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Έντυπο Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης Ασθενούς 

Τίτλος μελέτης: 
«Μια Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση των Γνωσιακών 

Λειτουργιών σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή υπό Θεραπεία» 

PROACT 
 
 
Σας ζητείται να συμμετάσχετε σε μια μελέτη παρατήρησης η οποία αφορά την Αξιολόγηση 

των Γνωσιακών Λειτουργιών σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) υπό 

Θεραπεία. Ο χορηγός της μελέτης είναι η εταιρεία Lundbeck Hellas.  

Πρόκειται για μη παρεμβατική, εθνική, διατμηματική, πολυκεντρική μελέτη σε εξωτερικούς 

ασθενείς με ΜΚΔ, οι οποίοι λαμβάνουν αντικαταθλιπτική μονοθεραπεία, είτε ως θεραπεία 

πρώτης είτε ως δεύτερης γραμμής και έχουν ανταποκριθεί κλινικά στη φαρμακευτική 

αγωγή (κλινική βελτίωση > 50% σύμφωνα με την αντίληψη του ιατρού συγκριτικά με την 

έναρξη της τρέχουσας αντικαταθλιπτικής αγωγής).  

Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της γνωστικής δυσλειτουργίας σε ασθενείς 

με ΜΚΔ στην Ελλάδα που ήδη λαμβάνουν ένα αντικαταθλιπτικό σκεύασμα και έχουν 

ανταποκριθεί κλινικά στη θεραπεία. Οι δευτερεύοντες σκοποί είναι η αξιολόγηση της 

λειτουργικότητας σε αυτούς τους ασθενείς, η αξιολόγηση των γνωστικών συμπτωμάτων 

στους ασθενείς με ανταπόκριση και πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων της νόσου,  η 

εξέταση της συσχέτισης της αντικειμενικής και της υποκειμενικής γνωστικής 

δυσλειτουργίας με τα καταθλιπτικά συμπτώματα και τέλος η διερεύνηση της συσχέτισης 

της αντικειμενικής και της υποκειμενικής γνωστικής δυσλειτουργίας με τη λειτουργικότητα 

των ασθενών αυτών.   

Η παρούσα μελέτη διεξάγεται, σύμφωνα με την σχετική Ελληνική Νομοθεσία και τους 

Διεθνείς Κανονισμούς, σε 25 Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 

Τα ερευνητικά κέντρα συνίστανται σε Ψυχιατρικά Τμήματα Νοσοκομείων, εξωτερικά 

ιατρεία Ψυχιατρικών Κλινικών και ψυχιατρικά ιδιωτικά ιατρεία. Συνολικά, θα ενταχθούν 

στη μελέτη 400 περιστατικά.  

Η μελέτη έχει λάβει έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο των συμμετεχόντων 

Νοσοκομείων.  

Στα πλαίσια αυτά σας προσφέρεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε, αφού διαβάσετε 

προσεκτικά αυτό το έντυπο και συμφωνήσετε, σε αυτή τη μελέτη παρατήρησης. 

Αποφασίζοντας να συμμετάσχετε στη μελέτη θα συνεισφέρεται στη συλλογή δεδομένων 

που αφορούν την περιγραφή της σχέσης μεταξύ των γνωστικών και των ψυχοκοινωνικών 

λειτουργιών σε ασθενείς με ΜΚΔ στην Ελλάδα, με στόχο να επαυξηθεί η γνώση των 

ψυχιάτρων για τα γνωστικά συμπτώματα στην ΜΚΔ και επίσης να αναδειχθεί η σημασία 

τους στην πορεία και την αξιολόγηση της νόσου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή 

επιστημονικά δεδομένα για τον Ελληνικό χώρο. 

 

Στο παρόν έντυπο σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη τις οποίες θα 

συζητήσουμε μαζί. Αφού κατανοήσετε τα σχετικά με τη μελέτη και απαντηθούν τα 

ερωτήματά σας, αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το 

έντυπο και θα σας δοθεί ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο. 
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Διαδικασίες της μελέτης 

Καθώς η παρούσα μελέτη είναι μελέτη παρατήρησης, δεν θα υποβληθείτε σε καμία 

απολύτως ερευνητική παρέμβαση, δηλαδή δεν θα λάβετε κάποια θεραπευτική αγωγή ούτε 

θα υποβληθείτε σε κάποια επιπρόσθετη διαγνωστική ή θεραπευτική διαδικασία, λόγω της 

συμμετοχής σας στη μελέτη, πέρα αυτών που ούτως ή άλλως ο ιατρός κρίνει για την 

περίπτωσή σας. Δηλαδή, θα συνεχίσετε να λαμβάνετε την αντικαταθλιπτική αγωγή που σας 

έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός σας και θα ακολουθείτε όπως πάντα τις οδηγίες που σας 

δίδει σε σχέση με την αγωγή, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη συμμετοχή σας στη μελέτη, 

εφόσον επιλέξετε να συμμετέχετε. 

Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν για τη μελέτη θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια μίας 

μόνο επίσκεψης στον ιατρό σας. Δεν θα χρειασθεί δηλαδή να επανέλθετε για τις ανάγκες 

της μελέτης. Δηλαδή, οι μελλοντικές επισκέψεις σας στον ιατρό σας δεν επηρεάζονται από 

τη συμμετοχή σας στη μελέτη.  

Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε στη μελέτη αυτή, τότε θα χρειαστεί αρχικά να 

υπογράψετε το παρόν έντυπο και στη συνέχεια ο ιατρός σας θα καταγράψει τα 

δημογραφικά στοιχεία σας και πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό σας και την 

αξιολόγηση της θεραπείας σας.  

Κατόπιν θα σας δώσει να απαντήσετε 3 ειδικά ερωτηματολόγια: 

SDS: Κλίμακα ανικανότητας Sheehan,  

WPAI: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εργασιακής απόδοσης και της έκπτωσης στην 

εκτέλεση δραστηριοτήτων, 

PDQ-D: Ερωτηματολόγιο αντίληψης γνωστικών ελλειμμάτων – Κατάθλιψη 

Στη συνέχεια θα σας κάνει κάποιες ερωτήσεις προκειμένου να συμπληρώσει εκείνος 

κάποια έντυπα αξιολόγησης, όπως αυτό που αφορά τη: Δοκιμασία Υποκατάστασης 

Ψηφιακών Συμβόλων (DSST) και τη Κλίμακα Αξιολόγησης της Κατάθλιψης Μοntgomery 

Asberg (MADRS). 

Πιθανοί κίνδυνοι 

Αυτή η μελέτη παρατήρησης, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν προβλέπει καμία 

συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή ή παρέμβαση και δεν απαιτεί τίποτα επιπλέον πέρα από 

την καθιερωμένη κλινική πρακτική. Άρα δεν προκύπτουν κίνδυνοι ή ενοχλήσεις λόγω της 

συμμετοχής σας.  

Πιθανά οφέλη 

Η συμμετοχή σας στη μελέτη δεν συνεπάγεται κάποιο άμεσο προσωπικό όφελος, πέρα από 

κάποιες επιπρόσθετες αξιολογήσεις που θα κάνει ο ιατρός σας σχετικά με την πορεία της 

θεραπείας σας. Κυρίως όμως θα βοηθήσει την ιατρική κοινότητα να εξάγει χρήσιμα 

επιστημονικά συμπεράσματα για την παρακολούθηση και θεραπεία της μείζονος 

καταθλιπτικής διαταραχής, καθώς θα συγκεντρωθούν δεδομένα από σημαντικό αριθμό 

συμμετεχόντων στη μελέτη και θα δοθεί η δυνατότητα έγκυρης και αξιόπιστης στατιστικής 

ανάλυσης. 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

Η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εξ’ ολοκλήρου εθελοντική, ενώ η τυχόν άρνησή σας δεν 

θα επηρεάσει τώρα ή στο μέλλον τη φροντίδα που δικαιούσθε από τον ιατρό σας.   

Αποφασίζοντας να συμμετέχετε στη μελέτη πρέπει να απαντήσετε με πληρότητα και 

σαφήνεια στις ερωτήσεις του ιατρού σας, προκειμένου να τον βοηθήσετε να καταγράψει 
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με ακρίβεια τις πληροφορίες που συλλέγει η μελέτη, όπως το ιατρικό ιστορικό σας κ.ά., 

αλλά και να απαντήσετε με ειλικρίνεια στα ερωτηματολόγια που θα σας δοθούν. Σε 

περίπτωση που δεν κατανοείτε κάποια ερώτηση ή έχετε αμφιβολία, μη διστάσετε  να 

ζητήσετε διευκρινήσεις από τον ιατρό σας. 

Η συμμετοχή σας στη μελέτη δεν θα έχει κάποια οικονομική επιβάρυνση για εσάς. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Είστε ελεύθερος να αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας 

αργότερα, πριν την ολοκλήρωση της μελέτης, δηλαδή πριν κλειδώσει η βάση δεδομένων 

της μελέτης, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς καμία συνέπεια για μελλοντική σας ιατρική 

φροντίδα, ακόμα και μετά την υπογραφή του εντύπου συγκατάθεσης.  

Εμπιστευτικότητα της μελέτης: 

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για τη μελέτη θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 

εχεμύθεια και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους λόγους της παρούσας ιατρικής έρευνας.  

Οι πληροφορίες θα καταγραφούν ανώνυμα σε ειδικό ατομικό έντυπο της μελέτης (έντυπο 

αναφοράς περιστατικού) από τον ιατρό σας και θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή προκειμένου να γίνει η στατιστική επεξεργασία και ανάλυση του συνόλου των 

πληροφοριών απ’ όλους τους συμμετέχοντες της παρούσας μελέτης και να προκύψουν 

ιατρικά επιστημονικά συμπεράσματα σε σχέση με το σκοπό της μελέτης. Στις πληροφορίες 

που θα έχουν συλλεχθεί από εσάς θα είναι απόλυτα προστατευμένα τα προσωπικά σας 

δεδομένα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία. Στις πληροφορίες που θα 

καταγραφούν από τον ιατρό σας ανώνυμα, θα αναγνωρίζεσθε από ένα μοναδικό κωδικό 

αριθμό, τα αρχικά του ονόματός σας και το έτος γέννησης. Το όνομα σας ή άλλα στοιχεία 

που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας (πχ ΑΜΚΑ, τηλέφωνο κ.ά), δεν θα 

γνωστοποιείται πέραν των αρμοδίων ιατρών σας. Το παρόν έντυπο, εφόσον το 

υπογράψετε, παραμένει στο φάκελο του ιατρού ως εμπιστευτικό έγγραφο, και εσείς θα 

λάβετε αντίγραφο. 

Τα επιστημονικά συμπεράσματα από τη μελέτη θα παρουσιασθούν συγκεντρωτικά σε 

επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, αναφορές προς τις Υγειονομικές Αρχές κλπ, 

αλλά η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. 

Άτομα από την ερευνητική ομάδα ή ανεξάρτητες εταιρείες εξουσιοδοτημένες από τον 

χορηγό της μελέτης καθώς και εξουσιοδοτημένα άτομα από τον ΕΟΦ πιθανόν να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, για τον έλεγχο της εγκυρότητας, την επεξεργασία, την 

αποθήκευση και τη στατιστική τους ανάλυση. Ωστόσο η ταυτότητά σας θα παραμείνει 

απόρρητη. Με την υπογραφή αυτού του εντύπου, εξουσιοδοτείτε μία τέτοια πρόσβαση στις 

πληροφορίες που σας αφορούν. 

Εθελοντική συμμετοχή  

Η συμμετοχή σας σε αυτήν τη μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης είναι εξ’ ολοκλήρου 

εθελοντική. Μπορείτε να αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή, εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, 

μπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς αυτό να 

επηρεάσει την ιατρική σας φροντίδα.  

Πρόσθετες ερωτήσεις 

Ο ιατρός σας είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να έχετε 

σχετικά με την παρούσα μελέτη. Μπορείτε να του θέσετε οποιαδήποτε ερώτηση, όποτε το 

επιθυμείτε, σχετικά με τη μελέτη ή ερωτήσεις που αφορούν τα δικαιώματά σας ως 

συμμετέχοντα στη μελέτη. 
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Όνομα Ιατρού: 

Τηλέφωνο: 

 

 

Ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτού του εντύπου θα σας δοθεί ως συμμετέχοντα σε 

αυτήν τη μελέτη, εάν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε. 

 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ         

Αριθμός Ασθενούς:                                              

Υπογράφοντας αυτό το έντυπο βεβαιώνω ότι: 

1. Έχω διαβάσει και κατανοήσει το παρόν έντυπο. 

2. Είχα τη δυνατότητα να κάνω ερωτήσεις και να συζητήσω με τον ιατρό σχετικά με όλα τα 
θέματα της μελέτης. Έλαβα ικανοποιητικές απαντήσεις. Επίσης γνωρίζω ότι ο ιατρός θα 
απαντά στις ερωτήσεις μου που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της μελέτης. 

3. Γνωρίζω ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι διατηρώ το δικαίωμα να 
αποχωρήσω από τη μελέτη ανά πάσα στιγμή, εάν το επιθυμώ, χωρίς απαραίτητα να 
εξηγήσω τους λόγους και χωρίς αυτό να μου στερήσει τη μελλοντική φροντίδα που 
δικαιούμαι από τον ιατρό μου ή κάποιο άλλο νόμιμο δικαίωμά μου.  

4. Γνωρίζω ότι τα προσωπικά μου δεδομένα θα προστατευθούν και ότι οι πληροφορίες 
που θα καταγραφούν θα είναι ανώνυμες.  

5. Επιτρέπω τον έλεγχο των ιατρικών μου αρχείων από εξουσιοδοτημένα άτομα του 
Χορηγού ή των Αρχών, γνωρίζοντας ότι η ταυτότητα μου θα παραμείνει αυστηρά 
εμπιστευτική.  

6. Μου δόθηκε αρκετός χρόνος προκειμένου να λάβω την απόφασή μου. 

7. Συμφωνώ να λάβω μέρος σε αυτή τη μελέτη 

8. Έλαβα ένα αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου. 

 

Ονοματεπώνυμο Ασθενούς                    Υπογραφή                              Ημερομηνία 
       (Κεφαλαία)                                                                                                                                  (Ιδιόχειρη) 
 

…………………………….                              ………….                            …/…./… 
 
 
 
 
Ονοματεπώνυμο Ιατρού                         Υπογραφή                              Ημερομηνία 
       (Κεφαλαία)                                                                                                                              (Ιδιόχειρη) 
 

…………………………….                            ………….                               …/…./… 
 


