Στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης, η οποία αποσκοπεί στην κατανόηση ηθικών ζητημάτων που αφορούν τους
ρευματολόγους, καλείστε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο διερευνά ζητήματα
ιατρικής δεοντολογίας τα προκύπτουν από την εξάσκηση της ρευματολογίας στην κλινική πράξη. Η μελέτη αυτή
είναι πολυκεντρική και εκπονείται από το ρευματολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Ηospital for Special Surgery της
Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ. Το αρχικό ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί από την Επιτροπή ηθικής και σύγκουσης
συμφερόντων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας.

Φύλο:

Γυναίκα

Άνδρας

Ηλικία:
Τόπος εξάσκησης ειδικότητας:

Ιδιωτικό ιατρείο

ΕΣΥ

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Κάνω το ακόλουθο όταν βλέπω ένα άρθρο σε ιατρικό περιοδικό ή έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω μια
διάλεξη με θέμα την ιατρική ηθική, τον επαγγελματισμό ή τη σύγκρουση συμφερόντων.
(Παρακαλώ επιλέξτε ένα)
Συνήθως διαβάζω ή παρακολουθώ
Συχνά διαβάζω ή παρακολουθώ
Περιστασιακά διαβάζω ή παρακολουθώ
Σπάνια διαβάζω ή παρακολουθώ

Κατά την άποψη σας πόσο συχνά ανακύπτουν «ζητήματα» ηθικής στη ρευματολογία; (επιλέξτε μια απάντηση
για κάθε στοιχείο)
Πάντα

Συχνά

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ

Καμία άποψη

Κλινική πράξη στη ρευματολογία
Κλινική έρευνα στη ρευματολογία
Βασική έρευνα στη ρευματολογία

Κατά την άποψη σας πόσο συχνά ανακύπτουν ηθικά «ολισθήματα» στη ρευματολογία;
(επιλέξτε μια απάντηση για κάθε στοιχείο)
Πάντα

Συχνά

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ

Καμία άποψη

Κλινική πράξη στη ρευματολογία
Κλινική έρευνα στη ρευματολογία
Βασική έρευνα στη ρευματολογία
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Εάν πιστεύετε ότι τα ηθικά «ζητήματα» ανακύπτουν κατά την πρακτική της ρευματολογίας, πόσο συχνά
συμβαίνουν κάτω από τις ακόλουθες περιστάσεις;
(επιλέξτε μια απάντηση για κάθε στοιχείο)
Πάντα

Συχνά

Μερικές φορές

Σπάνια

Ποτέ

Καμία άποψη

Ακριβές θεραπείες με υψηλά κόστη για τους ασθενείς
Ακριβές θεραπείες με υψηλά κόστη για την κοινωνία
Δαιτήρηση απορρήτου / Συμμόρφωση με την προστασία
προσωπικών δεδομένων
Μεγέθυνση των συμπτωμάτων για την έγκριση ορισμένων
φαρμάκων
Μεγέθυνση βαθμού ανικανότητας για την κάλυψη των
αναγκών του ασθενούς
Αφιέρωση επαρκούς χρόνου στους ασθενείς
Σχέσεις ιατρού-φαρμακευτικής βιομηχανίας (π.χ. αποδοχή
δώρων, αμοιβή συμβούλων, παροχή γευμάτων κλπ)
Σύγκρουση συμφερόντων για ενδεχόμενο όφελος από
απικονιστικές μεθόδους (π.χ. ακτινογραφία, DEXA,
υπέρηχος, MRI)
Σύγκρουση συμφερόντων για ενδεχόμενο όφελος από
διαγνωστικές εξετάσεις
Σύγκρουση συμφερόντων για ενδεχόμενο όφελος από
εγχύσεις
Ανειλημμένες υποχρεώσεις ως προς το υπηρετούν τμήμα ή
ιατρείο όσον αφορά την παραγωγικότητα
Απόκτηση εντύπου συγκατάθεσης στην κλινική έρευνα
Αποκόμιση κερδών από τη συμμετοχή των ασθενών στην
κλινική έρευνα
Παροχή φροντίδας σε ανασφάλιστους
Θρησκευτικές/ πολιτιστικές ανισότητες
Αποκρίσεις στα ιατρικά λάθη
Εφαρμογή αμυντικής ιατρικής

Στηριζόμενοι στο περιβάλλον της άσκησης σας, καταγράψτε τρία ηθικά «ζητήματα» που αισθάνεστε ότι είναι
πιο σχετικά με το πεδίο της ρευματολογίας. Μπορείτε να συμπεριλάβετε «ζητήματα» που δεν αναφέρονται
ανωτέρω.
1.
2.
3.
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Πιστεύετε ότι η συμμετοχή στις ακόλουθες εταιρικές δραστηριότητες θα μπορούσε να θέσει ένα ηθικό
πρόβλημα; (ο όρος εταιρικές δραστηριότητες περιλαμβάνει φαρμακευτικές εταιρίες, εταιρείες ιατρικών
οργάνων και βιοτεχνολογίας και εταιρείες ασφάλισης υγείας)

Ναι

Όχι

Διενέργεια εταιρικών ομιλιών
Συμμετοχή σε επιχορηγούμενου από τη βιομηχανία γεύμα και /ή σε ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης
Συμμετοχή σε επιχορηγούμενη από τη βιομηχανία συνάντηση συμβούλων
Συναντήσεις με εμπορικούς αντιπροσώπους φαρμακευτικών εταιριών
Συμμετοχή ως ερευνητής σε μια πολυκεντρική κλινική μελέτη επιχορηγούμενη από μια εταιρία
φαρμάκων
Θέση συμβούλου σε μια εταιρία
Συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο μιας εταιρίας
Συναντήσεις με εκροσώπους ιατρικού τμήματος των εταιριών

Αν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των εταιριών,
έχετε ποτέ συζητήσει τις ενστάσεις σας με έναν συνάδελφο;
Ναι

Όχι

Αισθάνεστε ότι οι ρευματολόγοι θα πρέπει να κοινοποιήσουν οποιαδήποτε εταιρική δραστηριότητα (π.χ.
διενέργεια εταιρικών ομιλιών, συμμετοχή σε επιχορηγούμενα από φαρμακευτική εταιρία προγράμματα
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης) στους ασθενείς τους;
Ναι

Όχι

Θα ενδιαφερόσασταν σε περαιτέρω εκπαίδευση στην ιατρική ηθική και τη βιοηθική εάν ήταν εύκολα διαθέσιμη;
Ναι

Όχι

Πιθανώς

Εάν ναι, πώς θα θέλατε να λάβετε αυτήν την πληροφορία;
(μπορεί να επιλεχθούν πολλαπλές απαντήσεις)
Μέσω διαδικτύου

Συνεδρίες στο ετήσιο ρευματολογικό συνέδριο
Άρθρα σε περιοδικά
Σειρά άρθρων στο περιοδικό
ρευματολογικής εταιρίας

της

Ελληνικής

Άλλο
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Εάν επιλέξετε άλλο, παρακαλώ προσδιορίστε με ποιόν τρόπο θα θέλατε να λαμβάνετε πληροφορίες για την
ηθική πρακτική.

Έχετε λάβει κάποιας μορφής επίσημη κατάρτιση στην ιατρική ηθική;
(επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

Προπτυχιακά μαθήματα
Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην ιατρική σχολή

Μετά την φοίτηση στην ιατρική σχολή
Καθόλου

Εάν έχετε λάβει επίσημη κατάρτιση στην ιατρική ηθική μετά τη φοίτηση στην ιατρική σχολή, παρακαλώ επιλέξτε
με ποια από τα παρακάτω.
(επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Πανεπιστημιακά μαθήματα
Πτυχίο επίσημου προγράμματος βιοηθικής
Πρακτικά Φροντιστήρια
Άλλο

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είχατε πρότυπα για ηθική συμπεριφορά;
Ναι
Όχι
Εάν ναι, επιλέξτε όποιο ισχύει για εσάς.
(επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)
Πρόεδρος τμήματος
Κλινικός μέντορας
Ερευνητής μέντορας
Συνάδελφος
Μέλος της οικογένειας
Άλλος

Εάν επιλέξετε άλλος, παρακαλώ προσδιορίστε ποιος ήταν ο ρόλος αυτού του
ατομικού προτύπου.
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Κατά την άποψη σας, υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμοι πόροι για να σας βοηθήσουν στην κατανόηση και/ή στη
λύση ηθικών προβλημάτων;
Ναι

Όχι

Έχετε κάποια σχόλια ή προτάσεις όσον αφορά τα ηθικά «ζητήματα» για τη ρευματολογία που δεν έχουν
αναφερθεί σε αυτό το ερωτηματολόγιο;

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο.
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