ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΓΙΑΤΡΌ ΣΟΥ
Κλινικές Μελέτες
Οι κλινικές μελέτες είναι μελέτες που σχεδιάζονται για να ελέγξουν την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τρόπων για την πρόληψη, τη
διάγνωση ή την αντιμετώπιση της ασθένειας. Οι άνθρωποι λαμβάνουν
εθελοντικά μέρος σε αυτές. Οι κλινικές μελέτες είναι ένας ξεχωριστός
τρόπος να δοκιμαστεί μια νέα, εν δυνάμει καλύτερη θεραπεία, αλλά και
να βοηθηθεί η έρευνα του καρκίνου. Σήμερα, χάρη στις γενναίες γυναίκες
και άνδρες που έχουν λάβει μέρος σε κλινικές μελέτες, έχουμε καλύτερους
τρόπους να εντοπίσουμε, να διαγνώσουμε και να αντιμετωπίσουμε τον
καρκίνο του μαστού. Απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να
σε βοηθήσουν να συγκεντρώσεις πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες
ώστε να κάνεις τις καλύτερες επιλογές για σένα.
Ερ. Ποιοι είναι οι τύποι των κλινικών μελετών που υπάρχουν;
Aπ.

Ερ. Π
 ώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τις μελέτες πρόληψης του
καρκίνου του μαστού;
Aπ.

Ερ. Τι είναι η συγκατάθεση έπειτα από ενημέρωση;
Aπ.

Ερ. Τ
 ι άλλο χρειάζεται να γνωρίζω πριν δηλώσω να λάβω μέρος σε μία
κλινική μελέτη;
Aπ.

>

Εάν έχεις καρκίνο του μαστού, κάνε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Ερ. Υ
 πάρχει κάποια κλινική μελέτη την οποία θα μου προτείνατε;
Εάν ναι, γιατί και πόσο καιρό θα διαρκέσει η κλινική μελέτη;
Aπ.

Ερ. Πως μπορώ να μάθω περισσότερα γι’ αυτή την κλινική μελέτη;
Aπ.

Ερ. Π
 ού χρειάζεται να απευθυνθώ για να λάβω μέρος σε αυτή την
κλινική μελέτη;
Aπ.

Ερ. Π
 οια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα αυτής της
κλινικής μελέτης;
Aπ.

Ερ. Τ
 ι είναι το εικονικό φάρμακο (placebo); Θα μου δώσουν εικονικό
φάρμακο (placebo);
Aπ.

Ερ. Π
 οιο είναι το κόστος αυτής της κλινικής μελέτης;
Η συμμετοχή μου σε κλινική μελέτη καλύπτεται από τον
ασφαλιστικό μου φορέα;
Εάν όχι, υπάρχει διαθέσιμη οικονομική ενίσχυση;
Aπ:

Ερ. Π
 οιος μπορεί να με βοηθήσει να βρω την κατάλληλη κλινική
μελέτη για μένα;
Aπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του μαστού ή με τον
καρκίνο του μαστού, καλέστε στην Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης του
Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»
2108253253 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.almazois.gr.
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