Élelmiszerfog�asztási felmérés

Tájékoztató levél 7-9 éveseknek az EU MENU élelmiszerfogyasztási felmérésben való részvételhez

Kedves Ifjú Résztvevő!
Az EU MENU program egy olyan kutatás, amit azért találtak ki, hogy felmérjék, miből mennyit esznek az emberek Európában. Magyarország is csatlakozott a programhoz, ezért közel 3000 felnőttet és gyereket kérdeznek majd szakemberek
arról, hogy mit ettek az előző napon. Különösen fontos azt tudni, hogy Ti gyerekek miből mennyit esztek.
Ha Te is és a szüleid beleegyeztek abba, hogy részt vegyél programunkban, akkor egy dietetikus (egy néni vagy bácsi)
keres meg titeket telefonon és személyesen két alkalommal. A beszélgetések előtt telefonon tájékoztatást is ad a teendőkről.

Első alkalommal telefonon megbeszéli a szüleiddel, hogy hogyan kell kitölteni azt a naplót, amit postán kaptatok meg. A
naplóba azt kell felírni, hogy mit eszel és iszol. Segíts nekik, hogy semmi se maradjon ki! Azt is írjátok le, amit az iskolában
(napköziben) ettél, ittál!
A második alkalommal (szintén telefonon) megkérdezi a szüleid arról, hogy mi került a naplóba, vagyis mit ettél és ittál
az előző napon. A napló kitöltését és a beszélgetést egyszer meg kell ismételni.
Ekkor a megbeszélés személyes lesz, és a szakember nem telefonon keresi meg a szüleidet, hanem meglátogat titeket. A
látogatás során megméri és felírja, hogy hány kiló a súlyod és hány centi magas vagy. Egy beszélgetés körülbelül egy órás
lesz. Te is segíthetsz válaszolni a kérdésekre. Szeretnénk, ha két kérdőívet is kitöltenétek papíron vagy számítógépen, de
ebben a szüleid segítenek. Ha szeretnétek, a dietetikus szakembertől is kérdezhettek, ő is szívesen segít nektek.
A kérdésekre nincs jó vagy rossz válasz, csak kíváncsiak vagyunk, hogy mit szoktál enni.
A felmérésben való részvétel önkéntes, ha mégsem szeretnél benne részt venni, bármikor megmondhatod szüleidnek
vagy a dietetikus szakembernek.
Ha bármit szeretnél mondani a felméréssel kapcsolatban, szüleid kereshetnek minket, örülünk véleményednek, kérdéseidnek. Ha szeretnéd, szüleid mellett Te is aláírhatod a beleegyező nyilatkozatot, amit kérünk, ne felejtsetek el odaadni a
dietetikus néninek vagy bácsinak. A NÉBIH, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége személyes adataidat,
valamint a felmérés során megadott egészségügyi adataidat szüleid hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást szüleid bármikor, akár szóban, akár írásban, indoklás nélkül visszavonhatják, azonban a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Részvételedet nagyon köszönjük!
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