ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει αναλάβει να υλοποιήσει έρευνα στο πλαίσιο του έργου
«Θεμελίωση οριακών τιμών βαρέων μετάλλων και τοξικών ουσιών σε σχολικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις και επιβεβαίωση με τη διενέργεια επιδημιολογικής εκτίμησης των επιπτώσεων
στην υγεία των παιδιών». Η έρευνα έχει την άδεια του Υπουργείου Υγείας και διεξάγεται με την
υποστήριξη των Κέντρων Υγείας.
Για το σκοπό αυτό προγραμματίζεται η διεξαγωγή της μελέτης σε 250 παιδιά από την περιοχή του
Λαυρίου, μια περιοχή που παρουσιάζει ιστορικά επιβάρυνση από βαρέα μέταλλα, ενώ θα εξεταστούν
και 100 παιδιά από άλλες περιοχές που δεν έχουν αντίστοιχη επιβάρυνση. Για την διεξαγωγή της
μελέτης προβλέπονται τα εξής:


η συλλογή και ανάλυση δείγματος ούρων, απαραίτητη για τον προσδιορισμό δεικτών βαρέων
μετάλλων στον οργανισμό θα διενεργηθούν από εξειδικευμένο εργαστήριο



η συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου από τους γονείς



η διενέργεια σωματομετρικού ελέγχου στα παιδιά ο οποίος περιλαμβάνει μέτρηση σωματικού
βάρους και ύψους και εξέταση νυχιών, δοντιών και ούλων.

Η μελέτη γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Λαυρίου, για το οποίο υπεύθυνοι είναι ο κύριος
Βλαχογιάννης Νικόλαος Ειδικός Παθολόγος – Ιατρός Εργασίας και η κυρία Ανδρομιδά Ελευθερία,
Νοσηλεύτρια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου
στο τηλέφωνο 2292320300 καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας στο τηλέφωνο
2132010339 και email: occuphyg@esdy.edu.gr
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή του παιδιού σας και σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και
να υπογράψετε το συνημμένο έντυπο αποδοχής και να το επιστρέψετε στους ερευνητές του Κέντρου
Υγείας της περιοχής σας.
Με εκτίμηση,
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου
Ομότιμος Καθηγητής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
Βασίλειος Μακρόπουλος

Έντυπο αποδοχής συμμετοχής στην επιδημιολογική μελέτη

Ο

κηδεμόνας

………………………………………………………του/της

…………..

………………………………….μαθητή/τριας της …….. τάξης, αφού ενημερώθηκα για την έρευνα που
διεξάγει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας αποδέχομαι τη συμμετοχή του παιδιού μου σε αυτή.

Ημερομηνία

Υπογραφή γονέα / κηδεμόνα

Οδηγίες στους γονείς για την συμμετοχή τους στην επιδημιολογική μελέτη
Οι γονείς των παιδιών που θα συμμετάσχουν στην έρευνα, υπογράφουν το παρόν έντυπο, με
το οποίο δίνουν την συγκατάθεση τους για την συμμετοχή του παιδιού τους στην έρευνα. Στην
συνέχεια μεταβαίνουν μαζί με το παιδί τους στο Κέντρο Υγείας όπου με την βοήθεια της κας
Ανδρομιδά Ελευθερίας:


Συλλέγουν δείγμα ούρων του παιδιού σε ουροσυλλέκτη που παρέχεται από το Κέντρο
Υγείας



Συμπληρώνουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο που αφορά στην υγεία του παιδιού τους



Πραγματοποιείται ο σωματομετρικός έλεγχος των παιδιού τους (μέτρηση σωματικού
βάρους και ύψους και εξέταση νυχιών, δοντιών και ούλων).

Εναλλακτικά, οι γονείς μπορούν να συλλέξουν τα ούρα του παιδιού τους με ουροσυλέκτη που
μπορούν να προμηθευτούν από οποιοδήποτε φαρμακείο και να το παραδώσουν στο Κέντρο
Υγείας την ημέρα της επίσκεψης. Δεν τίθεται θέμα αλλοίωσης των δειγμάτων μέχρι την
παράδοσή τους στο Κέντρο Υγείας, ωστόσο μπορούν να διατηρηθούν κατάλληλα
συσκευασμένα στο ψυγείο.
Η όλη διαδικασία είναι πολύ σύντομη και δεν διαρκεί περισσότερο από 5 λεπτά.
Θα τηρηθεί η ανωνυμία των παιδιών που θα συμμετέχουν στην μελέτη.
Πληροφορίες: Κέντρο Υγείας Λαυρίου – 22923 20300

