
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vabilo k udeležbi v raziskavi: 
Kognitivne posledice bolezni COVID-19 z uporabo telepsihološkega testiranja 

 
 
V okviru študija Psihologije na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Univerze na Primorskem pripravljam magistrsko nalogo, v kateri raziskujem kognitivne posledice 
bolezni COVID-19. Raziskavo pripravljam pod mentorstvom dr. Maje Smrdu, klinične psihologinje in 
somentorstvom dr. Bojana Rojca, specialista nevrologije. Kognitivno delovanje udeležencev bomo 
ocenili preko uporabe oddaljenega psihološkega testiranja, kar pomeni, da bodo udeleženci rešili 
nekaj preizkusov kognitivnih sposobnosti preko platforme Zoom. 
 
Prijazno vas vabim, da sodelujete pri zbiranju podatkov in mi pri tem pomagate pri magistrskem delu. 
Če vas sodelovanje zanima, vas bom prosila, da izpolnite uvodni vprašalnik, kar vam bo vzelo približno 
10 minut. Ob koncu vprašalnika boste imeli možnost pustiti svoje kontaktne podatke, v kolikor boste 
želeli nadaljevati tudi v drugem delu raziskave. V tem primeru bomo, preko platforme Zoom, z vami 
opravili nekaj preizkusov kognitivnih sposobnosti, za kar boste potrebovali približno 30 minut. Pogoj 
za sodelovanje je osnovno znanje uporabe računalnika in delujoča internetna povezava. V raziskavo 
bomo vključili tako osebe, ki so prebolele bolezen COVID-19, kot tudi osebe, ki bolezni niso prebolele.  
 
Sodelovanje ne prinaša nobenih tveganj, lahko pa vam ponudi vpogled v lastno psihološko in 
kognitivno delovanje. Žal vam lahko poplačam le s svojo hvaležnostjo, upam pa, da bo to dovolj. V 
kolikor bomo v okviru psihološkega testiranja ugotovili posebnosti v vašem kognitivnem delovanju, pa 
vam bo na voljo nadaljnja strokovna nevrološka in/ali psihološka obravnava, če boste to želeli. Hkrati 
bo vaše sodelovanje bistveno pripomoglo k razumevanju raziskovalne problematike ter razumevanju 
bolezni COVID-19.  
 
Če vas sodelovanje zanima in ste v zadnjih sedmih mesecih preboleli bolezen COVID-19 ali pa ste 
bolezen COVID-19 preboleli več kot leto dni nazaj v blagi obliki oziroma bolezni niste preboleli, vas 
vabim, da izpolnite vprašalnik na naslednji povezavi: https://1ka.arnes.si/a/03a149ea. Za sodelovanje 
v oddaljenem psihološkem testiranju vpišete svoj kontaktni e-poštni naslov ob koncu vprašalnika ali 
pa mi pišete na e-poštni naslov ana.kuder@gmail.com. Prav tako se lahko na omenjen naslov obrnete 
v primeru vprašanj o raziskavi.  
 
Če poznate koga, ki spada v eno od omenjenih skupin in bi ga sodelovanje zanimalo, bom vesela, če 
vabilo tudi posredujete dalje.  
 
 

 
Najlepša hvala,  

 
Ana Kuder 
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