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Σημαντικές Πληροφορίες:
Από ποιόν φορέα διεξάγεται η μελέτη:
Η μελέτη διεξάγεται από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας της Δρ Νίκης Σύρου.
Τόπος διεξαγωγής της μελέτης: Η μελέτη θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα αφορά σε συμμετέχοντες (όλοι οι ιατροί 12
ειδικοτήτων) και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Διάρκεια διεξαγωγής της μελέτης: Έως και 2 έτη
Σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο της μελέτης:

Υπάρχουν αρκετές μελέτες και δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που υποστηρίζουν τις ευεργετικές
επιδράσεις της τακτικής φυσικής δραστηριότητας και άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων, μη μεταδιδόμενων
νοσημάτων (ΜΜΝ). Πρόσφατη σχετική συστηματική ανασκόπηση 34 πρωτογενών μελετών των Albert et al (2020) σε
επαγγελματίες υγείας επισημαίνει τη σημαντικότητα της φυσικής δραστηριότητας στην αντιμετώπιση αρκετών ασθενειών και
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αυτοπεποίθηση τους. Ωστόσο οι γνώσεις τους φάνηκε ότι ποικίλαν, με τους γιατρούς
και τους νοσηλευτές να αναφέρουν την ανάγκη τους για περισσότερη εκπαίδευση στη φυσική δραστηριότητα. Στην Ελλάδα δεν
έχει πραγματοποιηθεί ανάλογη έρευνα σε ιατρούς.
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τις γνώσεις, στάσεις, προθέσεις-ικανότητες και τη συμπεριφορά ιατρών, που
διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνια ΜΜΝ, σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση. Ως κύριο εργαλείο μέτρησης
των γνώσεων, των στάσεων, των προθέσεων-ικανοτήτων και της συμπεριφοράς των ιατρών θα χρησιμοποιηθεί ένα ανώνυμο,
κωδικοποιημένο και αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα αναπτυχθεί στα αρχικά στάδια της μελέτης με τη
μέθοδο Delphi και θα σταθμιστεί, αφού προηγηθεί κριτική ανασκόπηση αντίστοιχων επιστημονικών άρθρων της ελληνικής και
κυρίως της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς δεν βρέθηκε αντίστοιχο ερευνητικό εργαλείο, που να εξυπηρετεί τον σκοπό της
συγκεκριμένης μελέτης. Η κατασκευή του κύριου ερωτηματολογίου με τη μέθοδο Delphi θα περιλαμβάνει 2-3 γύρους
συλλογής των δεδομένων από εμπειρογνώμονες (έως 20 άτομα), οι οποίοι θα προέρχονται από τον χώρο της υγείας (ιατροί,
μέλη ΔΕΠ) και θα διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση και τα χρόνια,
μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Επιπλέον του κύριου ερωτηματολογίου, θα σας δοθεί συμπληρωματικά και το Διεθνές
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της Φυσικής Δραστηριότητας, IPAQ (International Physical Activity Questionnaire-Short), που
υπάρχει στη βιβλιογραφία σταθμισμένο στην ελληνική έκδοση (Papathanasiou, 2009; 2010) και αξιολογεί τα επίπεδα
φυσικής δραστηριότητας.
Tα ερωτηματολόγια, θα τα συμπληρώσετε διαδικτυακά (online), μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (google), με δεδομένη την έως
και σήμερα πανδημία Covid-19. Η ηλεκτρονική αποστολή της ανάλογης ενημερωτικής επιστολής και του συνδέσμου
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων θα διασφαλιστεί μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή όλων των Ιατρικών Συλλόγων
των 13 Περιφερειών της χώρας, μετά από ανάλογη επικοινωνία της ερευνήτριας μαζί τους και έγκριση, καθώς δεν είναι εφικτή
η εξεύρεση των email σας λόγω της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 4624/2019). Τη
συναίνεση/συγκατάθεσή σας να συμμετέχετε σε αυτήν την έρευνα συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια, θα δηλώνετε ότι την
παρέχετε πατώντας τον σύνδεσμο ΝΑΙ, που θα σας οδηγεί στα ερωτηματολόγια. Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα αποσταλούν
και θα ενημερώσουν επιστημονικούς συλλόγους, οργανισμούς, κρατικούς φορείς και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
ώστε να αναπτυχθούν στρατηγικές πολλαπλών κατευθύνσεων, που θα περιλαμβάνουν δράσεις για την προώθηση της φυσικής
δραστηριότητας και άσκησης συνδέοντας το σύστημα υγείας με τις δράσεις και τις υποδομές των εξουσιοδοτημένων φορέων
άσκησης.
Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος. H συμμετοχή σας στη μελέτη αυτή είναι εθελοντική.
Σας παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πληροφορίες αυτού του εντύπου και να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με
τους παραπάνω υπεύθυνους μελέτης για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, Προκειμένου να αποφασίσετε αν
επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη, μπορείτε να συζητήσετε τις πληροφορίες αυτού του εντύπου με κάποιον από την
οικογένεια σας, και τον/την ιατρό σας, Επιπλέον, για οποιοδήποτε λόγο χρειασθεί, μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά ή
λόγω της πανδημίας COVID-19 να επικοινωνήσουμε διαδικτυκά.
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Σκοποί της μελέτης:
1. Να διερευνήσει και να αποτυπώσει τις γνώσεις, στάσεις, προθέσεις, ικανότητες και τη συμπεριφορά ιατρών, που
διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνια, μη μεταδιδόμενα νοσήματα, σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση
χρησιμοποιώντας ειδικό ερωτηματολόγιο.
2. Να κατασκευαστεί ερωτηματολόγιο με τη μέθοδο Delphi, που θα διερευνά τις γνώσεις, στάσεις, προθέσεις, ικανότητες,
και τη συμπεριφορά ιατρών, που διαχειρίζονται ασθενείς με μη μεταδιδόμενα νοσήματα για τη φυσική δραστηριότητα
και την άσκηση, βάσει του σκοπού της μελέτης, και να σταθμιστεί ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία του.

Επιμέρους στόχοι της μελέτης:
-Να διερευνηθεί η άποψη για τη σημαντικότητα της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης για τους ιατρούς και η ανάγκη
ενημέρωσής τους για τα θέματα αυτά.
-Να αξιολογηθούν τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των ιατρών και η σχέση τους με τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά
των ιατρών για τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση.
-Να διερευνηθούν οι παράγοντες διευκόλυνσης και τα εμπόδια στη συμβουλευτική και συνταγογράφηση της άσκησης από
τους ιατρούς στους ασθενείς με χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα.
-Να ελεγχθεί, αν οι γνώσεις, στάσεις, ικανότητες, προθέσεις και η συμπεριφορά των ιατρών για τη φυσική δραστηριότητα και
την άσκηση επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, όπως το φύλο τους, το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, τη γενική
κατάσταση της υγείας τους, τα επίπεδα φυσικής τους δραστηριότητας κ.α.
Επιλογή συμμετεχόντων: γιατί σας ζητάμε να συμμετέχετε;
Πρόκειται για περιγραφική, ποσοτική συγχρονική μελέτη, που θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους ιατρούς 12 διαφορετικών
ειδικοτήτων, δημόσιου και ιδιωτικού φορέα των 13 Περιφερειών της χώρας, που διαχειρίζονται ασθενείς με χρόνια, μη
μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και άσκηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή στους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας. Τα νοσήματα αυτά είναι κυρίως: παχυσαρκία,
υπέρταση, διαβήτης, προβλήματα λιπιδίων ή μεταβολικό σύνδρομο, νεφρολογικά νοσήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα,
αναπνευστικά νοσήματα, καρκίνος, αρθρίτιδες, οστεοπόρωση, νευρολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. Πρόκειται δηλαδή
για τις εξής ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγοι, Γενικής Ιατρικής, Καρδιολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Ογκολόγοι, Ρευματολόγοι,
Αγγειοχειρουργοί, Ορθοπεδικοί, Πνευμονολόγοι, Νεφρολόγοι, Ψυχίατροι και Νευρολόγοι-Ψυχίατροι.
Η συμμετοχή είναι εθελοντική:
Δεν χρειάζεται να συμμετέχετε στη μελέτη, εφόσον δεν το επιθυμείτε. Ακόμα και αν τώρα απαντήσετε θετικά, στην συνέχεια,
μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε γνώμη και να αποσυρθείτε από τη μελέτη χωρίς αυτό να επηρεάσει τη φροντίδα και
τις υπηρεσίες που λαμβάνετε για την πάθησή σας.
Κόστος συμμετοχής:
Δεν επιβαρύνεστε με κάποιο κόστος συμμετοχής στη μελέτη αυτή.
Διαδικασία-διάρκεια έρευνας:
Θα συμπληρώσετε –διαδικτυακά, μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγγράφου-δυο (2)
ανώνυμα ερωτηματολόγια, ένα κύριο, που θα διερευνά τις γνώσεις, στάσεις, προθέσεις-ικανότητες και τη συμπεριφορά σας,
σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση, και ένα συμπληρωματικό, που θα αξιολογεί τα επίπεδα φυσικής σας
δραστηριότητας (IPAQ Short). Τα ερωτηματολόγια θα τα συμπληρώσετε μόνο μια φορά κατά τη διάρκεια της μελέτης,
διαδικτυακά (online) μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (google), με δεδομένη την έως και σήμερα πανδημία Covid-19. Το παρόν
έντυπο σας στέλνεται μέσω του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή όλων των Ιατρικών Συλλόγων των 13 Περιφερειών της
μελέτης, μετά από ανάλογη επικοινωνία και έγκριση, καθώς δεν καθίσταται εφικτή η εξεύρεση των email σας, λόγω της
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Νόμος 4624/2019).
Η συγκατάθεσή συμμετοχής σας στην παρούσα έρευνα μας παρέχεται τη στιγμή, που θα δεχθείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο
στην τελευταία σελίδα, που οδηγεί στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων.
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Κίνδυνοι: Η συμμετοχή μου ενέχει κινδύνους για εμένα;
Η συμμετοχή στη μελέτη δεν ενέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο για την υγεία σας, καθώς δεν θα περιλαμβάνει κάποια
παρέμβαση, αλλά μόνο τη συμπλήρωση δυο ανώνυμων, σταθμισμένων ερωτηματολογίων.
Οφέλη από τη συμμετοχή μου στη μελέτη: Θα συμβεί κάτι ευεργετικό σε εμένα;
Είναι γεγονός ότι τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης δεν έχουν τονιστεί αρκετά και υπάρχει ακόμη έλλειψη
ενημέρωσης αλλά και προώθησής της από τους φορείς του συστήματος υγείας της χώρας σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως τα
άτομα με χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα. Πρόκειται λοιπόν για πρωτότυπη μελέτη, με συμβολή στην επιστημονική γνώση,
καθώς επιδιώκει ως προς τα θέματα φυσικής δραστηριότητας και άσκησης, αφενός να συλλέξει από εσάς τους ιατρούς
έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες για τις γνώσεις, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά τους και αφετέρου να διερευνήσει
τυχόν παράγοντες διευκόλυνσης και παρεμπόδισης στη συμβουλευτική και τη συνταγογράφηση της άσκησης σε ασθενείς με
χρόνια μη μεταδοτικά νοσήματα. Στη συνέχεια, μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής,
αναμένεται να αναπτυχθούν στρατηγικές πολλαπλών κατευθύνσεων, που θα περιλαμβάνουν συμβουλευτικές δράσεις για την
προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και άσκησης και στρατηγικές συνταγογράφησης και παραπομπής για άσκηση,
συνδέοντας το σύστημα υγείας με τις δράσεις και τις υποδομές των εξουσιοδοτημένων φορέων άσκησης. Έτσι εσείς οι ιατροί,
ως πάροχοι των υπηρεσιών υγείας, που έρχεστε σε επαφή με την πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών και των ατόμων-ασθενών
με χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα, μέσω της αξιολόγησης του επιπέδου φυσικής τους δραστηριότητας, της παροχής
σύντομης συμβουλευτικής υποστήριξης και τη συνταγογράφηση της άσκησης, θα μπορείτε να προάγετε τη φυσική
δραστηριότητα και άσκηση και κατ΄επέκταση την υγεία στους ασθενείς σας με χρόνια μη μεταδιδόμενα νοσήματα.
Δεδομένα: Τι δεδομένα θα συλλεχθούν και θα διατηρηθούν;
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι ανώνυμα και κωδικοποιημένα, θα ληφθούν μέσω δυο online ερωτηματολογίων και
θα αφορούν σε δημογραφικά σας χαρακτηριστικά, σε δεδομένα αξιολόγησης της φυσικής σας δραστηριότητας και σε
δεδομένα αναφορικά με τις γνώσεις, στάσεις, προθέσεις-ικανότητες και τη συμπεριφορά σας (αυτοαναφερόμενη) ως προς
τη φυσική δραστηριότητα και την άσκηση. Θα αποθηκευτούν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για 2 έτη και θα γίνει χρήση τους
αυστηρώς εμπιστευτικά. Υπεύθυνοι αποθήκευσης θα είναι η κύρια ερευνήτρια της μελέτης Δρ Νίκη Σύρου και ο Επιστημονικά
Υπεύθυνος κ. Μαστοράκος Γεώργιος.
Ποιος θα παραλάβει ή/και θα καταχωρήσει και ποιος θα έχει πρόσβαση;
Τα δεδομένα της μελέτης θα παραληφθούν και θα καταχωρηθούν από την κύρια ερευνήτρια της μελέτης Δρ Νίκη Σύρου και
σε αυτά θα έχουν πρόσβαση μόνο ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και τα μέλη της παρούσας Επιστημονικής Ομάδας.
Τα προσωπικά δεδομένα προβλέπεται να διαβιβασθούν σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;
Εάν τα προσωπικά δεδομένα διαβιβαστούν ή μεταβιβαστούν σε τρίτη χώρα ή σε Διεθνή Οργανισμό, τότε θα φροντίσουμε να
καλύπτονται όλες οι εγγυήσεις προστασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Κοινοποιώντας τα αποτελέσματα: Μπορώ να έχω ενημέρωση για τα αποτελέσματα της μελέτης;
Όταν η μελέτη ολοκληρωθεί, θα μπορώ ο ίδιος να σας εξηγήσω τι αποκομίσαμε από τα αποτελέσματά της. Τα επιστημονικά
αποτελέσματα της μελέτης θα παρουσιαστούν σε ερευνητικά περιοδικά, βιβλία, καθώς και σε επιστημονικά συνέδρια με
ανωνυμοποιημένα ή κωδικοποιημένα στοιχεία των συμμετεχόντων.

4

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
«ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ»

Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και χρειάζονται μόνο μερικά λεπτά, για συμπληρωθούν. Δώστε μόνο μια απάντηση σε κάθε
ερώτηση, εκτός αν καθορίζεται κάτι διαφορετικό.
Επιλέγοντας να συνεχίσετε με τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει το παραπάνω έγγραφο
ενημέρωσης και ότι καταλαβαίνετε τις πληροφορίες που περιέχει, συμπεριλαμβανομένου του σκοπού, του τρόπου συμμετοχής σας,
τους ενδεχόμενους κινδύνους και ωφέλειες, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με τους υπεύθυνους της μελέτης. Επίσης
δηλώνετε ότι όλες οι ερωτήσεις που είχατε, έχουν απαντηθεί ικανοποιητικά από τον υπεύθυνο της μελέτης.
Εφόσον λοιπόν συναινείτε να συμμετέχετε σε αυτήν την έρευνα και συμφωνείτε να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια, πατήστε ΝΑΙ,
για να προχωρήσετε στον σύνδεσμο που βρίσκονται.

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων!
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