
Se želite pridružiti raziskavi 
o škodljivih kemikalijah 
v vašem okolju?

DODATNE 
INFORMACIJE k sodelovanju        pri znanstveni raziskavi

Vaše sodelovanje bo 
nagrajeno z ročno 
črpalko za mleko.

Prispevali boste k 
razumevanju povezav med 
okoljem in zdravjem ljudi 
ter k razvoju ukrepov.

Prejeli boste individualne 
rezultate analiz raziskave 
in morebitna priporočila 
zdravnika.

Izvedeli boste, katerim 
kemikalijam ste izpostavljeni 
v vsakdanjem življenju.



Vabimo vas k sodelovanju v mednarodni raziskavi o povezavi 
med okoljem in zdravjem pri nosečnicah in njihovih otrocih.

Raziskavo v Sloveniji izvaja Institut »Jožef Stefan« 
v sodelovanju s Splošno bolnišnico Celje.

Namen raziskave je pridobiti podatke o možni 
izpostavljenosti nosečnic izbranim škodljivim 
kemikalijam (kovine, pesticidi, policiklični aromatski 
ogljikovodiki, bisfenoli, ftalati, zaviralci gorenja, 
parabeni). Le-te so neizogiben del današnjega 
življenja, a izpostavljenost tem kemikalijam lahko 
vpliva na naše zdravje. Prav tako bomo ocenili 
prehranjenost z nujnimi (esencialnimi) elementi, 
ki so pomembni za normalno delovanje organizma. 

NAMEN

VABILO



Sodelovanje v raziskavi je brezplačno 
in zajema le nekaj enostavnih 
korakov, preko katerih vas bodo vodili 
raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« 
in zdravstveni strokovnjaki Splošne 
bolnišnice Celje:

KORAKI

podpis obrazca o 
privolitvi

DAROVANJE BIOLOŠKIH 
VZORCEV

izpolnitev vprašalnika 
s pomočjo članov 
raziskovalne ekipe

V tretjem trimestru 
nosečnosti

Ob porodu oziroma 
na oddelku

1–2 meseca 
po porodu

 ● Sodelovanje v 
raziskavi je prostovoljno. 

 ● K sodelovanju ste vabljene 
noseče ženske, ki boste 
rodile v Ginekološko-
porodniškem oddelku 
Splošne bolnišnice Celje. 

 ● Iz raziskave lahko izstopite 
kadar koli in brez posledic.



Za izvajanje te raziskave smo 
pridobili soglasje Komisije 
Republike Slovenije za 
medicinsko etiko (številka 
soglasja: KME 42/10/16).

Vsi podatki raziskave in zbrani 
vzorci bodo shranjeni in obdelani v 
kodirani obliki v skladu z Zakonom 
o varovanju osebnih podatkov in 
Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
Osebni podatki se bodo obravnavali 
kot strogo zaupni ter bodo dostopni 
samo pooblaščenim raziskovalcem 
in sodelavcem. Objavljeni rezultati 
raziskave ne bodo vsebovali podatkov, 
ki bi omogočali vašo identifikacijo.

Izvedeli boste, katerim 
kemikalijam ste izpostavljeni 

v vsakdanjem življenju.

Prejeli boste individualne 
rezultate analiz raziskave 
in morebitna priporočila 

zdravnika.



»Ko enkrat postaneš starš, bi naredil vse, da bi 
lahko svojemu otroku omogočil živeti v čim bolj 
zdravem okolju. Priznam, da pred nosečnostjo o 
tem nisem veliko razmišljala, a ko je bil na poti naš 
Adrian, me je začelo skrbeti, v kakšno okolje se 
bo rodilo to nežno bitjece. Ko mi je ginekologinja 
omenila možnost za sodelovanje pri tej znanstveni 
raziskavi, nisem niti malo oklevala. Vse skupaj je 
bilo zelo enostavno, osebje neverjetno prijazno, 
pa še črpalka, ki sem jo dobila v dar, mi je prišla 
zelo prav.«

»Za sodelovanje v raziskavi sem se odločila, 
ker me je zanimalo, kakšne podatke bi lahko 
dobili iz vzorca las in krvi. Všeč mi je bilo, ker 
smo dobili rezultate analiz in zraven razlago, 
kaj ti rezultati pomenijo.«

Marinka

Nina

https://ijs.si/ijsw
https://www.sb-celje.si/


Za sodelovanje v raziskavi 
se lahko prijavite na enega 
od spodnjih načinov:

030 341 279

hbm@ijs.si

Anketni obrazec najdete tudi 
na spletni strani Splošne 
bolnišnice Celje, Ginekološko-
porodniški oddelek.

https://www.1ka.si/a/229023

Zahvaljujemo se vam, da 
ste si vzeli čas za razmislek 
o sodelovanju v raziskavi, 
in upamo, da bomo skupaj 
lahko naredili pomemben 
premik k boljšemu zdravju 
nosečnic in otrok.

PRIJAVA

DODATNE 
INFORMACIJE
Če potrebujete dodatne 
informacije ali imate 
kakršna koli vprašanja 
o raziskavi, nas lahko 
kontaktirate ali obiščete 
spletno stran 
http://www.environment.
si/en/projects/nosecnice/.

https://www.1ka.si/a/229023
http://www.environment.si/en/projects/nosecnice/
http://www.environment.si/en/projects/nosecnice/

