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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΚΥΟΥ  

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΜΓΕ  
 

 

Τίτλος της μελέτης: 

 

 

Επιστημονική 

Εταιρεία: 

Κλιμακωτή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη παρέμβασης για 

την ενίσχυση του κολπικού τοκετού και την μείωση των 

καισαρικών τομών στην Ελλάδα - ENGAGE 

 

Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ) 

 

Πρόλογος 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ερευνητική μελέτη ENGAGE της ΕΜΓΕ που αφορά 
τα αίτια και τον τρόπο τοκετού στην Ελλάδα(κολπικός τοκετός ή καισαρική τομή).  

Επιλεχθήκατε ως πιθανή συμμετέχουσα επειδή το μαιευτήριο στο οποίο θα γεννήσετε 
συμμετέχει στην μελέτη. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτή τη φόρμα και να κάνατε 

οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε πριν συμφωνήσετε να συμμετέχετε στη μελέτη.  
 

Σκοπός της μελέτης   

Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των ποσοστών κολπικού τοκετού και της καισαρικής 
τομής στην Ελλάδα μετά την εφαρμογή νέων κατευθυντήριων οδηγιών και άλλων παρεμβάσεων 

στο προσωπικό της συμμετέχουσας κλινικής. Οι παρεμβάσεις της μελέτης δεν γίνονται σε εσάς ή 
το μωρό σας. Επίσης η ερευνητική αυτή μελέτη αναμένεται να αποκαλύψει δευτερογενώς 
πιθανούς τρόπους βελτίωσης της μητρικής και νεογνικής νοσηρότητας στην Ελλάδα. 

 
Περιγραφή της διαδικασίας της μελέτης 

Εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη, ο Μαιευτήρας που θα κάνει τον τοκετό σας θα 
πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την 
ανάρρωσή σας μετά τον τοκετό. Επιπλέον, ο παιδίατρος ή η μαία θα συμπληρώσει στο 

ερωτηματολόγιο θέματα σχετικά με το μωρό σας. 
Στη συνέχεια 1-3 μήνες μετά τον τοκετό θα λάβετε ένα τηλεφώνημα από την ομάδα μας για να 

μας  απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για την δική σας κατάσταση και του μωρού σας μετά την 
έξοδό σας από το μαιευτήριο. Το τηλεφώνημα δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 5 λεπτά. 
 

Κίνδυνοι / δυσκολίες που θα προκύψουν από την μελέτη  

Δεν υπάρχουν προβλέψιμοι (ή αναμενόμενοι) κίνδυνοι για εσάς ή την οικογένειά σας.  

 
Εμπιστευτικότητα 
Αυτή η μελέτη είναι ανώνυμη. Δεν θα διατηρούμε καμία πληροφορία σχετικά με την ταυτότητά 

σας. Τα αρχεία αυτής της μελέτης θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικά. Τα αρχεία της 
έρευνας θα φυλάσσονται σε κλειδωμένο αρχείο και όλες οι ηλεκτρονικές πληροφορίες θα 

κωδικοποιούνται και θα προστατεύονται με τη χρήση αρχείου με κωδικό πρόσβασης. Δεν θα 
συμπεριλάβουμε καμία πληροφορία σας σε καμία έκθεση ή επιστημονικό άρθρο που ενδέχεται 
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να δημοσιεύσουμε, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώρισή σας. Τα τελικά αποτελέσματα θα 
δημοσιευθούν και θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδες της ΕΜΓΕ. 

 
Πληρωμή 

Δεν θα λάβετε καμία πληρωμή / αποζημίωση.  
 
Δικαίωμα άρνησης ή απόσυρσης 

Η απόφαση συμμετοχής στη μελέτη αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Μπορείτε να 
αρνηθείτε να λάβετε μέρος στη μελέτη, χωρίς αυτό να επηρεάσει τη σχέση σας με τον 

Μαιευτήρα σας. Έχετε το δικαίωμα να μην απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, όταν θα σας 
τηλεφωνήσουμε μετά τον τοκετό σας, καθώς και να αποχωρήσετε εντελώς σε οποιοδήποτε 
σημείο της διαδικασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ερευνητική ομάδα να 

μην χρησιμοποιήσει κανένα από τα στοιχεία σας.  
 

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 ιατρό που είναι 
υπεύθυνος για τον τοκετό σας. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για την 

μελέτη στην ιστοσελίδα www.emgetrial.gr. Επίσης θα μπορείτε να δείτε μια περίληψη των 
αποτελεσμάτων της μελέτης μετά την ολοκλήρωσή της στην ίδια ιστοσελίδα. 
 

Συγκατάθεση 

Η υπογραφή σας υποδεικνύει ότι έχετε αποφασίσει να συμμετάσχετε εθελοντικά στη μελέτη 

αυτή και ότι έχετε διαβάσει και καταλάβει τις πληροφορίες που παρέχονται παραπάνω. Εφόσον 
επιθυμείτε, θα σας δοθεί ένα αντίγραφο αυτής της φόρμας. 
 

 

Ονοματεπώνυμο 

Εγκύου 

   

 

Υπογραφή Εγκύου  

  

Ημερομηνία 

 

 

 

Υπογραφή Μαιευτήρα 

 

 

 

 

Ημερομηνία 

 

 
 

 


