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Σίηινο κειέηεο: eSMART: Σπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε δνθηκή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ζπκπησκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ πξνεγκέλνπ ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο ζπκπησκάησλ απνκαθξπζκέλεο ηερλνινγίαο (ASyMS) ζε αζζελείο κε
θαξθίλν
Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο
Καιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε ζηελ παξαπάλσ εξεπλεηηθή κειέηε. Πξηλ απνθαζίζεηε, είλαη
ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηε ην ιφγν δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο.
Αθηεξψζηε ρξφλν γηα λα δηαβάζεηε ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξνζεθηηθά θαη ζπδεηείζηε ην
κε άιια άηνκα αλ ην επηζπκείηε. Παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ζε πεξίπησζε πνπ
ππάξρεη θάηη κε θαηαλνεηφ, ή ζα επηζπκνχζαηε λα ιάβεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο.
Πνηόο είλαη ν ζθνπόο ηεο κειέηεο;
Η ρεκεηνζεξαπεία είλαη κία ζπλεζηζκέλε ζεξαπεία γηα άηνκα κε θαξθίλν. Η ρεκεηνζεξαπεία
κπνξεί λα πξνθαιέζεη έλα αξηζκφ παξελεξγεηψλ θαη ζπκπησκάησλ, ηα νπνία
αλ δελ
αληηκεησπηζηνχλ επαξθψο, κπνξνχλ λα έρνπλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ
αλζξψπσλ κε θαξθίλν. πρλά, ε ρεκεηνζεξαπεία ρνξεγείηαη ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο θαη ηα
πεξηζζφηεξα άηνκα θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο παξελέξγεηεο ηεο ζεξαπείαο ηνπο ζην
ζπίηη, κε πεξηνξηζκέλε αξσγή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη
ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ ηξφπνη ππνζηήξημεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ιακβάλνπλ
ρεκεηνζεξαπεία γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπκπηψκαηά ηνπο θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πνπ
βξίζθνληαη ζην ζπίηη. Πξφθεηηαη λα δηεμάγνπκε κία κεγάιε έξεπλα πνπ νλνκάδεηαη eSMART
γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηε δηαρείξηζε ζπκπησκάησλ
θαη παξελεξγεηψλ αηφκσλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, θαξθίλν ηνπ παρέσο εληέξνπ ή
αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηο (Hodgkin ή non-Hodgkin Λέκθσκα) θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο
ρεκεηνζεξαπείαο ηνπο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
ζεξαπείαο ηνπο. Η κειέηε δηεμάγεηαη ζε δχν κέξε.
Καιείζηε λα ζπκκεηάζρεηε κφλν ζην δεύηεξν κέξνο ηεο κειέηεο. θνπφο ηνπ δεχηεξνπ
κέξνπο ηεο κειέηεο, είλαη λα πξνζδηνξίζεη εάλ ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ
είλαη θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ παξνχζα θξνληίδα ζηελ αλαθνξά θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε ρεκεηνζεξαπεία ζπκπησκάησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξψησλ 6 θχθισλ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη γηα έσο έλα ρξφλν κεηά απφ απηή. Γελ ζα
ιάβνπλ κέξνο φινη νη αζζελείο ζηε θάζε ηεο παξαθνινχζεζεο γηα έλαλ ρξφλν- ην δηάζηεκα
ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηε θάζε ηεο παξαθνινχζεζεο εμαξηάηαη απφ ην πφηε ζα μεθηλήζεη ε
ζπκκεηνρή ζαο ζε απηή. Σν άηνκν πνπ ζαο έδσζε απηφ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζα κπνξεί
λα ζαο πεη αθξηβψο πφζν ζα δηαξθέζεη ε εκπινθή ζαο ζηε κειέηε.
Γηαηί έρσ πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρσ;
Έλα κέινο ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο ζαο πξνζέγγηζε θαη ζαο πξνζθάιεζε λα ζπκκεηάζρεηε
επεηδή πξφθεηηαη λα ιάβεηε ρεκεηνζεξαπεία ιφγσ δηάγλσζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, θαξθίλνπ
ηνπ παρέσο εληέξνπ ή αηκαηνινγηθνχ θαξθίλνπ (Hodgkin or non-Hodgkin Λέκθσκα).
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πλνιηθά 1.108 ζπκκεηέρνληεο απφ δηαθνξεηηθά λνζνθνκεία νξηζκέλσλ Δπξσπατθψλ
ρσξψλ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηε κειέηε.
Είκαη ππνρξεσκέλνο/ε λα ζπκκεηάζρσ ζηε κειέηε;
Όρη. Δίλαη δηθή ζαο απφθαζε εάλ επηζπκείηε ή φρη λα ιάβεηε κέξνο ζηε κειέηε. Αλ
απνθαζίζεηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζα ζαο δνζεί ην ζπγθεθξηκέλν Δλεκεξσηηθφ Έληππν
πκκεηέρνληα γηα λα ην θξαηήζεηε θαη ζα ζαο δεηεζεί λα ππνγξάςεηε έλα Έληππν
πγθαηάζεζεο. Δίζηε ειεχζεξνο λα απνρσξίζεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή απφ ηε κειέηε, ρσξίο
λα επεξεαζηεί θαζφινπ ε ζπλήζεο θξνληίδαο πνπ ιακβάλεηε. Ωζηφζν, ηα εξεπλεηηθά
δεδνκέλα πνπ έρεηε παξαρσξήζεη κέρξη ηελ απνρψξεζή ζαο κπνξεί λα δηαηεξεζνχλ θαη λα
αλαιπζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο.
Ση ζα ζπκβεί αλ ιάβσ κέξνο?
ε απηή ηε κειέηε, ηα άηνκα ζα θαηαλεκεζνχλ ηπραία ζε δχν νκάδεο. Η κία νκάδα ζα
αλαθέξεη ηα ζπκπηψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο ην θηλεηφ ηειέθσλν, ελψ ε άιιε νκάδα ζα
ιακβάλεη ηε ζπλήζε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη ζην λνζνθνκείν ηνπο. Οη αζζελείο ζα
ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε ζηνπο έμη θχθινπο ρεκεηνζεξαπείαο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα έσο έλα
ρξφλν. Σν άηνκν πνπ ζαο έδσζε απηφ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζα κπνξεί λα ζαο πεη πφζν
πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη ε ζπκκεηνρή ζαο κεηά ηνπο 6 θχθινπο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζαο.
Οη νκάδεο πνπ ζα θαηαλεκεζνχλ νη αζζελείο ζα επηιεγνχλ απφ έλα ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή
πνπ δε δηαζέηεη θακία πιεξνθνξία γηα θάζε άηνκν, επνκέλσο ε επηινγή ηνπο ζα γίλεηαη
ηπραία. Οη αζζελείο θαη ησλ δχν νκάδσλ ζα ζπγθξηζνχλ αλαθνξηθά κε ηα ζπκπηψκαηα θαη
ηηο εθβάζεηο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πνηφηεηαο δσήο, ησλ αλαγθψλ ππνζηεξηθηηθήο
θξνληίδαο, ησλ
πεξηνξηζκψλ ζηελ εξγαζία, ηεο ηθαλφηεηαο απηνθξνληίδαο, ηεο
απηνπεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ θαη ηνπ άγρνπο.
Αθνινπζνχλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο δχν νκάδεο:
Ομάδα τρήζης ηοσ κινηηού ηηλεθώνοσ:
Δάλ επηιερζείηε ζηελ νκάδα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ζα ζαο δνζεί κία ζπζθεπή θηλεηνχ
ηειεθψλνπ θαη έλα ηπκπαληθφ ζεξκφκεηξν γηα λα κεηξάηε ηε ζεξκνθξαζία ζαο. Έλαο
επαγγεικαηίαο πγείαο πνπ εκπιέθεηαη κε ηε ρνξήγεζε ηνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζρήκαηνο ή
έλαο λνζειεπηήο εξεπλεηήο/ ζπλεξγάηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε κειέηε ζα ζαο εμεγήζεη πψο
λα ρξεζηκνπνηείηε ην ηειέθσλν θαη ην ζεξκφκεηξν. Δπηπιένλ, ζα ζαο δνζεί έλα εγρεηξίδην
ρξήζεο ηνπ ηειεθψλνπ θαη ρξήζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο (έσο έμη θχθινπο), ζα ζαο δεηεζεί λα
ζπκπιεξψζεηε έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην ζπκπησκάησλ ζην θηλεηφ ηειέθσλν κία θνξά
ηελ εκέξα θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή αηζζαλζείηε αδηαζεζία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζα πεξηέρεη
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ βξίζθεζηε ή φρη ζην λνζνθνκείν θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε
ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα βηψλεηε απηή ηε ζηηγκή. Κάζε θνξά πνπ ζπκπιεξψλεηε ην
εξσηεκαηνιφγην, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηε ηε ζεξκνθξαζία ζαο κε ην ζεξκφκεηξν πνπ ζαο
έρεη δνζεί θαη έπεηηα λα εηζάγεηε ηελ ηηκή ζην θηλεηφ ηειέθσλν. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ε
δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ιήςεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζψκαηνο δελ
δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ πέληε ( 5 ) ιεπηά.
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ηε ζπλέρεηα, νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα ζπκπηψκαηα ζα ζηέιλνληαη ζ’ έλα
ππνινγηζηή πνπ ζα αλαιχεη ηα αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηα θαη ζα ελεξγνπνηεί εηδνπνίεζε
ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο αλ βηψλεηε κέηξηα ή ζνβαξά ζπκπηψκαηα.
Η αλαθνξά ησλ ζπκπησκάησλ κε ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπησκάησλ ζα
ελεξγνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:


Αλ βηψλεηε μέηρια ζσμπηώμαηα, κία θίηξηλε εηδνπνίεζε ζα ζηαιεί ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο γηα λα ηνπο ελεκεξψζεη φηη βηψλεηε
ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ ηελ παξνρή ζπκβνπιήο θαη /ή ζεξαπεπηηθήο
παξέκβαζεο. Γηα κηα θίηξηλε εηδνπνίεζε έλαο επαγγεικαηίαο πγείαο ζα αμηνινγήζεη
ηελ αλαθνξά ησλ ζπκπησκάησλ ζαο κέζα ζε 8 ψξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηε ιάβεη
θαη αλάινγα κε ηα ζπκπηψκαηά ζαο, πηζαλψο λα απνθαζίζεη λα ζαο ηειεθσλήζεη
ζην ζπίηη γηα λα ζαο δψζεη ζπκβνπιέο.



Αλ βηψλεηε ζνβαξά ζπκπηώκαηα, κία θφθθηλε εηδνπνίεζε ζα ζηαιεί ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα
ζαο θαιέζνπλ κέζα ζε 30 ιεπηά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπκπιεξψζαηε θαη ζηείιαηε ην
εξσηεκαηνιφγην ησλ ζπκπησκάησλ γηα λα ζπδεηήζεηε ηα ζπκπηψκαηά ζαο θαη λα
ζαο παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε ζπκβνπιή/ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε.
.
ηελ πεξίπησζε πνπ απαληήζεηε ζην θηλεηφ ηειέθσλν φηη βξίζθεζηε «κέζα ζην
λνζνθνκείν», νη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπκπηψκαηα πνπ βηψλεηε ζα ζηαινχλ ζην
θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο κειέηεο. Ωζηφζν δε ζα ζηαιεί θακία εηδνπνίεζε ζηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο.
Δπίζεο, ζα ιάβεηε κία ζπκβνπιή απηνθξνληίδαο ζην θηλεηφ ηειέθσλν ζρεηηθά κε ηνλ
ηξφπν δηαρείξηζεο νπνηνπδήπνηε ζπκπηψκαηνο βηψλεηε. Θα έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα δείηε ηα
γξαθήκαηα ησλ ζπκπησκάησλ ζαο κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ νπνηαδήπνηε ρξνληθή
ζηηγκή. Δπηπιένλ, ν γηαηξφο ή ε λνζειεχηξηά ζαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηππψζεη ηα
γξαθήκαηα ησλ ζπκπησκάησλ πνπ αλαθέξεηε θαη λα ηα ζπκπεξηιάβεη ζην πξνζσπηθφ ζαο
αξρείν ζην λνζνθνκείν γηα ηελ επαλεμέηαζή ηνπο απφ ηε ζεξαπεπηηθή νκάδα. Αλ
αληηκεησπίζεηε νπνηνδήπνηε πξνβιήκαηα κε ην ζχζηεκα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ,
ζπληζηάηαη λα αθνινπζήζεηε ηε ζπλήζε δηαδηθαζία αλαθνξάο ζπκπησκάησλ / πξνβιεκάησλ
ηνπ λνζνθνκείνπ ζαο. Θα ζαο δεηεζεί λα ελεκεξψζεηε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ
λνζνθνκείνπ ζαο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα πξνθχςνπλ κε ην ζχζηεκα ηνπ
θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Αθφκε, ζα πξνκεζεπηείηε έλα εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ ηειεθψλνπ θαη
ρξήζηκα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο.
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Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζαο, αιιά θαη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε θάζε κεηαγελέζηεξνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θχθινπ (έσο θαη γηα έμη θχθινπο), ζα ζαο
δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε κία ζεηξά νθηψ εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλαλ ππνινγηζηή ηχπνπ
tablet ή ζε ζηαζεξφ ππνινγηζηή. Η ζπκπιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξσηεκαηνινγίσλ
ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 40-60 ιεπηά. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά ζα δηεξεπλήζνπλ δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζαο, , ηελ απηνπεπνίζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα
νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ, ην άγρνο, δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ εξγαζία, ηε ρξήζε
ππεξεζηψλ πγείαο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπκπηψκαηα βηψλεηε.
Απφ έλα ππνζχλνιν αζζελψλ (πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ αζζελψλ), ην
νπνίν ζα επηιεγεί ηπραία, ζα δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεη έλα εξσηεκαηνιφγην ζπκπησκάησλ
ζην κέζν θάζε ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θχθινπ (έσο ηνπο έμη πξψηνπο θχθινπο). Δάλ έρεηε
επηιερζεί γηα απηήλ ηελ αμηνιφγεζε, έλαο λνζειεπηήο εξεπλεηήο/ζπλεξγάηεο, ζα ζαο
θαιέζεη ηειεθσληθψο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζα ζαο δεηήζεη λα απαληήζεηε ζηηο
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπησκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ. Γε ζα ζαο δνζνχλ
ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο θιήζεο.
Μεηά ην ηέινο ηνπ 6νπ θχθινπ ρεκεηνζεξαπείαο, (ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πνπ
νινθιεξψλεηε ηε ρεκεηνζεξαπεία πξηλ απφ απηφλ), ζα ζαο δεηεζεί λα επηζηξέςεηε ην θηλεηφ
ηειέθσλν θαη ην ζεξκφκεηξν πνπ ζαο είραλ δνζεί ζηελ αξρή ηεο κειέηεο. Δάλ ζπλερίζεηε λα
ιακβάλεηε ρεκεηνζεξαπεία θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, κπνξείηε λα
αθνινπζείηε ηε ζπλήζε πξαθηηθή παξνρήο θξνληίδαο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην λνζνθνκείν
ζαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 6νπ θχθινπ ρεκεηνζεξαπείαο (ή θαη λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πνπ
νινθιεξψζεηε ηε ρεκεηνζεξαπεία ζαο πξηλ απφ απηφλ), ζα θιεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ
ίδηα ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ
νινθιήξσζε ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ θαζψο θαη θάζε 3 κήλεο γηα έσο έλα ρξφλν. Με ηελ άδεηά
ζαο, πξηλ επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν
εξεπλεηήο/λνζειεπηήο πνπ εξγάδεηαη γηα ηε κειέηε ζα επηθνηλσλήζεη πξνεγνπκέλσο κε ην
ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο γηα λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζαο έηζη ψζηε λα κε ζαο
ελνριήζεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ αηζζάλεζηε θαιά γηα λα ιάβεηε κέξνο. ε φιεο απηέο ηηο
ρξνληθέο ζηηγκέο, ζα ζαο δνζεί ε επηινγή λα ζπκπιεξψζεηε ηα εξσηεκαηνιφγηα είηε
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απηνπξνζψπσο ζην λνζνθνκείν ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή ηάκπιεη ή ηνλ
ζηαζεξφ ππνινγηζηή, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηειεθψλνπ ζην ζπίηη. Σν άηνκν πνπ ζαο
έδσζε απηφ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζα είλαη ηθαλφ λα ζαο πεη πφζν ζα δηαξθέζεη ε θάζε
παξαθνινχζεζεο γηα εζάο.
ην ηέινο ηνπ 6νπ θχθινπ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο (ή λσξίηεξα αλ ε ρεκεηνζεξαπεία ζαο
ηειεηψλεη λσξίηεξα) έλαο κηθξφο αξηζκφο αζζελψλ απφ ηελ νκάδα ρξήζεο ηνπ θηλεηνχ θάζε
ρψξαο ζα πξνζθιεζεί λα ιάβεη κέξνο ζε κία ζπλέληεπμε ή νκάδα εζηηαζκέλεο κειέηεο γηα
λα ζπδεηήζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κειέηε θαη ηε ρξήζε ηεο
ηερλνινγίαο. Αλ ζπκθσλείηε κε απηφ, θάπνηνο εξεπλεηήο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο
θαη λα ζαο δεηήζεη λα ιάβεηε κέξνο ζε κία ηειεθσληθή/ θαηά πξφζσπν ζπλέληεπμε ή νκάδα
εζηηαζκέλεο κειέηεο. Αλακέλεηαη φηη ε δηαδηθαζία απηή δε ζα δηαξθέζεη παξαπάλσ απφ κία
ψξα. Η ζπλέληεπμε/νκάδα εζηηαζκέλεο κειέηεο ζα ερνγξαθεζεί γηα λα κπνξεί λα αλαιπζεί
αξγφηεξα. Όηη ζα ζπδεηεζεί ζηε ζπλέληεπμε ζα παξακείλεη εκπηζηεπηηθφ θαη δελ ζα είλαη
δπλαηφ λα αλαγλσξηζηείηε απφ νπνηαδήπνηε ζρφιηα, θαζψο φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
ζπιιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα είλαη αλψλπκεο.
Ομάδα ζσνήθοσς θρονηίδας
Δάλ έρεηε επηιερζεί ζηελ νκάδα «ζπλήζνπο θξνληίδαο», ζα αλαθέξεηε ηα ζπκπηψκαηά ζαο
ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε ηνπηθή πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη απφ ην λνζνθνκείν ζαο.
Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζαο, αιιά θαη πξηλ απφ ηελ
έλαξμε θάζε κεηαγελέζηεξνπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θχθινπ (έσο θαη γηα έμη θχθινπο), ζα ζαο
δεηεζεί μαλά λα ζπκπιεξψζεηε κία ζεηξά νθηψ εξσηεκαηνινγίσλ ζε έλαλ ππνινγηζηή
ηχπνπ tablet ή ζε ζηαζεξφ ππνινγηζηή. Η ζπκπιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ
εξσηεκαηνινγίσλ ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ 40-60 ιεπηά. Σα εξσηεκαηνιφγηα απηά, ζα
δηεξεπλήζνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ απηνπεπνίζεζε ζαο
αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα νινθιήξσζεο θαζεθφλησλ, ην άγρνο, δεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε
ηελ εξγαζία, ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιια ζπκπηψκαηα βηψλεηε.
Απφ έλα ππνζχλνιν αζζελψλ (πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ησλ αζζελψλ), ην
νπνίν ζα επηιεγεί ηπραία, , ζα δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεη έλα εξσηεκαηνιφγην ζπκπησκάησλ
ζην κέζν θάζε ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θχθινπ (γηα έμη θχθινπο). Δάλ έρεηε επηιεγεί γηα απηήλ
ηελ αμηνιφγεζε, έλαο λνζειεπηήο εξεπλεηήο/ζπλεξγάηεο, ζα ζαο θαιέζεη ηειεθσληθψο ηε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη ζα ζαο δεηήζεη λα απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ ζπκπησκάησλ κέζσ ηειεθψλνπ. Γε ζα ζαο δνζνχλ ζπκβνπιέο γηα ηνλ
ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιήζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 6νπ ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ θχθινπ (ή λσξίηεξα ζε πεξίπησζε πνπ
νινθιεξψλεηε ηε ρεκεηνζεξαπεία ζαο πξηλ απφ απηφλ), ζα θιεζείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηελ
ίδηα ζεηξά εξσηεκαηνινγίσλ κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα κίαο εβδνκάδαο απφ ηελ
νινθιήξσζε ησλ ρεκεηνζεξαπεηψλ θαζψο θαη θάζε 3 κήλεο γηα έσο έλα ρξφλν. Με ηελ άδεηά
ζαο, πξηλ επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν
εξεπλεηήο/εξεπλεηήο λνζειεπηήο πνπ εξγάδεηαη γηα ηε κειέηε ζα επηθνηλσλήζεη
πξνεγνπκέλσο κε ην ζεξάπνληα ηαηξφ ζαο γηα λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζαο έηζη
ψζηε λα κε ζαο ελνριήζεη ζε πεξίπησζε πνπ δελ αηζζάλεζηε θαιά γηα λα ιάβεηε κέξνο. ε
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φιεο απηέο ηηο ρξνληθέο ζηηγκέο, ζα ζαο δνζεί ε επηινγή λα ζπκπιεξψζεηε ηα
εξσηεκαηνιφγηα είηε απηνπξνζψπσο ζην λνζνθνκείν ζαο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ππνινγηζηή
ηάκπιεη ή ηνλ ζηαζεξφ ππνινγηζηή, είηε κέζσ δηαδηθηχνπ ή κέζσ ηειεθψλνπ ζην ζπίηη. . Σν
άηνκν πνπ ζαο έδσζε απηφ ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην ζα είλαη ηθαλφ λα ζαο πεη πφζν ζα
δηαξθέζεη ε θάζε παξαθνινχζεζεο γηα εζάο.
. Ση εμεηάδεηαη κέζα από ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία;
πλνιηθά, ε κειέηε εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ελφο ζπζηήκαηνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηε
δηαρείξηζε ζπκπησκάησλ θαη παξελεξγεηψλ αλζξψπσλ κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνπ παρένο
εληέξνπ ή αηκαηνινγηθέο θαθνήζεηεο(Hodgkin θαη non-Hodgkin Λέκθσκα) θαηά ηε δηάξθεηα
ρνξήγεζεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη γηα έσο έλα ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο.
Πνηεο είλαη νη παξελέξγεηεο ή ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε κειέηε?
Γελ ππάξρνπλ παξελέξγεηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ παξνχζα κειέηε αθνχ ε κειέηε
δελ επεξεάδεη ηε ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα πνπ ιακβάλεηε. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ
ηνπνζεηεζείηε ζηελ νκάδα ηνπ «θηλεηνχ ηειεθψλνπ», επεηδή ζα ζπκπιεξψλεηε έλα
θαζεκεξηλφ εξσηεκαηνιφγην ζπκπησκάησλ, πηζαλψο λα ζθέθηεζηε ηα ζπκπηψκαηά ζαο
πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην πφζν ζα ηα ζθεθηφζαζηαλ αλ δε ζαο είρε δεηεζεί λα
ζπκπιεξψζεηε
ην εξσηεκαηνιφγην. Οξηζκέλα άηνκα βξίζθνπλ ελνριεηηθφ ην λα
επηθεληξψλνληαη ζηα ζπκπηψκαηά ηνπο, ελψ άιια ην βξίζθνπλ βνεζεηηθφ ή θάπνηα άιια δελ
δειψλνπλ θακία δηαθνξά. Δάλ πξαγκαηηθά αηζζάλεζηε πσο ην λα πάξεηε κέξνο ζηε κειέηε
ζα ζαο έθαλε λα ζθέθηεζηε ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ ηα ζπκπηψκαηά ζαο, ηφηε κπνξείηε λα
απνζπξζείηε απφ ηε κειέηε ρσξίο θακηά επίδξαζε ζηε κειινληηθή ζαο ζεξαπεία θαη
θξνληίδα. Έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζεηε ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ζαο κε ην γηαηξφ
ή ην λνζειεπηή ζαο.
Δπηπξνζζέησο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ζεσξήζεηε ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ
θνπξαζηηθή. Θα ζαο δνζεί αξθεηφο ρξφλνο ψζηε λα ζπκπιεξψζεηε ηα εξσηεκαηνιφγηα κε ην
δηθφ ζαο ξπζκφ, ελψ έλαο βνεζφο εξεπλεηή/λνζειεπηήο ζα είλαη πάληα δηαζέζηκνο ζε
πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε νπνηαδήπνηε βνήζεηα. Ωζηφζν, αλ ληψζεηε φηη ε ζπκπιήξσζε
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ππεξβνιηθά θνπξαζηηθή ή άζθνπε, ηφηε κπνξείηε
λα απνρσξήζεηε απφ ηε κειέηε ρσξίο λα επεξεαζηεί ε κειινληηθή ζαο ζεξαπεία θαη
θξνληίδα.
Πνηα είλαη ηα πηζαλά νθέιε από ηε ζπκκεηνρή;
ε πεξίπησζε πνπ έρεηε ηνπνζεηεζεί ζηελ νκάδα ηνπ «θηλεηνχ ηειεθψλνπ», ηα πηζαλά
νθέιε ηεο ζπκκεηνρήο είλαη φηη θαηά ηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο κεηά ηηο ρεκεηνζεξαπείεο, παξά
ην γεγνλφο φηη βξίζθεζηε ζην ζπίηη, ηα ζπκπηψκαηα πνπ ελδέρεηαη λα βηψζεηε, ζα
παξαθνινπζνχληαη εμ απνζηάζεσο θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα εηδνπνηνχληαη εάλ
βηψλεηαη κέηξηα ή ζνβαξά ζπκπηψκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη/ή
ζπκβνπιέο. Δπηπξνζζέησο, θάζε θνξά πνπ εηζαγάγεηε ηα ζπκπηψκαηα ζαο ζην θηλεηφ
ηειέθσλν, ζα ιακβάλεηε ζπκβνπιέο απηνθξνληίδαο πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπκπηψκαηα
πνπ βηψλεηε, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηείηε ηα ζπκπηψκαηά
ζαο ζην ζπίηη. Δπηπιένλ, ζην θηλεηφ ηειέθσλν ππάξρεη κία βηβιηνζήθε κε ρξήζηκεο
πιεξνθνξίεο γηα αλζξψπνπο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία, φπσο ζπκβνπιέο γηα
ηα ζπλαηζζήκαηα θαη γηα ην λα δεηο κε θαη πέξα απφ ηνλ θαξθίλν. Αθφκε, ζα έρεηε κία ιίζηα
κε ζεκαληηθέο επαθέο φπσο αξηζκνχο ηειεθψλνπ απφ νκάδεο θξνληίδαο θαη νξγαληζκνχο
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ππνζηήξημεο αζζελψλ ηεο ρψξαο ζαο. Σέινο, ε λνζειεχηξηά ζαο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
εθηππψζεη απφ ηνλ ππνινγηζηή ηα αλαθεξφκελα ζπκπηψκαηά ζαο θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη
ζηνλ αηνκηθφ ζαο θάθειν ζην λνζνθνκείν ζαο, Απηφ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα ζπκεζείηε
θαη λα ζπδεηήζεηε γηα ηα ζπκπηψκαηα πνπ βηψλεηε ζην ζπίηη ζαο φηαλ επηζθεθζείηε ην
γηαηξφ ή ηνλ λνζειεπηή ζαο ζην λνζνθνκείν.
ηελ πεξίπησζε πνπ έρεηε ηνπνζεηεζεί ζηελ νκάδα παξνρήο «ζπλήζνπο θξνληίδαο»,
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ έρεηε άκεζα νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε. Ωζηφζν,
νη πιεξνθνξίεο θαη ε επαλαηξνθνδφηεζε κπνξνχλ λα σθειήζνπλ άιινπο αζζελείο κε
θαξθίλν ζην κέιινλ θαη ζα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζπζηήκαηνο
ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαζψο ζα ζπγθξίλνπκε ηα ζπκπηψκαηα θαη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ
νκάδα ησλ αηφκσλ κε ην «θηλεηφ ηειέθσλν» κε εθείλα ηεο νκάδαο ησλ αηφκσλ κε ηε
«ζπλήζε παξνρή» θξνληίδαο.
Ση ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ λέεο πιεξνθνξίεο;
Μεξηθέο θνξέο, θαηά ηε δηάξθεηα ελφο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κπνξεί λα πξνθχςνπλ
λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δνθηκάδνληαη. Αλ ζπκβεί απηφ, ν ηαηξφο ή ν
λνζειεπηήο ζαο ζα ζαο ελεκεξψζεη θαη ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο γηα ην αλ επηζπκείηε λα
ζπλερίζεηε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε. ε πεξίπησζε πνπ απνθαζίζεηε λα απνζπξζείηε
απφ ηε κειέηε, ν ηαηξφο ή ν λνζειεπηήο ζαο ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ζεξαπείαο θαη ηε θξνληίδαο ζαο, θαη δελ πξφθεηηαη λα επεξεαζηείηε θαζφινπ.
Αλ φκσο απνθαζίζεηε λα ζπλερίζεηε ζηε κειέηε, κπνξεί λα ζαο δεηεζεί λα ππνγξάςεηε έλα
ελεκεξσκέλν Έληππν πγθαηάζεζεο. Δπίζεο, κε ηελ εκθάληζε λέσλ πιεξνθνξηψλ, ν ηαηξφο
ή ν λνζειεπηήο ζαο κπνξεί λα ζεσξήζεη πσο ε απνρψξεζή ζαο απφ ηε κειέηε ζα
ιεηηνπξγνχζε πξνο δηθφ ζαο φθεινο. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ζα ζαο εμεγήζνπλ ηνπο
ιφγνπο αλαγθαηφηεηαο ηεο απνρψξεζήο ζαο θαη ζα νξγαλψζνπλ ηε ζπλέρεηα ηεο ζεξαπείαο
θαη ηεο θξνληίδαο ζαο. Ωζηφζν, ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ έρεηε παξαρσξήζεη κέρξη ηελ
απνρψξεζή ζαο κπνξεί λα δηαηεξεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο.
Ση ζα ζπκβεί όηαλ νινθιεξσζεί ε εξεπλεηηθή κειέηε;
Η ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε ζα ζπλερηζηεί έσο θαη 12 κήλεο είηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ρεκεηνζεξαπεηψλ (εάλ είλαη ιηγφηεξεο απφ έμη), είηε κεηά ηνπο πξψηνπο έμη θχθινπο
ρεκεηνζεξαπείαο. Δάλ έρεηε ιάβεη θηλεηφ ηειέθσλν θαη ζεξκφκεηξν γηα λα αλαθέξεηε ηα
ζπκπηψκαηά ζαο, ζα ζαο δεηεζεί λα ηα επηζηξέςεηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ
ρεκεηνζεξαπεηψλ (ή κεηά ην κέγηζην ησλ έμη θχθισλ ρεκεηνζεξαπείαο). Μεηά ην ηέινο ηεο
κειέηεο ζα ζπλερίζεηε λα ιακβάλεηε ηε ζπλήζε θξνληίδα πνπ εθαξκφδεηαη ζην λνζνθνκείν
ζαο.
Ση ζα ζπκβεί αλ έρσ εξσηήζεηο ή εάλ θάηη δελ πάεη θαιά;
ε πεξίπησζε πνπ έρεηε νπνηαδήπνηε ζρφιηα ή παξάπνλα ζρεηηθά κε ηε κειέηε ή
ρξεηάδεηαη λα έξζεηε ζε επαθή κε ην θιηληθφ ζαο θέληξν ζε πεξίπησζε πξνβιήκαηνο κε ηε
ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε ζα πξέπεη λα απεπζπλζείηε ζηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ ή ηνλ
λνζειεπηή ζαο (δείηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο παξαθάησ). Παξαθαιψ δηαηεξείζηε απηά ηα
ζηνηρεία αζθαιή θαη πξνζβάζηκα γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζα ηα ρξεηαζηείηε.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ιάβεηε ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε απφ απηνχο κπνξείηε λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ αλάδνρν ηεο κειέηεο ζηελ παξαθάησ δηεχζπλζε:
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Καθηγήηρια Ελιζάβεη Παηηράκη, Παπαδιαμανηοπούλου 123, 11527, Γουδή
Αλ πηζηεχεηε φηη έρεηε δεκησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε
ζπγθεθξηκέλε κειέηε, έρεηε ην δηθαίσκα λα θάλεηε θαηαγγειία θαη λα δεηήζεηε νπνηαδήπνηε
απνδεκίσζε θαηεπζείαλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde ην νπνίν είλαη ρνξεγφο ηεο
έξεπλαο. Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηα παξαπάλσ είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ εξεπλεηηθή
νκάδα. Δπίζεο, σο αζζελήο ηνπ ΔΤ, έρεηε ην δηθαίσκα λα θάλεηε θαηαγγειία κέζσ ηεο
ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίαο ηνπ ΔΤ. Δπηζεκαίλεηε φηη ην ΔΤ δε θέξεη θακία επζχλε γηα κε
εμ’ ακειείαο βιάβε. Ωζηφζν εάλ ππνζηείηε βιάβε ιφγσ ακέιεηαο θάπνηνπ αηφκνπ, κπνξείηε
λα θηλεζείηε λνκηθά ελαληίνλ ηνπ ΔΤ, αιιά ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεηε λα λνκηθά ζαο
έμνδα.
Θα παξακείλεη εκπηζηεπηηθή ε ζπκκεηνρή κνπ ζην πξόγξακκα;
Σν ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζρεηηθά κε ην άηνκφ ζαο θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα παξακείλνπλ απζηεξψο εκπηζηεπηηθά. ηελ πεξίπησζε πνπ
απνθαζίζεηε λα ιάβεηε κέξνο θαη ηνπνζεηεζείηε ζηελ νκάδα ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ, νη
πιεξνθνξίεο πνπ ζαο αθνξνχλ ζα απνζεθεπηνχλ κε αζθάιεηα ζην θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο
κειέηεο θαη ζα αληηκεησπηζηνχλ σο απζηεξψο εκπηζηεπηηθά. ηηο πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: αξηζκφο κεηξψνπ λνζνθνκείνπ/ αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηάο,
θχιν, ειηθία, εκεξνκελία γέλλεζεο, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη
θιηληθέο πιεξνθνξίεο δειαδή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία θαη ηα ζπλνδά
πξνβιήκαηα πγείαο. Η απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο κειέηεο
γίλεηαη γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ηε λνζειεχηξηά ζαο ζηελ πεξίπησζε πνπ
ρξεηαζηεί λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο θαη λα βνεζήζνπλ ζηε ιήςε θιηληθήο απφθαζεο.
Δπηπιένλ, ην φλνκα, ν θσδηθφο ηαπηνπνίεζεο ζηε κειέηε θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ
ρεκεηνζεξαπεπηηθνχ ζαο ζρήκαηφο ζα απνζεθεπηνχλ ζην δηθφ ζαο θηλεηφ ηειέθσλν. Απηφ
γίλεηαη γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ζα ζαο ηίζεληαη νη θαηάιιειεο εξσηήζεηο ηνπ
εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο θαη φηη ζα ιακβάλεηε ηελ θαηάιιειε ζπκβνπιή απηνθξνληίδαο. Όια
ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ηφζν ζην θεληξηθφ ππνινγηζηή ηεο κειέηεο φζν θαη
ζην θηλεηφ ηειέθσλν, είλαη θξππηνγξαθεκέλα θαη απνζεθεπκέλα κε αζθάιεηα, ζχκθσλα κε
ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ επηηξέπεηαη λα
δηαβαζηνχλ απφ θαλέλα άιιν άηνκν εθηφο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηνπο
εξεπλεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε. ηε ζπζθεπή ζα εκθαλίδεηαη κφλν ην φλνκά ζαο.
Σν ζχλνιν ησλ κε αλψλπκσλ πιεξνθνξηψλ (δειαδή πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ
αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζαο ηαπηνπνηήζνπλ, π.ρ. αξηζκφο λνζνθνκείνπ, φλνκα,
εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηεχζπλζεο
νηθίαο ζαο αξηζκψλ ηειεθψλνπ) ζα απνζεθεπηνχλ κε αζθάιεηα γηα πέληε ρξφληα κεηά απφ
ηελ ηειεπηαία επηθνηλσλία ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο κε εζάο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο
Αξρήο Πιεξνθνξηψλ (ISO 27001) θαη ηηο δηθιείδεο αζθαιείαο ηεο Αξρήο Πιεξνθνξηψλ ηνπ
Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο (NHS). Όιεο νη αλψλπκεο πιεξνθνξίεο
(δειαδή νη απαληήζεηο ζαο ζηα εξσηεκαηνιφγηα) ζα απνζεθεπηνχλ κε αζθάιεηα γηα δέθα
ρξφληα ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Surrey. Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζα
αθνινπζεζνχλ γηα ηε ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε, ηελ πξνζηαζία, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ
θαηαζηξνθή ησλ πιεξνθνξηψλ ζπλάδνπλ κε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία.
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ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε πιεξνθνξίεο γηα ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηε Docobo
Ltd ηειεθσληθψο ζην +44 1372 456673 ή κέζσ email ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηεχζπλζε
technicalsupport@docobo.co.uk
Όζν αθνξά ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηε κειέηε, (ηφζν ζηελ νκάδα
κε ην θηλεηφ ηειέθσλν φζν θαη ζηελ νκάδα κε ηε ζπλήζε παξνρή θξνληίδαο), ηα ηαηξηθά
αξρεία ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ νκάδα πνπ νξγαλψλεη ηε κειέηε, κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε
ησλ ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, νη ηαηξηθέο ζαο ζεκεηψζεηο κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ απφ
θαηάιιεια άηνκα ηνπ λνζνθνκείνπ, απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde, απφ
θαλνληζηηθνχο θνξείο θαη απφ ζπληνληζηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο κειέηεο, φπνπ απηφ
ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε κειέηε. Δπηπξνζζέησο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο κπνξεί λα εμεηάδνληαη απφ ππεχζπλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
αλαδφρνπ (παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde) γηα ζθνπνχο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ γηα λα
δηαζθαιίζνπλ φηη ε κειέηε δηεμάγεηαη νξζά. Δάλ δψζεηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, ν ζεξάπνληαο
γηαηξφο ζαο] ζα ιάβεη κία ελεκεξσηηθή επηζηνιή ζηελ νπνία ζα ηνπ γλσζηνπνηείηαη φηη
πξφθεηηαη λα ιάβεηε κέξνο ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.
Παξφια απηά, αλ θάπνηα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο απηνχ ηνπ κέξνο ηεο κειέηεο,
δηαπηζηψζεηε φηη βξίζθεζηε ζε θίλδπλν βιάβεο, κε ηελ άδεηά ζαο, ε εξεπλεηηθή νκάδα
κπνξεί λα ην αλαθέξεη ζηελ θιηληθή ζαο νκάδα. Η θιηληθή ζαο νκάδα ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο
ηε κνξθή ηεο ππνζηήξημεο πνπ ζα ήηαλ θαηάιιειε γηα εζάο θαη πνηνο άιινο κπνξεί λα
πξέπεη λα ελεκεξσζεί.
Η εξεπλεηηθή νκάδα επηζπκεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζεη αλψλπκα δεδνκέλα ηεο κειέηεο γηα
λα πξνρσξήζεη ζε δεπηεξνγελή αλάιπζε δεδνκέλσλ. Γε ζα είλαη εθηθηφ λα ηαπηνπνηεζείηε
απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ. Ωζηφζν, απηά ηα
δεδνκέλα κπνξεί λα ζηαινχλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ή ζηηο Ηλσκέλεο πνιηηείεο
Ακεξηθήο, φπνπ νη θαλνληζκνί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πηζαλφλ λα κελ είλαη ηφζν απζηεξνί
φζν ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Σα ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξσηίζησο γηα
εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο
ζρεηηθνχο κε δηαρείξηζε ζπκπησκάησλ θαη ππνζηεξηθηηθήο
θξνληίδαο. Αλακέλεηαη φηη απηά ηα δεδνκέλα ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ έξεπλα πνπ ζα έρεη
αληίθηππν ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ αζζελνχο κε θαξθίλν, ζηε βειηίσζε ησλ
εθβάζεσλ ησλ αζζελψλ θαη ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ νγθνινγία.
Μέζα ζην πιαίζην ηεο κειέηεο έρεη επίζεο δεηεζεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο αλψλπκεο
απαληήζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα (δει. ην
εξσηεκαηνιφγην Work Limitations Questionnaire) ν δεκηνπξγφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο
δεκηνπξγφο (δει ην Ιαηξηθφ ΚέληξνTufts), πνπ έρεη σο βάζε ηηο Ηλσκέλεο πνιηηείεο
Ακεξηθήο, έρεη σο ζηφρν λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα παξαπάλσ δεδνκέλα γηα ηελ πεξαηηέξσ
βειηίσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη απαληήζεηο ζα είλαη αλψλπκεο θαη ζα ηηο δηαρεηξηζηνχλ κε
ερεκχζεηα, ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε ζπκθσλία κε ηνλ δεκηνπξγφ. Οη αλψλπκεο απαληήζεηο
ζαο ζα ζπλδένληαη κε έλα αλψλπκν θσδηθφ ζπκκεηέρνληνο αζζελνχο πξηλ παξαρσξεζνχλ
ζην Ιαηξηθφ ΚέληξνTufts. Σα δεδνκέλα ζα αληηκεησπίδνληαη, εμεηάδνληαη θαη πξνζηαηεχνληαη
σο πξνζσπηθά δεδνκέλα. Δίλαη απνθιεηζηηθά δηθή ζαο απφθαζε ην αλ ζπκθσλείηε ή φρη λα
ζηαινχλ νη απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην δεκηνπξγφ. Ωζηφζν, ε απφθαζε πνπ ζα
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ιάβεηε δε ζα επηθέξεη θακία επίδξαζε ζηα δηθαηψκαηά ζαο ή ζηελ ζπλήζε θξνληίδα πνπ
ιακβάλεηε. Δάλ δελ επηζπκείηε νη απαληήζεηο ζαο ζην εξσηεκαηνιφγην λα δνζνχλ, ηφηε έρεηε
ηελ επηινγή λα εμαηξεζείηε αθήλνληαο θελφ ην ζρεηηθφ θνπηί ζηε θφξκα ζπλαίλεζεο ρσξίο
λα ππάξμεη θακία αιιαγή ζηε ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα ζαο.
Σέινο, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζην κέιινλ γηα λα ζαο
πξνζθαιέζνπκε λα ζπκκεηέρεηε ζε επαλαμηνινγήζεηο ηεο κειέηεο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ή ζε κειινληηθέο κειέηεο παξφκνηαο θχζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο,
ρξεηάδεηαη λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο, ηα νπνία ζα
απνζεθεχζνπκε κε αζθάιεηα σο κέξνο ηεο κειέηεο. Δπίζεο, πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ
ζαο ηελ θαηάζηαζε πγείαο ζαο έηζη ψζηε λα κε ζαο ελνριήζνπκε αλ δελ αηζζάλεζηε πνιχ
θαιά γηα λα πάξεηε κέξνο. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε απζηεξή
εκπηζηεπηηθφηεηα. Δμαξηάηαη απφ εζάο αλ ζπκθσλείηε ή φρη λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα
ζηνηρεία ζαο θαη λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζην κέιινλ, αιιά ε απφθαζή ζαο δε ζα έρεη
θαζφινπ επίδξαζε ζηα δηθαηψκαηα ζαο ή ζηε ζπλήζε θξνληίδα πνπ ιακβάλεηε. Δάλ
ζπκθσλείηε λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο θαη επηζπκείηε λα
επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζην κέιινλ, κπνξείηε λα ζεκεηψζεηε ην ζρεηηθφ θνπηί ζηε θφξκα
ζπγθαηάζεζεο. Δάλ δελ ζπκθσλείηε λα έρνπκε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο
θαη δελ επηζπκείηε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ζην κέιινλ, ηφηε έρεηε ηελ επηινγή λα
εμαηξεζείηε βάδνληαο έλα ζηαπξφ ζην ζρεηηθφ κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θνπηί ηεο θφξκαο
ζπγθαηάζεζεο ρσξίο λα ππάξμεη θακία αιιαγή ζηε ζεξαπεία θαη ηε θξνληίδα ζαο.
Ση ζα ζπκβεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο;
Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο θηλεηνχ ηειεθψλνπ είλαη θαιχηεξε ή
ρεηξφηεξε απφ ηελ παξνχζα θξνληίδα ζηελ αλαθνξά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηδφκελσλ
κε ηε ρεκεηνζεξαπεία ζπκπησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζήο ηεο θαη γηα έσο έλα
έηνο κεηά ηε ζεξαπεία.
Πνηνο νξγαλώλεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ έξεπλα?
Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηνξγαλψλεηαη απφ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ
Strathclyde. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ην 7ν πξφγξακκα-Πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα. Σα
λνζνθνκεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κειέηε κπνξνχλ λα ιάβνπλ θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε γηα
ηελ θάιπςε πξφζζεησλ δαπαλψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο
Πνηνο ελέθξηλε απηή ηε κειέηε
Η επηηξνπή εζηθήο θαη δενληνινγίαο ηνπ ηκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ην επηζηεκνληθφ ζπκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ
ζαο πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ηαηξηθή έξεπλα ζε
αλζξψπνπο εμέηαζε ηελ πξφηαζε θαη δελ πξνέβαιε ελζηάζεηο απφ ηελ ζθνπηά ηεο ηαηξηθήο
δενληνινγίαο. Απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ηα πξνζσπηθά ζαο αξρεία ζηελ
έξεπλα, καδί κε νπνηνδήπνηε ζρεηηθά αξρεία, ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ειεθηξνληθφ έιεγρν απφ
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde θαη απφ ην ΔΤ, ν ξφινο ηνπ νπνίνπ είλαη λα ειέγρεη φηη ε
έξεπλα δηεμάγεηαη νξζά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνζηαηεχνληαη επαξθψο.
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Επηθνηλσλία γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο;
ε πεξίπησζε πνπ ζα επηζπκνχζαηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα,
παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε:
Μαρία Χρήζηοσ

Τ: 69 83 96 10 23
Ε: maraki512@windowslive.com
Δάλ επηζπκείηε λα αλαθέξεηε έλα πξφβιεκα ή παξάπνλν ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε
ζε θάπνηνλ εθηφο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε:
Dr Katriina Whitaker
Senior Lecturer and Lead in Cancer Care
School of Health Sciences, Faculty of Health & Medical Sciences
University of Surrey
Guildford, Surrey, United Kingdom
GU2 7XH
T:+44 (0)1483 68 4622
Email : k.whitaker@surrey.ac.uk
Εσταριζηούμε πολύ ποσ διαθέζαηε τρόνο για ηην ανάγνωζη ηοσ ενημερωηικού
ενηύποσ.

Παξάξηεκα γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο αλαλεσκέλεο νδεγίεο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ
γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ (GDPR)
Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde είλαη ν αλάδνρνο απηήο ηεο κειέηεο κε έδξα ην Ηλσκέλν
Βαζίιεην θαη άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο θαη/ή ηα
ηαηξηθά ζαο αξρεία κε ζθνπφ λα θέξνπκε εηο πέξαο ηε κειέηε θαη ζα δξάζνπκε σο ν
ειεγθηήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα κειέηε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη είκαζηε ππεχζπλνη λα
πξνζέρνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ
Strathclyde ζα δηαηεξήζεη ηηο αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο γηα ηα επφκελα 5
ρξφληα απφ ην ηέινο ηεο κειέηεο.
Σα δηθαηψκαηα ζαο ζηελ πξφζβαζε, αιιαγή ή κεηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη
πεξηνξηζκέλα, κηαο θαη απαηηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ κε ζπγθεθξηκέλνπο
ηξφπνπο ψζηε ε έξεπλα λα είλαη έγθπξε θαη αθξηβήο. Αλ απνρσξήζεηε απφ ηε κειέηε, ζα
δηαηεξήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο πνπ έρνπκε ήδε ζπιιέμεη. Γηα λα
δηαζθαιίζνπκε ηα δηθαηψκαηα ζαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο.
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Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζαο
επηθνηλσλψληαο κε ην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζηε δηεχζπλζε
dataprotection@strath.ac.uk
Σν «φλνκα θιηληθνχ θέληξνπ» ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ εζάο θαη/ή ηα ηαηξηθά ζαο
αξρεία γηα ηελ παξνχζα κειέηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο καο.
Σν «φλνκα θιηληθνχ θέληξνπ» ζα δηαηεξήζεη ην φλνκα ζαο, ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ αζζελνχο,
ην θχιν, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο εκπηζηεπηηθά θαη δελ ζα
δψζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde.
Σν «φλνκα θιηληθνχ θέληξνπ» ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο πιεξνθνξίεο φπσο ελδείθλπηαη, ψζηε
λα επηθνηλσλήζεη καδί ζαο ζρεηηθά κε ηε κειέηε θαη λα δηαζθαιίζεη φηη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο
κε ηε θξνληίδα ζαο θαηαγξάθνληαη ζηε κειέηε θαη λα επηηεξήζεη ηελ πνηφηεηα ηεο κειέηεο.
πγθεθξηκέλα άηνκα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde θαη ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο
κπνξεί λα θνηηάμνπλ ηνλ ηαηξηθφ ζαο θάθειν θαη ηα αξρεία ηεο κειέηεο γηα λα ειέγμνπλ ηελ
εγθπξφηεηα ηεο κειέηεο. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Strathclyde ζα ιακβάλεη κφλν πιεξνθνξίεο,
ρσξίο θακία αλαγλσξηζηηθή πιεξνθνξία. Σα άηνκα πνπ αλαιχνπλ ηηο πιεξνθνξίεο δελ ζα
είλαη ηθαλά λα ζαο αλαγλσξίζνπλ θαη δελ ζα είλαη δπλαηφ λα βξνπλ ην φλνκα ζαο, ηνλ
αξηζκφ κεηξψνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ή ηα
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο.
Σν «φλνκα θιηληθνχ θέληξνπ» ζα δηαηεξήζεη αλαγλσξίζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζάο
απφ ηελ παξνχζα κειέηε γηα 5 ρξφληα κεηά ην ηέινο ηεο κειέηεο.
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