Projecte Interacció Humà-Mosquit: Entrevistes breus
INFORMACIÓ PELS PARTICIPANTS DE LA RECERCA
TÍTOL CURT DEL PROJECTE DE RECERCA: Human Mosquito Interaction Project
TÍTOL COMPLET DEL PROJECTE DE RECERCA: Projecte Interacció Humà-Mosquit: xarxes
hoste-vector, mobilitat i context socioecològic de les malalties transmeses per mosquits
INVESTIGADOR: John Palmer, Departament de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu
Fabra, Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona, Espanya, + 34-93-542-2346 (oficina),
john.palmer@upf.edu
FONT DE FINANÇAMENT: Consell Europeu de Recerca
DURADA: 5 anys (abril de 2020 a abril de 2025)
El projecte Interacció Humà-Mosquit (H-MIP) és un estudi acadèmic sobre mosquits que et poden picar
i, que, en particular, et poden transmetre malalties com el dengue i el Zika. L’objectiu del projecte és
entendre millor les interaccions entre humans i mosquits per tal que les autoritats de salut pública puguin
reduir millor el risc d’aquest tipus de malalties. Estem particularment interessats en saber a on i quan
aquests mosquits tendeixen a picar-nos i amb quina freqüència. Si tens 18 anys o més, pots participar
com a voluntari en una breu entrevista que et farà l'equip d'investigació. L’entrevista se centra en
aspectes tals com la teva experiència en ser picat per mosquits, els llocs on pots haver estat exposat a
mosquits i en el teu comportament en relació a recipients d’aigua en els que els mosquits hi poden estar
posant els seus ous al voltant de casa teva o en altres llocs on hi passes temps. Si t’entrevisten, no estàs
obligat a respondre totes les preguntes i pots interrompre l’entrevista en qualsevol moment. El/la
investigador/a prendrà notes durant l’entrevista però no et demanarà que proporcionis cap informació
d’identificació personal. En qualsevol cas, si proporciones informació personal, aquesta no s’anotarà.
Pots adreçar qualsevol pregunta que tinguis al respecte a la persona que t’entrevisti o al coordinador del
projecte, Dr. John Palmer, per telèfon al 93-542-2346 (oficina) o per correu electronic a
john.palmer@upf.edu.
Si participes a l’estudi, estaràs contribuint en la lluita contra els mosquits que transmeten malalties però
no rebràs cap compensació material per la teva participació.
Si tens qualsevol dubte, si us plau, visita la pàgina web a http://h-mip.com o contacta amb:
John Palmer
Departament de Ciències Polítiques i Socials
Universitat Pompeu Fabra
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona, Espanya
+ 34-93-542-2346 (oficina)
john.palmer@upf.edu

