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Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να βελτιώσουμε
τις υπηρεσίες σχετικά με τον ιό HIV για
ανθρώπους νέους στην Ευρώπη
Σας ζητάμε να συμμετάσχετε σε μια μελέτη για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με
τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών που ζουν στην Ευρώπη.
Πριν πάρετε μέρος, είναι σημαντικό να κατανοήσετε γιατί γίνεται αυτή η μελέτη. ό
Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες.
Παρακαλούμε να μας ρωτήσετε αν κάτι είναι ασαφές ή αν έχετε οποιεσδήποτε
ανησυχίες. Πάρτε το χρόνο που χρειάζεστε για να αποφασίσετε αν θέλετε να πάρετε
μέρος ή όχι.

Σχετικά με την AMASE
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη.
Όσοι γεννήθηκαν στο εξωτερικό συχνά αναζητούν βοήθεια μόνο στην υπηρεσία
σχετικά με τον ιό HIV μόνο όταν είναι πολύ άρρωστοι και αυτό μπορεί να είναι πολύ
κακό για την υγεία τους. Κάνουμε αυτή την έρευνα για να μάθουμε τι σταματά
κάποιους ανθρώπους από το να έρθουν νωρίτερα στις υπηρεσίες σεξουαλικής
υγείας και HIV.
Με αυτές τις πληροφορίες, θα είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες για
όλους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας στην Ευρώπη.

Συχνές ερωτήσεις
Ποιος κάνει αυτή την έρευνα;
Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεξάγεται από
ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου και του Ινστιτούτου Υγείας
Κάρλος III στην Ισπανία. Οι Δρ. Φιόνα Μπέρνς (Fiona Burns) και Τζούλια ντελ Άμο
(Julia del Amo) είναι υπεύθυνες για το έργο και όλα τα δεδομένα. Δεοντολογική
έγκριση για τη μελέτη έχει ληφθεί από την Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας
Μπένθαμ του Λονδίνου.

Γιατί μου ζητήθηκε να συμμετέχω;
Χρειαζόμαστε ανθρώπους που ζουν έξω από τη χώρα γέννησής τους για να μας πουν
τις εμπειρίες τους από τις υπηρεσίες υγείας, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε τι
είναι καλό, τι είναι κακό και τι μπορεί να βελτιωθεί. Αν είστε άνω των 18 ετών τότε η
γνώμη σας μπορεί να κάνει τη διαφορά.
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Είμαι υποχρεωμένος να συμμετέχω;
Εξαρτάται από εσάς αν θα συμμετέχετε ή όχι. Αν αποφασίσετε να πάρετε μέρος
μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το δελτίο πληροφοριών και να το κρατήσετε. Θα σας
ζητηθεί να τσεκάρετε ένα κουτάκι στην αρχή του ερωτηματολογίου για να δηλώσετε
ότι συμφωνείτε να συμμετέχετε. Αν αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή, απλά κλείστε
το ερωτηματολόγιο.

Τι θα πρέπει να κάνω;
Η συμμετοχή περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου σχετικά με τη
χρήση των υπηρεσιών υγείας.
Θα σας γίνουν επίσης προσωπικές ερωτήσεις (για παράδειγμα, σεξουαλική
συμπεριφορά, και ενέσιμη χρήση ναρκωτικών). Το ερωτηματολόγιο θα διαρκέσει
περίπου 15-20 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Μερικές από τις ερωτήσεις είναι πολύ
προσωπικές. Οποιαδήποτε ερώτηση που πραγματικά δεν θέλετε να απαντήσετε, ή
αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε, μπορεί να παραλειφθεί..

Η συμμετοχή μου σε αυτή τη μελέτη θα παραμείνει
εμπιστευτική;
Ναι. Όλες οι πληροφορίες θα παραμείνουν αυστηρά εμπιστευτικές. Δεν ζητάμε
οποιαδήποτε στοιχεία ταυτότητας στο ερωτηματολόγιο. Έτσι δεν θα είναι δυνατόν
να αναγνωριστεί καμία από τις απαντήσεις σας. Όλες οι απαντήσεις που δίνετε είναι
ανώνυμες και φυλάσσονται με ασφάλεια.

Τι θα συμβεί με τα αποτελέσματα της μελέτης;
Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε κοινότητες μεταναστών σε όλη την Ευρώπη,
στην Εθνική Υπηρεσία Υγείας και σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο
της υγείας και ευημερίας της κοινότητάς σας. Επίσης, θα δημοσιευθούν σε
επιστημονικά περιοδικά. Αν σας ενδιαφέρει, αντίγραφα των αποτελεσμάτων θα
είναι διαθέσιμα από την ερευνητική ομάδα.

Τι γίνεται αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα;
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις θα πρέπει αρχικά να επικοινωνήσετε με
την Κυρία Ιμπίντουν Φακόγια (Ibidun Fakoya) η οποία θα κάνει ότι καλύτερο μπορεί
για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί της παρέχονται
στο τέλος του παρόντος φύλλου πληροφοριών.
Εάν είστε δυσαρεστημένοι με κάτι και επιθυμείτε να παραπονεθείτε επίσημα,
μπορείτε να το κάνετε μέσα από τον Χορηγό Διακυβέρνησης Ερευνητικής αυτής της
μελέτης, το Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Λονδίνου, επικοινωνώντας στο : 020 7380
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9937, αναφέροντας τον αριθμό 11/0237. Όλη η επικοινωνία θα αντιμετωπιστεί με
απόλυτη εχεμύθεια.

Περισσότερες πληροφορίες
Για δωρεάν πληροφορίες, συμβουλές, υποστήριξη ή απλά για να μιλήσετε με
κάποιον για θέματα που ανακύπτουν από αυτή τη μελέτη παρακαλούμε να στείλετε
email στην ερευνητική ομάδα ή επικοινωνήστε με έναν από τους οργανισμούς που
αναφέρονται εδώ:http://www.amase.eu/wp/organisations/

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που
αφιερώσατε για να εξετάσετε το ενδεχόμενο
συμμετοχής στην παρούσα μελέτη
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη μελέτη επικοινωνήστε με τις:
Δρ. Φιόνα Μπέρνς( Fiona Burns) (0203 108 2078) • Κα Ιμπίντουν Φακόγια (Ibidun
Fakoya) (0203 108 2078) • http://www.amase.eu/wp/el/contact-us/
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