
 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ENGAGE ΤΗΣ ΕΜΓΕ 

 

Θέμα μελέτης: Μία κλιμακωτή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 
παρέμβασης για την ενίσχυση του κολπικού τοκετού και την μείωση των 
καισαρικών τομών στην Ελλάδα 
 

Εισαγωγή 
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ερευνητική μελέτη της ΕΜΓΕ για τον 
τρόπο τοκετού στην Ελλάδα (κολπικός τοκετός ή καισαρική τομή). Επειδή η 
κλινική στην οποία εργάζεστε συμμετέχει στην μελέτη, παρακαλούμε να 
διαβάσετε τη συγκατάθεση και εφόσον συμφωνείτε να την υπογράψετε. Για 
οποιαδήποτε ερώτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της μελέτης 
για την κλινική σας, καθώς και να μελετήσετε το πρωτόκολλο και τα 
ερωτηματολόγια της μελέτης που έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Μελέτης emgetrial.gr 
 

Σκοπός της μελέτης   
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των ποσοστών κολπικού τοκετού και 
καισαρικής τομής στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών 
και άλλων παρεμβάσεων στο προσωπικό της κλινικής. Η ερευνητική αυτή 
μελέτη αναμένεται να δώσει απαντήσεις και σε θέματα που σχετίζονται με τη 
μητρική και νεογνική νοσηρότητα στην Ελλάδα. 
 

Περιγραφή της διαδικασίας  
Εφόσον συμφωνήσετε να συμμετέχετε στη μελέτη θα πρέπει για κάθε τοκετό 
που συμμετέχετε να συμπληρώνετε τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια της 
μελέτης. Τα ερωτηματολόγια αφορούν την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τυχόν 
νοσηρότητα της μητέρας και του νεογνού μετά τον τοκετό, τόσο άμεσα όσο 
και 1-3 μήνες μετά τον τοκετό (σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τη 
λεχωΐδα). 
 

Εμπιστευτικότητα 
Αυτή η μελέτη είναι ανώνυμη (τυφλή) για το προσωπικό που συμμετέχει 
καθώς όλα τα δεδομένα είναι κωδικοποιημένα. Δεν διατηρούμε καμία 
πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά σας. Δεν υπάρχει καμία αντιστοίχιση 
μεταξύ του ονοματεπώνυμου του επαγγελματία υγείας και των γυναικών που 
συμμετέχουν στη μελέτη. Τα αρχεία με τα δεδομένα της μελέτης θα 
παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικά και θα φυλάσσονται κλειδωμένα σε βάση 
δεδομένων περιορισμένης πρόσβασης από τον Κύριο Ερευνητή και υπό 
κωδικοποίηση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, 
δε θα συμπεριληφθεί καμία προσωπική πληροφορία σας σε έκθεση ή 
επιστημονικό άρθρο που θα δημοσιευθεί, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή 
σας. Το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία όλων των συμμετεχόντων 
γυναικών στην έρευνα είναι απολύτως ανώνυμα και απαγορεύεται η 
πρόσβαση σε αυτά. Εφόσον το επιθυμείτε, θα έχετε περιορισμένη πρόσβαση 
σε ανώνυμες απαντήσεις/δεδομένα της κλινικής σας και σε ανώνυμα δεδομένα 
των λοιπών συμμετεχουσών κλινικών. 



 

Πληρωμή 
Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και δε θα λάβετε πληρωμή / αποζημίωση. 
 

Ασφάλεια 
Η συμμετοχή στη μελέτη δε συνεπάγεται κανένα κίνδυνο για τις γυναίκες και 
τα νεογνά τους γιατί δε γίνεται δοκιμή νέων φαρμάκων. Η παρέμβαση είναι 
καθαρά σε επίπεδο εκπαίδευσης και διαμόρφωσης συμπεριφοράς των 
επαγγελματιών υγείας και σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των 
μαιευτικών μονάδων. Η εφαρμογή στην κλινική πράξη των παρεμβάσεων της 
μελέτης αποτελεί δική σας επιλογή. 
 

Δικαίωμα άρνησης ή απόσυρσης 
Η απόφαση συμμετοχής στη μελέτη αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. 
Μπορείτε να αρνηθείτε να λάβετε μέρος στη μελέτη. Επίσης έχετε το δικαίωμα 
να αποχωρήσετε από τη μελέτη σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας. 
 

Δικαίωμα να υποβάλλετε ερωτήσεις 
Έχετε το δικαίωμα να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την μελέτη και να 
λάβετε απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την 
έρευνα. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά με τη μελέτη, μπορείτε ανά πάσα 
στιγμή να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ερευνητή της κλινικής σας, τα μέλη 
της επιστημονικής επιτροπής της μελέτης ή τον κύριο ερευνητή. 
 

Συγκατάθεση 
Η υπογραφή σας δείχνει ότι έχετε αποφασίσει να συμμετέχετε εθελοντικά στη 
μελέτη αυτή και ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει τις πληροφορίες που 
παρέχονται παραπάνω. Εφόσον επιθυμείτε, θα σας δοθεί ένα αντίγραφο αυτής 
της συγκατάθεσης. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και όσα μου έχουν μεταφερθεί από τον 
τοπικό κύριο ερευνητή/υπεύθυνο της μελέτης από την κλινική μου, 
Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος συμφωνώ για την συμμετοχή μου στη μελέτη 
ENGAGE της ΕΜΓΕ με το ανωτέρω θέμα, στην οποία έχει συμπεριληφθεί η 
κλινική που εργάζομαι κατόπιν έγκρισης της μελέτης από την επιστημονική 
επιτροπή του νοσοκομείου μου. Δηλώνω ότι θα συμβάλω στην παροχή των 
απαραίτητων πληροφοριών της μελέτης, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα 
ερωτηματολόγια της μελέτης, και αφορούν λεπτομέρειες της διαχείρισης και 
νοσηλείας της επιτόκου/λεχωΐδας/μητέρας, αλλά και του εμβρύου/νεογνού 
της, καθώς και την πρώιμης και όψιμης έκβασης αυτών. Δηλώνω τέλος ότι θα 
φροντίσω για τη λήψη αντίστοιχης γραπτής συναίνεσης που έχει συνταχθεί 
από την ΕΜΓΕ από τις συμμετέχουσες μητέρες, όσον αφορά την διάθεση των 
ιατρικών πληροφοριών των ιδίων και των νεογνών τους. 

 

Ο/Η επαγγελματίας υγείας 
 
Υπογραφή:       Ημερομηνία: 
Ονοματεπώνυμο: 
Ιδιότητα (Μαιευτήρας, Παιδίατρος, Μαία):     
Κλινική
 


