Avusturya'da Bebek ve Çocukların
Beslenmesine İlişkin Araştırma
Sayın anne-babalar, sayın anneler,
Çocuğunuzun/çocuklarınızın doğumundan dolayı candan tebrikler!
Hâlihazırda Viyana Tıp Üniversitesi (Medizinische Universität Wien), AGES (Österreichische Agentur
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH) ve Çalışma, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketiciyi
Koruma Federal Bakanlığı tarafından ortaklaşa olarak Avusturya çapında „bebek ve çocukların
beslenmesine ilişkin bir anket“ yapılmaktadır. Sizden ricamız sevgili anneler, bu son derece önemli
araştırmaya katılmanızdır. Araştırma, tüm annelerin yararınadır. Çünkü araştırma sonuçları, bebek
ve çocukların beslenmesine ilişkin pratik tavsiyeler geliştirilmesine yönelik olarak önemli bilgiler
vermektedir.
Araştırma, bilgisayarda veya akıllı telefonda kolayca doldurulabilecek olan soru formları ile
yapılmaktadır. Çocuğunuz 1 yaşına gelene kadar e-posta ile 4 kez

sizinle bağlantı kurulacak

(doğumdan ykl. 14 gün, 4 ay, 6 ay ve 1 yıl sonra olmak üzere). Sorular, doğum, emzirme/biberon,
ek besin, tamamlayıcı besin ve kişiye dair bazı bilgiler üzerinedir. Çocuk beslenmesine ilişkin ileriki
tarihte daha başka anketler yapılması da mümkündür. Önceden e-posta gönderilerek katılımınız
rica edilecektir. Soru formunun doldurulması yaklaşık 10 - 20 dakika arasında sürmektedir.
Lütfen katılım için isminizi, e-posta adresinizi ve çocuğunuzun doğum tarihini aşağıdaki onay
beyânında bildiriniz.
Son olarak size verilerinizin ve bilgilerinizin gizlilik içerisinde işleme alınacağına ve isimsiz analiz
edileceğine dair garanti vermek isteriz. Kişisel bilgiler Genel Veri Koruma Yönergesi'ne (DSGVO) ve
Avusturya Veri Koruma Yasası'na (DSG) tâbidir. Verdiğiniz onayı her an herhangi bir gerekçe
göstermeksizin

iptal

edebilirsiniz

(İletişim:

datenschutz@ages.at).

Daha

detaylı

bilgiyi

araştırmamızın web sayfasında bulabilirsiniz: https://sukie.ages.at/.
Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe sahip olmalarına yönelik önemli bilimsel bilgiler elde edilmesine
siz de yardım ediniz.
Siz de katılın ve anket sonundaki kazanma fırsatından yararlanın!
Desteğiniz için çok teşekkürler!

Sukie Araştırma Ekibi
Araştırma ve onay beyânı hakkında sorularınızın olması halinde, şuraya başvurunuz:
Lokal PI: Dr. Elisabeth D‘Costa (elisabeth.dcosta@i-med.ac.at)
Araştırmada verilerinizin nasıl kullanılacağı ve onay beyânı hakkında sorularınızın olması halinde,
şuraya başvurunuz: datenschutz@ages.at
Tirol Hasta Temsilciği: patientenvertretung@tirol.gv.at
Innsbruck Tıp Üniversitesi Veri Koruma Sorumlusu: datenschutzbeauftragter@i-med.ac.at
Tirol Kliniken GmbH Veri Koruma Sorumlusu: datenschutzbeauftragte@tirol-kliniken.at

