Informații privind participarea la studiul online:
Schimbări în munca sexuală în timpul pandemiei de COVID-19 -stresul psihologic și strategiile de gestionare
Care este miza?
În cadrul pandemiei de coronavirus, din martie 2020 au fost luate diverse măsuri pentru a limita răspândirea
virusului. Drept urmare, sensul apropierii fizice s-a schimbat în scurt timp și semnificativ până în prezent. În
acest studiu dorim să examinăm modul în care lucrătorii sexuali experimentează aceste schimbări în contextul
serviciilor lor sexuale. Am dori să stabilim dacă restricțiile de contact și consecințele acestora sunt asociate cu
stresul psihologic (de exemplu, simptome depresive, anxioase și fizice) și ce strategii sunt utilizate pentru a le
face față. În plus, am dori să investigăm dacă anumite evenimente și circumstanțe de viață cresc dezvoltarea
stresului psihologic. În acest context, întrebăm, de exemplu, despre autodeterminare și autostigmatizare
(tendința de a adopta prejudecăți sociale despre munca sexuală în propria imagine de sine).
Cine poate participa?
Invităm să participe la acest studiu pe oricine cu vârsta peste 18 ani care a câștigat bani din servicii sexuale în
ultimii doi ani, adică lucrează în prezent sau a lucrat ca lucrător sexual. Pe lângă serviciile sexuale cu contact
fizic direct, le includem și pe cele fără contact fizic direct, cum ar fi sexul online sau crearea de
videoclipuri/imagini pornografice.
Cum se desfășoară studiul?
Parcurgerea sondajului online anonim durează aproximativ 15 de minute. Nu există răspunsuri greșite - totul
este despre atitudinile dvs. sincere și despre experiența dvs. personală. Vă rugăm să participați la sondaj o
singură dată, deoarece participarea repetată ar distorsiona rezultatele studiului. Puteți încheia sondajul online
în orice moment, fără dezavantaje pentru dvs.
Ce aduce participarea mea și există riscuri?
Prin participarea la studiul nostru, aveți o contribuție majoră la susținerea dezvoltării ideilor de îmbunătățire a
situației de îngrijire a lucrătorilor sexuali. Nu se oferă nicio compensare monetară. Nu există riscuri asociate cu
participarea și nu veți suporta niciun cost.
Este anonimatul meu garantat?
În sondajul online nu sunt colectate informații care să permită tragerea de concluzii directe despre identitatea
dumneavoastră. În plus, condițiile tehnice ale sondajului online respectă cerințele Regulamentului general
privind protecția datelor. Datele anonime sunt folosite exclusiv în scopuri de cercetare și doar evaluate de
echipa de studiu și de angajații acestora în vederea publicării lor în reviste științifice. Datele sunt protejate cu
parolă dublă, pe de o parte la fișierul în sine și pe de altă parte la suportul de stocare. Procedura acestui studiu
a fost verificată de comitetul local de etică psihologică a Spitalului Universitar Hamburg-Eppendorf și a fost
evaluată ca inofensivă.
Unde mă adresez pentru întrebări?
Dacă aveți întrebări sau probleme, vă rugăm să ne contactați în orice moment la următoarea adresă:
derya.kaplan@student.medicalschool-hamburg.de
Vă mulțumim pentru interes, așteptăm cu nerăbdare participarea dvs.
Echipa de studiu: ogy.de/sexarbeitcovid
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