
Tisztelt Hölgyem!  Kedves Várandós Kismama!

Levelemmel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Népességtudományi Kutatóintézetének ne-
vében keresem meg Önt. Intézetünk a 2018/19-ben születendő gyermekek körében indít ku-
tatást, KOHORSZ ’18 - Magyar Születési Kohorszvizsgálat névvel.

A kutatás fő célja, hogy képet kapjunk a gyermekek magyarországi felnövekedéséről. Mind 
országos, mind régiós szinten különösen jelentős és ezidáig hiányzó vizsgálatra készülünk. 
Témánk a gyermekfejlődés, amely magába foglalja a gyermekek érzelmi fejlődését, családi és 
környezeti hátterét, egészségi állapotát és a társadalmi egyenlőtlenségek kérdéseit is. Külön 
figyelünk arra is, hogy a várandósok és kismamák számára fontos kérdésekkel foglalkozzunk. 
A kutatás mintájába összesen 10.000 várandóst és születendő gyermeküket választottunk ki, 
biztosítva, hogy kicsiben az ország teljes lakosságát képviseljék. A kutatás mintájába Ön és 
születendő gyermeke is bekerült, így a KOHORSZ ’18 kutatás fontos szereplőjévé válhatnak.

Ezúton szeretném Önt tisztelettel felkérni, hogy kapcsolódjon be kutatásunkba, mely az Ön 
védőnője által rögzített, kb. egy órás kérdőív megválaszolásával kezdődik. 

Mivel kutatásunk követéses vizsgálat, a most bevont várandósokat, majd születendő gyerme-
keiket időről-időre újabb kérdésekkel keresnénk fel. Az első, a várandósság 6-7. hónapjában 
felvett kérdőívet követnék a gyermek féléves, egyéves, majd hároméves korában végzett kér-
dőíves vizsgálatok. Ezek közül az első két adatfelvételt a védőnői hálózat segítségével valósít-
juk meg, így Önnel is a saját védőnője készíti el az első két interjút. 

A kutatásban való részvétel önkéntes. A kutatás során felvett adatokat statisztikai úton, név 
nélkül dolgozzuk fel, az erre vonatkozó szigorú törvényi rendelkezések betartásával.

Kutatásunkban az Ön együttműködése kulcsfontosságú! Az Ön válaszai nélkül nem tudunk 
hiteles képet alkotni a 2018/19-ben Magyarországon született gyermekek fejlődéséről.

Kérjük, a kutatásban való részvételével Ön is járuljon hozzá ahhoz, hogy jobban megismer-
hessük a magyarországi gyermekek felnövekedését! 

Reméljük, hogy felkeltettük érdeklődését, és szívesen vesz részt a KOHORSZ ’18 kutatásban. 
Felmerülő kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! Kapcsolattartó: Fábián Ildikó 
(06-1-345-6174, 30/813-1990, fabian@demografia.hu).
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