Γιατί είναι σημαντικό να
συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα
E1: Τι είναι το ΟΑCTIVE;
To OACTIVE είναι ένα Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που περιλαμβάνει 7 διαφορετικές χώρες και 13 διαφορετικά ερευνητικά κέντρα.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός νέου υπολογιστικού μοντέλου, το οποίο
θα έχει την ικανότητα να προβλέπει την πρόοδο της οστεοαρθρίτιδας και να παρέχει
εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή.

Ε2: Ποια θα είναι τα οφέλη aν συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα;
Η επιτυχία αυτού του ερευνητικού έργου αναμένεται να βελτιώσει τη θεραπεία της
οστεοαρθρίτιδας και την ποιότητα ζωής των ασθενών και θα ωφελήσει τις μελλοντικές
γενιές.

Ε3: Θα ενημερωθώ για τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης;
Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάστασή σας και τις
επιλογές θεραπείας.

Ε4: Θα βελτιωθεί η ποιότητα της υγείας και της ζωής μου αν
συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα;
Η ποιότητα της υγείας και της ζωής σας μπορεί να βελτιωθεί καθώς θα παίξετε ενεργό
ρόλο στην εκπαίδευση σας για την υγεία σας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν ενεργό ρόλο
στην περίθαλψη τους και θα αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους.

Ε5: Θα έχω πρόσβαση σε νέες θεραπείες;
Οι συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα θα έχουν πρόσβαση σε νέες διαγνωστικές
μεθόδους, όπως η ανάλυση βάδισης, χωρίς κανένα κόστος. Ο ασθενής μπορεί να
κρατήσει για δική του χρήση το έντυπο της ανάλυσης.

Ε6: Τι θα συμβαίνει εάν θελήσω να αποσυρθώ από τη μελέτη?
Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι εντελώς εθελοντική και μπορείτε να
αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή δε νιώσετε άνετα ή δεν είστε σε θέση να συμμετάσχετε.

Ε7: Χρειάζομαι ασφάλεια υγείας για να λαμβάνω

τις θεραπευτικές μεθόδους που προσφέρει αυτή η έρευνα;
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
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