
 

 

 
 اطالعات مطالعه

ELSA - تجربیات و شرایط زندگی زنان با بارداری )نا( خواسته 

" موسسه آموزش عایل فولدا به  دهد؟چه کیس مطالعه را انجام یم بخش "علوم بهداشتی و تحقیقات اجتمایع تجربی
، مسئول   Kantarاست.  ELSAعنوان بخیسی از یک شبکه تحقیقابی متشکل از چندین دانشگاه و موسسه تحقیقابی

Public باشد. بودجه این مطالعه توسط وزارت بهداشت فدرال )ها یممامور انجام مصاحبهBMGن یم شود. این ( تامی 
س ناشی از بارداری ناخواسته  ی از اسیی وزارتخانه از نتایج حاصله برای کار خود در زمینه ارتقای سالمت و پیشگی 

  استفاده خواهد کرد. 

بله، کمیته اخالق موسسه آموزش عالی فولدا این مطالعه را تایید کرده است. آیا مطالعه به طور مستقل تأیید شده است؟ 

 های اخالقی است.ترین الزامات علمی و دستورالعملتوانید مطمئن باشید که کار ما دارای دقیقبنابراین می

های علمی و تجربی، نتایجی را برای بهبود سالمت و هدف این مطالعه این است که بر اساس یافتههدف مطالعه چیست؟ 

ها برای ارتقای سالمت در آلمان جام دهد.دادهان خواسته(های روانی اجتماعی در طول و بعد از یک بارداری )نامراقبت

 ضروری هستند.

زن در سراسر آلمان مورد بررسی قرار خواهند  12000، حدود 2021از نوامبر کند؟  نظرسنجی چگونه عمل می

  کشد.دقیقه طول می 45تا  30گرفت. این نظرسنجی به طور متوسط 

شود اطالعاتی در مورد در طی این نظرسنجی، از شما خواسته میشود؟  در مورد چه موضوعاتی از من سوال می

ری و یا به پایان رساندن دوران بارداری، سالمت خود در این مراحل زندگی و وضعیت شخصی، خانوادگی و باردا

 تان ارائه کنید. ایحرفه

های آدرس شما )نام و شود. دادهها همیشه رعایت میمقررات حفاظت از داده شود؟از اطالعات من چگونه محافظت می

 شوند. شده و پس از تکمیل تحقیقات حذف میآدرس( جدا از اطالعات مصاحبه ذخیره 

توانید ببینید که این مطالعه علمی دربرگیرنده هیچ گونه منافع تجاری نبوده و ها میاز بیانیه ضمیمه شده حفاظت از داده

 شوید. فقط به این دلیل که ما از رعایت وجدانی همه مقررات حفاظت از داده اطمینان حاصلملزم به هیچ تعهدی نمی

 هایی را برای مطالعات علمی در اختیار ما قرار دهند.کنیم، دفاتر ثبت ساکنین حق دارند آدرسمی

ن جویا شدیم تا به نام  1394برای این مطالعه، نام نماینده قانوبن زن برای فرزندان متولد  به باال را از اداره ثبت ساکنی 
 ( به عنوان بخیسی از یک تحقیق گرویه انجام شد. BMG) قانون ثبت فدرال 46این امر بر اساس ماده شما رسیدیم. 

توانید نظرسنجی البته که مشارکت شما داوطلبانه است. شما میآیا در صورت دعوت شدن، مجبور به مشارکت هستم؟ 

را در هر زمانی، بدون ذکر دلیل، بدون هیچ ضرری برایتان لغو کنید. شما حق بی پاسخ گذاشتن سواالت شخصی را 

 توانید در هر زمان سؤال بپرسید.و میدارید 

 

 
ی  سواالت بیشتر

 دارید؟

ما خوشحال خواهیم 
شد به تمام سواالت 
شما در مورد مطالعه، 

 از طریق شماره 
0661 9640-6243 

 پاسخ دهیم.  
 
یا از وبسایت ما دیدن 

 کنید: 
https://elsa-

studie.de 
 


