ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 6 σελίδες)
Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε
Neurodevelopmental Optimal-predictors Risk Factors and Intervention: From A System
Approach To Maladjustment in Children (NΕΟ-PRISM-C)
Στο έντυπο αυτό δίνονται εξηγήσεις σε απλή και κατανοητή γλώσσα σχετικά με το τι
ζητείται από εσάς ή/και τι θα συμβεί σε εσάς, εάν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε στο
πρόγραμμα:
1. Περιγράφονται οποιοιδήποτε κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν ή ταλαιπωρία που τυχόν θα
υποστείτε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
2. Επεξηγείται με κάθε λεπτομέρεια ποιος ή ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που
σας αφορούν και θα προκύψουν από το πρόγραμμα που θα συμμετέχετε ή/και άλλο
υλικό/δεδομένα που εθελοντικά θα δώσετε για το πρόγραμμα.
3. Δίνεται η χρονική περίοδος για την οποία οι υπεύθυνοι του προγράμματος θα έχουν
πρόσβαση στις πληροφορίες ή/και υλικό σας αφορά.
4. Επεξηγείται το τί ευελπιστούν να μάθουν οι υπεύθυνοι του προγράμματος ως
αποτέλεσμα και της δικής σας συμμετοχής.
5. Δίνεται μία εκτίμηση για το όφελος που μπορεί να υπάρξει για τους ερευνητές ή/και
χρηματοδότες αυτού του προγράμματος.
6. Δεν πρέπει να συμμετάσχετε, εάν δεν επιθυμείτε ή εάν έχετε οποιουσδήποτε
ενδοιασμούς που αφορούν τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
7. Εάν αποφασίσετε να μην συμμετέχετε και είστε ασθενής, η θεραπεία σας δεν θα
επηρεαστεί από την απόφασή σας.
8. Είστε ελεύθεροι να αποσύρετε οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε τη
συγκατάθεση για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.
9. Πρέπει όλες οι σελίδες των εντύπων συγκατάθεσης να φέρουν το ονοματεπώνυμο και
την υπογραφή σας.

Επιστημονικοί υπεύθυνοι του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε
Δρ. Τιμόθεος Παπαδόπουλος, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας,
Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστημίου Κύπρου.
Δρ. Γεωργία Παναγιώτου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Κέντρο
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Πανεπιστημίου Κύπρου.
Δρ. Κώστας Α. Φάντη, Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας, Τμήμα
Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου.

Χρονική διάρκεια του Προγράμματος:
2 έτη
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Δίδετε συγκατάθεση για τον εαυτό σας ή για κάποιο άλλο
άτομο;
Εάν πιο πάνω απαντήσατε για κάποιον άλλο, τότε δώσετε λεπτομέρειες και το όνομά του.

ΝΑΙ ή ΟΧΙ
Ερώτηση
Συμπληρώσατε τα έντυπα συγκατάθεσης εσείς προσωπικά;
Διαβάσατε και καταλάβατε τις πληροφορίες για ασθενείς ή/και εθελοντές;
Είχατε την ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις και να συζητήσετε το
Πρόγραμμα;
Δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις και εξηγήσεις στα τυχόν ερωτήματά σας;
Καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να αποσυρθείτε από το πρόγραμμα, όποτε θέλετε;
Καταλαβαίνετε ότι, εάν αποσυρθείτε, δεν είναι αναγκαίο να δώσετε
οποιεσδήποτε εξηγήσεις για την απόφαση που πήρατε;
(Για ασθενείς) Καταλαβαίνετε ότι, εάν αποσυρθείτε, δεν θα υπάρξουν
επιπτώσεις στην τυχόν θεραπεία που παίρνετε ή που μπορεί να πάρετε
μελλοντικά;
Συμφωνείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα;
Με ποιόν υπεύθυνο μιλήσατε;

Σύντομη περιγραφή του προγράμματος (διαδικασίες και σκοπός).
Η παρούσα δράση του Ευρωπαϊκού έργου Neo-PRISM-C έχει ως στόχο την διερεύνηση
χαρακτηριστικών προσωπικότητας και ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών και την σχέση
τους με γνωστικά, γενετικά, νευροφυσιολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
Απώτερος σκοπός είναι ο προσδιορισμός βιοδεικτών που εξηγούν την αλληλεπίδραση του
γονιδιώματος και του περιβάλλοντος στην έκφραση νευροψυχοπαθολογικών καταστάσεων
σε παιδιατρικούς πληθυσμούς αλλά και βιοδεικτών που αφορούν ικανότητες
συναισθηματικής ρύθμισης. Οι πιθανές βιολογικές επιρροές εστιάζονται σε
συγκεκριμένους γενετικούς πολυμορφισμούς που μπορούν να συσχετιστούν με ανάπτυξη
χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας. Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιρροές εστιάζονται σε
γονικές πρακτικές που λειτουργούν ως παράγοντες προστασίας για την εκδήλωση
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ψυχοπαθολογίας. Οι δεξιότητες συναισθηματικής
ρύθμισης σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ρυθμίζουν τα συναισθήματα
τους σε καταστάσεις που προκαλούν συναισθηματική φόρτιση, επηρεάζοντας σε μεγάλο
βαθμό την επιτυχή προσαρμογή της συμπεριφοράς τους στις απαιτήσεις του
περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα έχει μεγάλη κοινωνική σημασία,
αφού με την πληρέστερη κατανόηση των γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων και
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της συναισθηματικής ρύθμισης που οδηγούν σε πιθανά προβλήματα νευροαναπτυξιακής
φύσης των παιδιών, θα γίνει εφικτή η θεσμοθέτηση των κατάλληλων προληπτικών και
θεραπευτικών μέτρων προς όφελος των νέων ανθρώπων αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα.
Λεπτομέρειες του τι θα ζητηθεί ή/και τι θα συμβεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα αποτελείται από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες θα
κληθούν να απαντήσουν σε διαδικτυακά ερωτηματολόγια διάρκειας είκοσι λεπτών. Στο
δεύτερο μέρος, θα κληθούν να έρθουν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης για διεξαγωγή έργων στον υπολογιστή που καταγράφουν
νευροφυσιολογικές και εγκεφαλικές μετρήσεις διάρκειας ενενήντα λεπτών.
Λήψη γενετικών δεδομένων:
Θα ληφθεί βιολογικό δείγμα, και συγκεκριμένα δείγμα σάλιου, από το οποίο αργότερα θα
εξαχθούν πληροφορίες για βιοχημική ανάλυση από τη Βιοτράπεζα και την Ιατρική σχολή
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αμέσως μετά τα δεδομένα που θα έχουν ληφθεί θα
ανωνυμοποιηθούν, δηλαδή θα γίνει διαχωρισμός των προσωπικών σας δεδομένων
(ονόματα, διεύθυνση, κοκ) από τα ερευνητικά σας δεδομένα (απαντήσεις στα
ερωτηματολόγια, επίδοση σε έργα, κοκ). Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που θα
ασχοληθούν με την στατιστική ανάλυση των ευρημάτων δεν θα έχουν πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία θα φυλάσσονται σε ξεχωριστό κρυπτογραφημένο
αρχείο υπό την επίβλεψη του συντονιστή της έρευνας.
Λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του ερευνητικού προγράμματος
Το ερευνητικό πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω
από τη δέσμη Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Innovative Training Network (ITN),
HORIZON 2020 (Grant Agreement No.813546), και συντονίζει το Κέντρο Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας Δρ.
Τιμόθεο Παπαδόπουλο.
Λεπτομέρειες οποιονδήποτε κινδύνων που πιθανόν να υπάρξουν ή ταλαιπωρία που τυχόν
θα υποστούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι ή ταλαιπωρία που θα υποστείτε από την συμμετοχή σας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν θέματα
που θα σας προκαλέσουν οποιοδήποτε
προβληματισμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε σε πρώτη φάση με τους υπεύθυνους της
έρευνας,
Δρ.
Τιμόθεο
Παπαδόπουλο
(τηλ.
22
892079/
e-mail:
papadopoulos.timothy@ucy.ac.cy), Δρ. Γεωργία Παναγιώτου (τηλ. 22-892081, e-mail:
georgiap@ucy.ac.cy), ή Δρ. Κώστα Φάντη (τηλ. 22-892067/ e-mail: kfanti@ucy.ac.cy).
Εάν έχετε τυχόν παράπονα από την ερευνητική ομάδα τα οποία θέλετε να συζητήσετε με
ανεξάρτητο πρόσωπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον προϊστάμενο Έρευνας, Διεθνών
και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Μάριο Δημητριάδη (τηλ .22894287/ email: demetriades.a.marios@ucy.ac.cy), Διευθυντή Υπηρεσιών Υποστήριξης
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Λεπτομέρειες για το ποιες πληροφορίες ή/και τι υλικό θα συλλεγεί στα πλαίσια του
προγράμματος, ποιος/ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα.
Τα πρωτογενή δεδομένα και υλικά που θα συλλεχθούν σε αυτή την έρευνα θα φυλαχθούν σε
ασφαλή τοποθεσία στο Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και στο Εργαστήριο
Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοφυσιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και χωρίς να
εμφανίζονται σε αυτά τα ονόματα σας. Το βιολογικό υλικό που θα συλλεχθεί στην έρευνα
αυτή θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο σε κατάψυξη της Βιοτράπεζας του Ερευνητικού
Κέντρου Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με τις οδηγίες και
περιορισμούς που εσείς θα έχετε θέσει στην αντίστοιχη σελίδα των εντύπων συγκατάθεσης.
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνεται μόνο από τους συντονιστές της
έρευνας. Το σύνολο των δεδομένων θα φυλαχθεί για μια περίοδο 12 μηνών για τους
σκοπούς της ανάλυσης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που χρειαστούν
περαιτέρω αναλύσεις στο συλλεχθέν βιολογικό υλικό, η ερευνητική ομάδα θα αιτηθεί νέα
έγκριση από την ΕΕΒΚ.

ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Παρακαλούμε σημειώστε και υπογράψτε είτε αριστερά είτε δεξιά
Εκτός από τους σκοπούς του παρόντος Εκτός από τους σκοπούς της παρούσας
προγράμματος που θα διαρκέσει …..… χρόνια μελέτης που θα διαρκέσει …..… χρόνια

Αποδέχομαι

Δεν αποδέχομαι

όπως:

Υπογραφή:

όπως:

Υπογραφή:

Τα βιολογικά μου δείγματα (παρειακά επιχρίσματα ή σάλιο ή DNA) και γενετικά δεδομένα
μου
που
θα
φυλάσσονται
στο
……………………………………………………………………………………………….……. να μπορούν να κρατηθούν
πέραν των ……….. χρόνων και να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές μελέτες αφού πρώτα
εγκριθεί κάτι τέτοιο από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) μετά από σχετικό
αίτημα ανανέωσης προς την ΕΕΒΚ από τον υπεύθυνο ερευνητή του παρόντος
προγράμματος. Καταλαβαίνω ότι θέματα εμπιστευτικότητας θα ισχύουν πάντοτε.
Σε περίπτωση που ανακαλυφθούν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν άμεσα την υγεία σας
θα θέλατε να πληροφορηθείτε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΩ ΕΚ
ΝΕΟΥ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΑΓΚΗ
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Λεπτομέρειες για το ποια δεδομένα θα προκύψουν για σας στα πλαίσια του προγράμματος
και ποιος/ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά και για πόσο χρονικό διάστημα.
Η έρευνα αυτή γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, και τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας δηλώνουν ότι δεν θα έχουν οποιοδήποτε προσωπικό, εμπορικό ή
οικονομικό όφελος από την ολοκλήρωση της έρευνας. Τα συνολικά ευρήματα της έρευνας,
χωρίς αναφορά σε οποιονδήποτε συγκεκριμένο συμμετέχοντα, θα δημοσιευθούν σε έγκριτα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
Αναμενόμενο όφελος για τους συμμετέχοντες
Η ερευνητική μελέτη θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εκτεθούν στο
ερευνητικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να
λειτουργήσει παιδαγωγικά για να παιδιά, ώστε να ενισχύσει το ενδιαφέρον τους για
μελλοντική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα. Επιπρόσθετα, τα ευρήματα της
παρούσας έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για εισηγήσεις σχετικά με παρεμβάσεις και
προληπτικά προγράμματα για διαχείριση των νευροαναπτυξιακών δυσκολιών σε
παιδιατρικούς πληθυσμούς στην Ευρώπη.
Αναμενόμενο όφελος για ερευνητές ή/και χρηματοδότες
Οι συντονιστές του ερευνητικού προγράμματος θα επωφεληθούν από την αναγνώρισή τους
ως συγγραφείς ή συν-συγγραφείς σε επιστημονικές δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από το
έργο ύστερα από την ολιστική κατανόηση του φαινομένου ανάπτυξης νευροαναπτυξιακών
διαταραχών σε παιδιατρικούς πληθυσμούς.
Λεπτομέρειες συνθηκών τερματισμού ή πρόωρης διακοπής του ερευνητικού προγράμματος.
Το ερευνητικό πρόγραμμα Neo-PRISM-C στηρίζεται εξολοκλήρου από την
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Marie Skłodowska-Curie (MSCA) Innovative
Training Network (ITN), HORIZON 2020 (Grant Agreement No.813546). Στην απίθανη
περίπτωση τερματισμού του ερευνητικού προγράμματος πριν την ολοκλήρωσή του, τα
δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν από τα αρχεία του ερευνητή και τα
συμπληρωμένα έντυπα θα καταστραφούν με μηχανή απόσχισης. Παράλληλα, οι
συμμετέχοντες θα ενημερωθούν γραπτώς για τον τερματισμό ή πρόωρη διακοπή του
προγράμματος.
Περιγραφή διαδικασιών χειρισμού δεδομένων ή/και βιολογικών δειγμάτων συμμετεχόντων
που θα αποσυρθούν από τη μελέτη πριν την ολοκλήρωση της.
Η συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα είναι εθελοντική. Επιλέγοντας να μην λάβετε μέρος ή
να αποχωρήσετε κατά τη διάρκεια δε θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε εσάς. Οι
συμμετέχοντες μπορούν να αποσυρθούν από την συμμετοχή τους στην έρευνα όποτε
επιθυμούν. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα ή/και βιολογικά δείγματα που μπορεί να
έχουν συλλεχθεί δεν θα συμπεριληφθούν σε περαιτέρω ανάλυση και θα καταστραφούν. Πριν
τη δήλωση ενδιαφέροντος για το ερευνητικό πρόγραμμα, είναι σημαντικό να διαβάσετε όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες προσεκτικά και να συζητήσετε τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις
με τον ερευνητή.
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ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα
(Τα έντυπα αποτελούνται συνολικά από 6 σελίδες)
Τίτλος του Προγράμματος στο οποίο καλείστε να συμμετάσχετε
Neurodevelopmental Optimal-predictors Risk Factors and Intervention: From A System
Approach To Maladjustment in Children (NΕΟ-PRISM-C)

Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θέση ατόμου στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να
υποβάλλουν παράπονα ή καταγγελίες που αφορούν το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν
ή να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με αυτό.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω διευκρινίσεις με τους
υπεύθυνους της έρευνας, Δρ. Τιμόθεο Παπαδόπουλο (τηλ. 22 892079, e-mail:
papadopoulos.timothy@ucy.ac.cy ), Δρ. Γεωργία Παναγιώτου (22-892081, e-mail:
georgiap@ucy.ac.cy) ή Δρ. Κώστα Φάντη (τηλ. 22-892067, e-mail: kfanti@ucy.ac.cy).
Γονέας ή Κηδεμόνας:
Επίθετο:

Όνομα:

Υπογραφή:

Ημερομηνία:

Email:

Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
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