
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            

 
Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην κλινική 

μελέτη με τίτλο «ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΣΕ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΜΟΝΩΔΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΝΟΣΟ».  

H μελέτη θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Καλλιθέα, Αττικής) 
υπό την επίβλεψη της Επίκουρης Καθηγήτριας, Ανδριάνας Χ. Καλιώρα. Σκοπός της είναι η μελέτη της 
αποτελεσματικότητας της πρόσληψης φυσικής Μαστίχας Χίου σε μορφή ταμπλέτας σε ασθενείς με ενεργό 
ελκώδη κολίτιδα ή νόσο Crohn.  

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης 

1. Θα γίνει κλινικοεργαστηριακή αξιολόγηση της νόσου,  
2. Θα συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού που θα 

περιλαμβάνει: 
 δημογραφικά στοιχεία 
 κατάσταση υγείας (ιατρικό ιστορικό ατομικό και οικογενειακό) 
 ενεργότητα της νόσου 
 στοιχεία σχετικά με την ποιότητα ζωής 
 καπνιστικές συνήθειες 
 διατροφικές συνήθειες 
 φυσική δραστηριότητα. 

3. Θα γίνει  δωρεάν μέτρηση ύψους, σωματικού βάρους και λιπομέτρηση. 
4. Θα γίνει δωρεάν αιματολογικός έλεγχος στην αρχή και στο τέλος της μελέτης. 
5. Θα λαμβάνετε καθημερινά για χρονικό διάστημα 3 μηνών ταμπλέτες φυσικής Μαστίχας Χίου τις οποίες θα 

σας χορηγήσει δωρεάν το προσωπικό της μελέτης. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα συνεχίζετε κανονικά τη 
φαρμακευτική αγωγή που σας συνταγογραφεί ο θεράπων ιατρός σας. 

6. Θα συλλέξετε και θα παραδώσετε στο προσωπικό της μελέτης δείγμα κοπράνων στην αρχή και στο τέλος 
της μελέτης σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν. 

7. Θα σας δοθούν ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ από ειδικούς Κλινικούς Διαιτολόγους. 

 

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις θα γίνονται υπό την επίβλεψη Ιατρού και Κλινικού Διαιτολόγου και δεν 
προκαλούν καμία ενόχληση ούτε ενέχουν οποιονδήποτε κίνδυνο για την υγεία σας.  

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και πρόκειται να τηρηθεί πλήρης 
ανωνυμία σχετικά με τα στοιχεία και την κατάσταση της υγείας σας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα παρακάτω τηλέφωνα. 
Ευσταθία Παπαδά, Διαιτολόγος, MSc, PhD(cand): 210-9549226 και 6978195984 
Αριστέα Γκιοξάρη, Διαιτολόγος, MSc, PhD: 210-9549253 και 6976414792 
Ανδριάνα Καλιώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 210-9549226 


