
 

 

 

 

Informacja o badaniach dla dzieci 

 

zapraszam do udziału w projekcie naukowym  

dotyczącym zdrowia i chorowania 
 

 

tytuł projektu: Dzieciństwo i hormony. Wrodzony przerost nadnerczy – perspektywa 
antropologiczna 

 

 

Kim jestem i czym się zajmuję?  

Nazywam się Magdalena Radkowska˗Walkowicz. Pracuję na Uniwersytecie 

Warszawskim. Jestem naukowczynią, której praca polega na rozmowach z różnymi 

ludźmi. Próbuję zrozumieć i opisać, jak żyją i co myślą współczesne dzieci. 

Szczególnie interesuje mnie, co dzieci myślą o zdrowiu, chorobie, lekarzach.  

 

Jaki jest cel badania?  

Celem badania jest zrozumienie, czym dla dzieci jest choroba. Co dzieci myślą  

o lekarzach, pielęgniarkach. Chciałabym, żebyś powiedział(a) mi o swoich 

spotkaniach z lekarzami, o tym, na co chorujesz i jak jesteś leczona lub leczony.  

 

Dlaczego zaprosiłam Cię do uczestnictwa?  

Ważne jest, by dzieci mogły przedstawić dorosłym swój punkt widzenia. Chcę 

wysłuchać także opowieści dzieci i młodzieży. Chciałabym posłuchać o Twoich 

doświadczeniach bycia pacjentem i Twoich opinii o lekarzach, szpitalu, leczeniu.  

 

Na czym będzie polegało spotkanie ze mną?  

Przede wszystkim na rozmowie. Z młodszymi dziećmi będę nie tylko rozmawiać, 

ale też rysować, tworzyć kolaże. Zapytam Cię też o dobre rady dla dorosłych. 

Spotkamy się u Ciebie w domu lub innym dogodnym miejscu wybranym przez 

Ciebie i Twoich rodziców. Spotkania będą nagrywane dyktafonem (same dźwięki, 

bez obrazu). Jeśli zgodzisz się wziąć udział, poproszę Ciebie i Twoich rodziców  

o podpisanie zgody na udział w badaniu.  



 

 

 

 

 

Co się stanie z tym, co stworzysz i powiesz w trakcie spotkań?  

To, co powiesz i stworzysz w trakcie spotkań, będzie służyło do przygotowania 

tekstów naukowych. Będę również opowiadać o tych badaniach innym 

naukowcom, ale nie powiem im, kto dokładnie brał w nich udział. Wszystkie osoby 

biorące udział w badaniu będą anonimowe, czyli nigdzie nie zostaną wymienione  

z imienia i nazwiska. W trakcie badań będziesz mógł/mogła wybrać sobie 

pseudonim, którego będę używać, opowiadając o badaniach. Po zakończeniu 

badania przygotuję informację o jego wynikach także dla dzieci.  

 

Twoja decyzja. 

To, czy weźmiesz udział w badaniu, zależy tylko od Ciebie. Jeśli zmienisz zdanie  

w trakcie badania, możesz przerwać nasze spotkanie w każdej chwili bez podania 

przyczyny. Jeśli takie będzie Twoje życzenie, rysunki, które stworzysz, mogą zostać 

zniszczone, a nagranie  ̶  usunięte. Bardzo proszę, zapoznaj się dokładnie  

z podanymi tu informacjami i zdecyduj, czy chcesz uczestniczyć w moim projekcie. 

Nie spiesz się z podejmowaniem decyzji. Może chcesz zadać mi dodatkowe 

pytania? Albo poprosić kogoś o poradę? Jeśli masz jakieś wątpliwości, postaram 

się je wyjaśnić wspólnie z Twoimi rodzicami. Na końcu tej ulotki znajdziesz mój  

e-mail oraz numer telefonu, gdybyś chciał/chciała się ze mną skontaktować. 

 

 

  
Zapraszam do kontaktu 

Magdalena Radkowska-Walkowicz 

m.walkowicz@uw.edu.pl, tel. 721 341 434 

 


