Ogólnoświatowe badanie COH-FIT
(The Collaborative Outcomes study on Health and Functioning during Infection Times)

Pandemia COVID-19 wywiera ogromny wpływ na nasze życie osobiste, społeczne i gospodarcze. Stres związany
z pandemią wpływa także na naszą kondycję psychofizyczną . Wraz z dużą grupą naukowców z całego świata, prof.
Jerzy Samochowiec, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) i dr hab. Karolina Skonieczna-Żydecka
(PTP) wraz z naukowcami z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy wsparciu grupy
ds. Zapobiegania Zaburzeniom Psychicznym i Promocji Zdrowia Psychicznego (Prevention of Mental Disorders
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Neuropsychofarmakologii (European College of Neuropsychopharmacology, ECNP) rozpoczynają międzynarodowe
badanie wśród populacji ogólnej i pracowników służby zdrowia, w celu oceny, w jaki sposób epidemia COVID-19
wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne. Aby przyczynić się do określenia skali skutków pandemii COVID-19
na kondycję psychofizyczną, zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu i wypełnienia

ankiety, która znajduje

się pod linkiem https://www.coh-fit.com/take-survey/
Osoby dorosłe, w wieku > 18 lat, zapraszamy do wypełnienia ankiety „COH-FIT-dorośli” . W badaniu może także wziąć
udział młodzież w wieku 14-17 lat (ankieta „COH-FIT-młodzież”) oraz dzieci w wieku 6-13 lat (ankieta „COH-FITDzieci”), pod warunkiem uzyskania zgody rodzica/opiekuna prawnego i wypełnienia ankiety z ich udziałem.
Wypełnienie ankiety zajmie około 30-35 minut (w wersji dla dorosłych i młodzieży) i około 15-20 minut w wersji
dla dzieci. Prosimy o udzielanie odpowiedzi na pytania tak uczciwie, jak to tylko jest możliwe, co pozwoli
na dostarczenie rzetelnych informacji i wyciągniecie obiektywnych wniosków. Zebrane dane posłużą naukowcom
do określenia skali problemów psychicznych i fizycznych związanych z pandemią COVID-19 oraz pozwolą
na opracowanie sposobów radzenia sobie teraz oraz w przyszłości z jej skutkami. Udział w ankiecie jest bezpłatny
i w pełni anonimowy. Badanie nie ma charakteru komercyjnego i nie będzie sponsorowane przez żadne instytucje
prywatne ani firmy farmaceutyczne.
Protokół COH-FIT uzyskał pozytywną opinię Komisji Bietycznej Szkoły Medycznej Hofstra/Northwell, Hempstead,
NY, USA. Zgodnie z polskim prawem nie jest wymagana odrębna zgoda lokalnej KB na jego prowadzenie.
Dane będą przechowywane na koncie RedCap Wydziału Neuronauki Uniwersytetu w Padwie, Włochy.
Wypełnianie ankiety można przerwać w dowolnym momencie, dane zapisać i powrócić do jej wypełniania w każdej
chwili. Można też wysłać ankietę wypełnioną częściowo.
Zachęcamy do wzięcia udziału w tym badaniu, które przyczyni się do poprawy naszego stanu zdrowia teraz
oraz w przyszłości. Link do strony projektu: www.coh-fit.com
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