Miért készül ez a kutatás?
A kutatás során a 2018/19-ben született gyermekek felnövekedését
követjük nyomon, évről évre. Egyedülálló lehetőség ez annak
vizsgálatára, hogy milyen ma felnőni Magyarországon – milyen családi,
társadalmi, intézményi tényezők segítik vagy nehezítik a gyermekek
egészséges fejlődését és felnövekedését.

Mire utal a
Kohorsz ‘18 elnevezés?
Kutatásunk születési kohorszvizsgálat, mert a résztvevő gyermekek
azonos időszakban, 2018/19-ben születnek, vagyis közös kohorszot (nemzedéket) alkotnak. 2018 a kutatás
indulásának és első, várandós
felmérésének éve.

KIK VEHETNEK RÉSZT
A KUTATÁSBAN?
A kutatásban részt vevő több mint 10.000 válaszadót úgy kellett
kiválasztanunk, hogy azok kicsiben a lehető legpontosabban
leképezzék az ország teljes sokaságát. Így például a szegények,
gazdagok, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül vállalók mind
benne legyenek a mintában a megfelelő arányban.
Ezt szem előtt tartva az ország egész területéről választottunk ki
védőnői körzeteket. Ezekben a körzetekben minden várandós részese
lehet a kutatásnak, HA beleegyezik a részvételbe ÉS kisbabája
várhatóan 2018 áprilisa és 2019 márciusa között születik.

Védőnője azért
adta Önnek ezt a
tájékoztatót, mert az
Ön körzete is bekerült a mintába.

www.kohorsz18.hu

Hogyan zajlik a kutatás?

MIVEL JÁR A RÉSZVÉTEL?

KÖTELEZŐ RÉSZT VENNEM?

A kutatás kezdetén a várandósokat saját védőnőik kérdezik meg a
gyermekvállalás körülményeiről, egy szóbeli beszélgetés során.
Emellett rövid önkitöltős kérdőív kitöltésére kérik a kismamákat,
amelyet zárt borítékban juttatnak el a kutatókhoz. Amennyiben a
kismama erre engedélyt ad, a várandósgondozási kiskönyvben
gyűjtött adatai is bekerülnek a kutatási adatbázisba.

Természetesen nem, a válaszadás önkéntes. Ha részt szeretne
venni a kutatásban, akkor egy beleegyező nyilatkozatot szükséges
kitöltenie. Ha meggondolja magát, a későbbiekben bármikor kiléphet
a kutatásból. A kutatás eredményei azonban akkor lesznek igazán
értékesek, ha minél többen vesznek részt a felkért várandósok közül.
Számítunk Önre!

A kutatás későbbi szakaszaiban is kérdőíves vizsgálatokra, tesztek
kitöltésére kérnénk meg a mintába került gyermekek szüleit. Ez
kezdetben félévente, majd évente vagy még ritkábban zajló személyes
válaszadást jelent a résztvevők számára (lásd a kutatás idővonalát).

MIÉRT JÓ, HA RÉSZT VESZEK?
Az Ön segítségével többet tudhatunk meg gyermekeink fejlődéséről!

Minden lépést részletes tájékoztatás
és egyeztetés előz majd meg.
Részvétele esetén
adatait bizalmasan kezeljük. A kérdésekre adott
válaszai egy adatbázisba
kerülnek, és személyes
adataival nem lesznek
összekapcsolhatók.

Gyermekével egy Magyarországon egyedülálló, de nemzetközi szinten
már kipróbált, fontos tudományos kutatás részese lehet.
A résztevőket online tartalmak és nyomtatott kiadványok formájában
folyamatosan tájékoztatjuk a kutatás eredményeiről.
A várandósság és gyermeknevelés kapcsán izgalmas nemzetközi
eredményeket is megosztunk majd részvevőinkkel, honlapunk és
Facebook-oldalunk segítségével.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ
Várjuk kérdéseit:

info@kohorsz18.hu
www.kohorsz18.hu
+36 1 345 6573
KSH NKI, 1525 Budapest, Pf. 51.

Köszönjük,
hogy részvételével
támogatja tudományos
kutatásunkat!
Tudjunk meg többet
gyermekeinkről!

