
 
 

Παράρτημα στο Σύντομο Έντυπο Συγκατάθεσης για Συμμετοχή σε Έρευνα 
Dana-Farber/ Κέντρο Πρόληψης για τον Καρκίνο του Πανεπιστημίου Harvard (DF/HCC) 
BIDMC/BWH/BCH/DFCI/MGH/Network Affiliates   
 

 Σελίδα 1 από 3 

Αριθμός πρωτοκόλλου: _______________________ 
 
Ονοματεπώνυμο κύριου ερευνητή: _____________________________________ 
 
Ονοματεπώνυμο συναινούντος ερευνητή: ___________________________________ 
 
Στο παρόν έντυπο, ο πληθυντικός του δευτέρου προσώπου αναφέρεται στον 
συμμετέχοντα.  Αναφέρεται επίσης στο άτομο που εξουσιοδοτήθηκε να συναινέσει στη 
συμμετοχή του υποκειμένου στην έρευνα. 

 
Παράρτημα για προαιρετικές έρευνες 
 
Σας ζητείται να συμμετάσχετε σε ορισμένες προαιρετικές έρευνες.  Ακόμη κι αν 
αποφασίσετε να μην συμμετάσχετε σε καμία από τις προαιρετικές έρευνες, μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην κύρια έρευνα.  Έχετε στη διάθεσή σας όσο χρόνο χρειάζεστε για να 
λάβετε την απόφασή σας και να το συζητήσετε με τους συγγενείς και τους φίλους σας.   
 
Η συμμετοχή σας στις παρούσες προαιρετικές έρευνες είναι εθελοντική και δεν θα σας 
επιβληθούν ποινές ούτε θα χάσετε τα οφέλη που δικαιούστε σε περίπτωση που 
αρνηθείτε να συμμετάσχετε ή αποφασίσετε να διακόψετε τη συμμετοχή σας.   
 
Παρακαλούμε αναφέρετε εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις προαιρετικές έρευνες. 
 
Προαιρετική έρευνα #1:  

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
Προαιρετική έρευνα #2:  

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 

Προαιρετική έρευνα #3:  
 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
Προαιρετική έρευνα #4:  
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 Σελίδα 2 από 3 

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

Προαιρετική έρευνα #5:  
 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
Προαιρετική έρευνα #6:  

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
Προαιρετική έρευνα #7:  

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
Προαιρετική έρευνα #8:  

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 

Προαιρετική έρευνα #9:  
 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 

Προαιρετική έρευνα #10:  
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 Σελίδα 3 από 3 

 Μη διαθέσιμη 

 Ναι            Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 
 Όχι             Μονογραφή      ________ 
Ημερομηνία 

 
 
__________________________________________________     _____________ 
Υπογραφή συμμετέχοντος           Ημερομηνία 
Ή νομικά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
 
__________________________________________________________________      
Σχέση ανάμεσα στο νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και τον συμμετέχοντα 
 
 
__________________________________________________     _____________ 
Υπογραφή διερμηνέα/μάρτυρα                        Ημερομηνία 
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