
 

ΕΠΙδημιολογική περιΓραφή κλιΝικών χαρακτηριστικΏν ασθενών και 

παρεμβάΣεων στην ελλΗνική ΜΕΘ 

Μελέτη ΕΠΙΓΝΩΣΗ 

Αξιότιμε συνάδελφε, 

Ευχαριστούμε για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για την ΕΠΙΓΝΩΣΗ. Ο καιρός πλησιάζει και θεωρούμε 

ότι όσο καλύτερη η προετοιμασία της μελέτης, τόσο εγκυρότερα θα είναι τα αποτελέσματά της και 

τόσο αποδοτικότερη η προσπάθεια του καθενός μας. 

Για το λόγο αυτό οργανώνουμε τη συνάντηση των ερευνητών της ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ. Σεβόμενοι απόλυτα το 

χρόνο σας (χωρίς ωστόσο εκπτώσεις στην αποδοτικότητα της συνάντησης) καταλήξαμε στο εξής 

πλαίσιο: 

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, απαλλάσσοντάς σας από τη χρονοβόρο, αν μη 

τι άλλο, μετάβαση σε κάποιο απομακρυσμένο χώρο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε από 

οποιοδήποτε χώρο, αρκεί να έχετε μια τυπική σύνδεση στο διαδίκτυο (η διεύθυνση 

πρόσβασης, οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές θα σας αποσταλούν πριν τις 

συναντήσεις).  

 Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη διάρκεια της συνάντησης στο ελάχιστο δυνατό, που με 

βάση το υλικό που θα σας παρουσιάσουμε προσδιορίζεται στα 70 min + 15 min συζήτησης. Το 

εν λόγω υλικό, αναφέρεται κυρίως στον τρόπο συλλογής των δεδομένων. 

 Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εις διπλούν, και σας παρέχουμε δύο εναλλακτικές 

ημερομηνίες: την 29η Νοεμβρίου και την 6η Δεκεμβρίου 2017. Μπορείτε να δηλώσετε την 

προτίμησή σας σε μία από τις δύο ημερομηνίες. Υπολογίζουμε ότι αυτή σας η προτίμηση θα 

γίνει αποδεκτή, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν αλλαγές, καθώς θα θέλαμε ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ανά συνάντηση να είναι μικρότερος ή ίσος των 30 ατόμων. 

 Σας προτείνουμε 3 εναλλακτικές ώρες για κάθε μία από τις δύο ημερομηνίες, που συμπίπτουν 

περίπου με το τέλος του εργάσιμου, πρωινού ωραρίου. Η τελική ώρα για κάθε ημερομηνία θα 

καθορισθεί με βάση την πλειοψηφία. 

 

Θα θέλαμε να συμμετέχουν στη συνάντηση όσοι ερευνητές ασχοληθούν με τη 

συλλογή και εισαγωγή δεδομένων στην ΕΠΙΓΝΩΣΗ, και θεωρούμε απαραίτητη τη 

συμμετοχή των κατά τόπους συνδέσμων.  
Αν το email αυτό δεν έχει φτάσει σε κάποιο μέλος της ομάδας που θεωρείτε απαραίτητο, 

παρακαλούμε προωθήστε το. 

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή στη συνάντηση ερευνητών 

 

https://goo.gl/forms/s3ZuQe4i2Ol0IW2i1


Με την αφορμή θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να προχωρήσετε στον καταρτισμό 

της ερευνητικής ομάδας ανά κέντρο (κύριος ερευνητής, σύνδεσμος, επικουρικοί 

ερευνητές) και την κατάθεση στο επιστημονικό συμβούλιο/επιτροπή βιοηθικής του 

νοσοκομείου σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να 

προχωρήσουμε σε έκδοση κωδικών για το eCRF (electronic Case Report Form) και τη 

λοιπή προετοιμασία συμμετοχής του κέντρου σας.  
Για τα θέματα αυτά μπορείτε να απαντήσετε στο email που σας εστάλη μεταξύ 15 και 

17/10/2017 ή εκ νέου στο hsicm@otenet.gr (υπ’όψιν κου Ποντίκη) 

 
 

Εκ μέρους της ΕΕΕΘ, 

Με εκτίμηση, 

 

 

Κωστής Ποντίκης, 

Μέλος ΔΣ ΕΕΕΘ 
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