FULL D'INFORMACIÓ AL/ A LA TUTOR/A LEGAL

XatJove Anoia, com a eina per
apropar els serveis sanitaris
als adolescents
Ens dirigim a vostè per convidar al seu fill/a a participar en
un estudi d’investigació aprovat pel Comitè Ètic d’Investigació
de L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària
(IDIAP) Jordi Gol, que es realitzarà en adolescents dels centres
d’educació secundària de la comarca de l’Anoia. Per tal que
tingui informació correcta i suficient per avaluar i jutjar si vol
que el seu fill/a hi participi, cal que llegeixi aquest full
informatiu amb atenció.
L’objectiu d’aquest estudi, en que hi participaran tots els
centres d’educació secundària de l’Anoia, és iniciar una prova
pilot d’ús d’un xat de salut a través del mòbil entre
adolescents dels centres educatius de secundària de l’Anoia
i llevadores i professionals d’infermeria dels CAPs de l’Anoia.
Amb la seva participació, li demanem que deixi que el seu
fill/a participi voluntàriament en aquest estudi i pugui
utilitzar el seu mòbil per consultar dubtes que tingui
sobre sexualitat, alcohol, drogues, trastorns alimentaris,
bullying, assetjament domèstic i escolar, salut mental,
Covid-19, entre altres. Els dubtes sempre rebran resposta
per part d’un/a llevador/a o professional d’infermeria amb
llarga experiència responent dubtes dels adolescents en els
programes Salut i Escola o Sexe Joves.
Totes les dades extretes en el present estudi seran anònimes
i seran tractades de manera estrictament confidencial,
seguint en tot moment principis ètics. Es complirà en tot
moment amb el Reglament Europeu de Protecció de dades
2016/679 del 27 d’abril (RGPD) i la LOPD 3/2018 de Protecció
de Dades i garanties de drets digitals.
Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició (ARCO) de les vostres dades dirigint-vos
a la Unitat de Suport a la Recerca de la Gerència Territorial
de la Catalunya Central per correu electrònic:
suportrecerca.cc.ics@gencat.cat
o a través del telèfon següent: 93 693 0040.

La seva participació és
totalment voluntària.
Podeu negar-vos a
participar o retirar el
vostre consentiment en
qualsevol moment sense
haver d’explicar els
motius, sense que això
repercuteixi negativament
en la vostra assistència
sanitària, present o futura.

L’equip de recerca
en cap cas tindrà
accés a les dades
d’identificació, directa
o indirecta del seu fill/a.

És important que sàpiga
que la seva participació
en aquest estudi no li
comporta cap risc per
a la seva salut; no
obstant, la legislació
espanyola i els principis
ètics de confidencialitat
exigeixen que vostè
conegui els detalls de
l’estudi i doni el seu
consentiment a participar-hi.

També desitgem comunicar-li
que aquest treball es
portarà a terme sense
rebre compensació
econòmica.

Per aquests motius, li demanem el seu consentiment per deixar
participar al seu fill/a en aquest estudi i li agraïm molt
sincerament la seva col·laboració.
Els resultats de l’estudi
seran publicats en
revistes científiques
internacionals per tal
que altres joves i
professionals se’n
puguin beneficiar.

