
Informacja przeznaczona dla rodziców dzieci z klas III, V i VII  

biorących udział w badaniu naukowym 

 

 

Szanowni Państwo, 

 w obecnej sytuacji epidemiologicznej panującej w kraju i na świecie związanej z szerzeniem 

się wirusa SarsCov 2, konieczności okresowej izolacji dzieci oraz edukacji prowadzonej w formie 

zdalnej pojawia się wiele wyzwań i problemów, w tym natury zdrowotnej. Aktualnie podejmowanych 

jest wiele działań, które mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji i przeciwdziałanie 

długofalowym skutkom wielomiesięcznej izolacji w populacji dzieci i młodzieży.   Inicjowanie 

działań prewencyjnych jest możliwe tylko wtedy, gdy rozpoznane zostaną określone potrzeby lub 

deficyty zdrowotne cechujące daną grupę.   

 W związku z powyższym proszę Państwa o przystąpienie do badań naukowych pn. ,,Stan 

zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z uwzględnieniem wybranych czynników środowiskowych 

w okresie pandemii Covid-19”. Badanie przebiegać będzie w kilku etapach polegających na: 

wypełnieniu przez rodziców/opiekunów kwestionariuszy ankiety, zebraniu przez osobę prowadzącą 

badania informacji o stanie zdrowia dziecka z dokumentacji medycznej oraz wykonaniu u dziecka 

analizy składu ciała przy użyciu nieinwazyjnego medycznego urządzenia pomiarowego.  

 Udział w badaniu nie narusza danych osobowych. Badanie jest całkowicie anonimowe, 

dobrowolne oraz służy wyłącznie celom naukowym. Uzyskane wyniki stanowiłyby źródło informacji 

dla rodziców i szkoły, które mogłyby być wykorzystane do realizacji działań prozdrowotnych. 

Ponadto wynikite mogą posłużyć ukierunkowaniu oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych 

wobec dzieci i młodzieży w sytuacji, kiedy nie jest możliwe ich przebywanie w grupie rówieśniczej.  

 

       Z wyrazami szacunku 

       mgr piel. Edyta Krowicka 

       nauczyciel akademicki 

       Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oświadczenie rodzica/opiekuna dotyczące zgody na udział w badaniu naukowym 

 

 

 Ja niżej podpisana/podpisany* zapoznałam/zapoznałem* się z informacjami 

dotyczącymiprzebiegu badania i wyrażam zgodę na: 

 udział mojej córki/mojego syna* (imię i nazwisko dziecka)  _____________________                   

w badaniu naukowym pn.: ,,Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym                                

z uwzględnieniem wybranych czynników środowiskowych w okresie pandemii Covid-19”, 

 wypełnienie kwestionariusza ankiety, 

 wykonanie u dziecka analizy składu ciała nieinwazyjnym medycznym urządzeniem 

pomiarowym,  

 udostępnienie informacji na temat zdrowia dziecka z dokumentacji medycznej pod nazwą: 

,,Karta profilaktycznego badania lekarskiego ucznia klas III, V, VII szkoły podstawowej”. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

…………………………… 

podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 


