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УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ, 
 

Учените от секция „Антропология и анатомия” при Институт по 

експериментална морфология, патология и антропология с музей-БАН 

провежда комплексно проучване за оценка на физическото развитие и 

функционалното състояние на децата и подрастващите от столицата по 

програма съгласувана с МОН и с Дирекция образование към Столична община.  

Целта на настоящото изследване е да се подпомогне ранното откриване на 

влиянието на външни и наследствени фактори, водещо до отклонения в 

телесното им развитие, като затлъстяване или поднормено тегло; високо или 

ниско кръвно налягане; заболявания на опорно-двигателния апарат (гръбначни 

изкривявания, диспропорционалност на телесните части, плоскостъпие) и др. 

Изследването не включва вземане на кръв или други инвазивни процедури. 

Измерванията на различни размери на тялото (ръст, дължини, диаметри и 

обиколки на тялото и крайниците) се осъществяват със стандартна 

антропологична апаратура. Телесният състав (тегло, телесни мазнини, мускули, 

общо количество вода в организма, основен метаболизъм и др.) се определя 

чрез иновативен биоимпедансен анализ, широко използван в диетологията. 

При проявен от Вас интерес, данните на детето ще Ви бъдат предоставени.  

Молим за Вашето съгласие, Вашият син или дъщеря да участва в 

провеждането на настоящото изследване, като попълните и подпишете 

предоставените Ви форма за информирано съгласие и анкетна карта.  

Уверяваме Ви, че данните от анкетата ще бъдат кодирани и използвани 

единствено за научни цели - установяване на връзка между размерите (ръст, 

тегло) на родителите и на техните деца, ръста и теглото при раждане и сега и 

др. 
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