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Bulgaria

FL 404 - e-Health Literacy - BG
D1
На колко години сте?
(ЗАПИШЕТЕ - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '99')

D2

Пол
Мъж
Жена

1
2

Грамотност относно електронното здравеопазване
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ
РАЗДЕЛ A. Честота на използването на Интернет за търсене на информация, свързана
със здравето

Q1

През последните 12 месеца средно колко често сте използвали Интернет за лични
цели?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Всеки ден или почти всеки ден
Два или три пъти седмично
Приблизително веднъж седмично
Два или три пъти месечно
По-рядко
Никога
Нямам достъп до Интернет (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

През последните 12 месеца използвали ли сте Интернет за търсене на информация,
свързана със здравето? Това може да включва информация за нараняване,
заболяване, болест, хранене, подобряване на здравословното състояние и т.н.

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Да, веднъж седмично или по-често
Да, няколко пъти месечно
Да, приблизително веднъж месечно
Да, приблизително веднъж на всеки два месеца
Да, няколко пъти през последната година
Не, никога
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ B (ВЪПРОС Q3), АКО Q2=1 ДО 5 (респондентът е
използвал Интернет за търсене на информация, свързана със здравето). АКО Q2=6,
ПРЕМИНЕТЕ КЪМ РАЗДЕЛ F. АКО Q2=7, ПРЕМИНЕТЕ КЪМ РАЗДЕЛ G.

РАЗДЕЛ B. Теми
Q3: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 4

Q3

През последните 12 месеца какъв тип информация, свързана със здравето, сте
търсили в Интернет? В Интернет сте търсили…
(ПРОЧЕТЕТЕ – НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ОТГОВОРА)
Обща информация по въпроси, свързани със здравето или с начини за
подобряване на здравословното състояние (например: информация за
хранене, хранителен режим, спорт и физически упражнения,
бременност и т.н.)
Информация за конкретно нараняване, заболяване, болест или
състояние (например: когато имате стомашни проблеми, детето Ви си
е счупило ръката, на съпруга/ата Ви е поставена диагноза рак и т.н.)

1,

2,
Информация за получаване на второ мнение след посещение при
Вашия лекар
Специфична информация за медицинско лечение или процедура
(например: как да приемате лекарството си, какво да очаквате от
сърдечен байпас и т.н.)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

3,

4,
5,
6,

NEW
СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА РАЗДЕЛИ ОТ C1 ДО C4 – НА ВСЕКИ
РЕСПОНДЕНТ СЕ ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ ОТ НАЙ-МНОГО 2 РАЗДЕЛА
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ C1 (ВЪПРОСИ ОТ Q4 ДО Q7), АКО Q3=1
(респондентите са търсили в Интернет обща информация по въпроси, свързани със
здравето или с начини за подобряване на здравословното си състояние)
РАЗДЕЛ C1: Личен опит при използването на Интернет за търсене на обща
информация
Q4: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 8
ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ДА ПРОЧЕТЕ: Нека обсъдим как използвате Интернет, за да
намерите обща информация по въпроси, свързани със здравето или с начини за
подобряване на здравословното Ви състояние (например: информация за хранене,
хранителен режим, спорт и физически упражнения, бременност и т.н.)
Q4

По-конкретно, когато се опитвате да намерите обща информация по въпроси, свързани
със здравето или с начини за подобряване на здравословното Ви състояние, кои от
следните видове информация търсите?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)

2

Информация за психическото здраве, депресия, стрес
Информация за избор на начин на живот (хранителен режим, хранене,
физическа активност, тютюнопушене, употреба на алкохол и т.н.)
Информация за бременност, раждане и отглеждане на малки деца
Информация за лекарства
Информация за грижи за възрастни хора
Мнения или споделен опит от други пациенти
Информация за медицински специалисти или центрове за здравни
грижи
Информация за ваксинации
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

През последните 12 месеца средно колко често сте използвали Интернет за намиране
на обща информация по въпроси, свързани със здравето или с начини за подобряване
на здравословното Ви състояние?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Веднъж седмично или по-често
Няколко пъти месечно
Приблизително веднъж месечно
Приблизително веднъж на всеки два месеца
Няколко пъти през последната година
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7
Q6

Какви източници сте използвали, когато сте се опитвали да намерите обща
информация по въпроси, свързани със здравето или с начини за подобряване на
здравословното Ви състояние?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Интернет търсачки
Онлайн вестници или списания
Специфични и специализирани уебсайтове, блогове или форуми
Онлайн социални мрежи
Уебсайтове на пациентски организации
Специфични и специализирани приложения за мобилни устройства
като таблети или мобилни телефони
Уебсайтове на официални здравни организации като Министерството
на здравеопазването, Световната здравна организация, Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и т.н.
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

3

NEW

Q7

Когато сте се опитвали да намерите обща информация по въпроси, свързани със
здравето или с начини за подобряване на здравословното Ви състояние, за кого сте
търсили този тип информация?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
За Вас самия/ата
За Вашия/ата съпруг/а или партньор/ка
За Вашето дете или деца
За друг/и член/ове на Вашето семейство
За приятели, колеги
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ C2 (ВЪПРОСИ ОТ Q8 ДО Q11), АКО Q3=2
(респондентите са търсили в Интернет информация за конкретно нараняване,
заболяване или състояние)
РАЗДЕЛ C2. Личен опит при използване на Интернет за търсене на информация,
свързана със здравето, за конкретно нараняване, заболяване, болест или състояние

Q8: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7
ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ДА ПРОЧЕТЕ: Нека обсъдим как използвате Интернет, за да
намерите информация за конкретно нараняване, заболяване, болест или състояние
(например: когато имате стомашни проблеми, когато детето Ви си е счупило ръката, на
съпруга/ата Ви е поставена диагноза рак и т.н.)
Q8

По-конкретно, когато сте се опитвали да намерите информация за конкретно
нараняване, заболяване, болест или състояние, кои от следните видове информация
сте търсили?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Информация за симптомите на конкретно заболяване, болест или
нараняване
Информация за начина на лечение на конкретно заболяване, болест
или нараняване
Информация за резултати от медицински изследвания
Информация за лекарства
Мнения или споделен опит от други пациенти
Информация за други възможни начини на лечение
Емоционална подкрепа при справяне със здравословен проблем
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

4

Q9

През последните 12 месеца средно колко често сте използвали Интернет за намиране
на информация за конкретно нараняване, заболяване, болест или състояние?

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Веднъж седмично или по-често
Няколко пъти месечно
Приблизително веднъж месечно
Приблизително веднъж на всеки два месеца
Няколко пъти през последната година
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q10: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7

Q10

Какви източници сте използвали, когато сте се опитвали да намерите информация за
конкретно нараняване, заболяване, болест или състояние?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Интернет търсачки
Онлайн вестници или списания
Специфични и специализирани уебсайтове, блогове или форуми
Онлайн социални мрежи
Уебсайтове на пациентски организации
Специфични и специализирани приложения за мобилни устройства
като таблети или мобилни телефони
Уебсайтове на официални здравни организации като Министерството
на здравеопазването, Световната здравна организация, Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и т.н.
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Когато сте се опитвали да намерите информация за конкретно нараняване, заболяване,
болест или състояние, за кого сте търсили този тип информация?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
За Вас самия/ата
За Вашия/ата съпруг/а или партньор/ка
За Вашето дете или деца
За друг член на Вашето семейство
За приятели, колеги
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

5

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ C3 (ВЪПРОСИ ОТ Q12 ДО Q15), АКО Q3=3
(респондентите са търсили информация в Интернет, за да получат второ мнение след
посещение при лекар)
РАЗДЕЛ C3. Личен опит при използване на Интернет за получаване на второ мнение
след посещение при лекар
Q12: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 8
ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ДА ПРОЧЕТЕ: Нека обсъдим как използвате Интернет, за да
получите второ мнение след посещение при Вашия лекар
Q12

По-конкретно, когато сте се опитвали да получите второ мнение след посещение при
Вашия лекар, кои от следните видове информация сте търсили?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Информация за конкретно заболяване, болест или медицински
проблем (симптоми, медицинско лечение или процедура и т.н.)
Информация за резултати от медицински изследвания
Информация за бременност, раждане и отглеждане на малки деца
Информация за предписаното лечение (включително лекарства или
потенциални рискове за лечението)
Мнения или споделен опит от други пациенти
Информация за медицински специалисти или центрове за здравни
грижи
Информация за други възможни начини на лечение
Емоционална подкрепа при справяне със здравословен проблем
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

През последните 12 месеца средно колко често сте използвали Интернет за получаване
на второ мнение след посещение при Вашия лекар?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Веднъж седмично или по-често
Няколко пъти месечно
Приблизително веднъж месечно
Приблизително веднъж на всеки два месеца
Няколко пъти през последната година
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7
Q14

Какви източници сте използвали, когато сте се опитвали да получите второ мнение след
посещение при Вашия лекар?

6

(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Интернет търсачки
Онлайн вестници или списания
Специфични и специализирани уебсайтове, блогове или форуми
Онлайн социални мрежи
Уебсайтове на пациентски организации
Специфични и специализирани приложения за мобилни устройства
като таблети или мобилни телефони
Уебсайтове на официални здравни организации като Министерството
на здравеопазването, Световната здравна организация, Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и т.н.
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q15

Когато сте се опитвали да получите второ мнение след посещение при Вашия лекар, за
кого сте търсили този тип информация?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
За Вас самия/ата
За Вашия/ата съпруг/а или партньор/ка
За Вашето дете или деца
За друг член на Вашето семейство
За приятели, колеги
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ C4 (ВЪПРОСИ ОТ Q16 ДО Q19), АКО Q3=4
(респондентите са търсили в Интернет конкретна информация за медицинско лечение
или процедура)
РАЗДЕЛ C4: Личен опит при използване на Интернет за намиране на конкретна
информация за медицинско лечение или процедура
Q16: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 8
ИНТЕРВЮИРАЩИЯТ ДА ПРОЧЕТЕ: Нека обсъдим как използвате Интернет, за да
намерите конкретна информация за медицинско лечение или процедура (например: как
да приемате лекарството си, какво да очаквате от сърдечен байпас и т.н.).

Q16

По-конкретно, когато сте се опитвали да намерите конкретна информация за
медицинско лечение или процедура, кои от следните видове информация сте търсили?

(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)

7

Информация за потенциалните рискове, свързани с медицинско
лечение или процедура
Информация за избор на начин на живот (хранителен режим, хранене,
физическа активност, тютюнопушене, употреба на алкохол и т.н.)
Информация за бременност, раждане и отглеждане на малки деца
Информация за лекарства
Мнения или споделен опит от други пациенти
Информация за медицински специалисти или центрове за здравни
грижи
Информация за алтернативна медицина (хомеопатия, акупунктура,
ароматерапия и т.н.)
Емоционална подкрепа при справяне с медицинско лечение или
процедура
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q17

През последните 12 месеца средно колко често сте използвали Интернет за намиране
на конкретна информация за медицинско лечение или процедура?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Веднъж седмично или по-често
Няколко пъти месечно
Приблизително веднъж месечно
Приблизително веднъж на всеки два месеца
Няколко пъти през последната година
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7

Q18

Какви източници сте използвали, когато сте се опитвали да намерите конкретна
информация за медицинско лечение или процедура?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Интернет търсачки
Онлайн вестници или списания
Специфични и специализирани уебсайтове, блогове или форуми
Онлайн социални мрежи
Уебсайтове на пациентски организации
Специфични и специализирани приложения за мобилни устройства
като таблети или мобилни телефони
Уебсайтове на официални здравни организации като Министерството
на здравеопазването, Световната здравна организация, Европейския
център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и т.н.
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,

8

Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

9,

NEW

Q19

Когато сте се опитвали да намерите конкретна информация за медицинско лечение или
процедура, за кого сте търсили този тип информация?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
За Вас самия/ата
За Вашия/ата съпруг/а или партньор/ка
За Вашето дете или деца
За друг член на Вашето семейство
За приятели, колеги
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ D (ВЪПРОСИ ОТ Q20 ДО Q23), АКО Q2=1 ДО 5
(респондентът е използвал Интернет за търсене на информация, свързана със
здравето).
РАЗДЕЛ D. Удовлетворение от информацията, намерена в Интернет
Q20: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 7
Q20: ОТГОВОР 9 („Нито едно от изброените“) Е ЕДИНСТВЕН КОД

Q20

Нека да поговорим за качеството на информацията, която сте намерили в Интернет…

(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Тя беше лесноразбираема
Тя беше полезна
Тя имаше подходящо ниво на детайлност (достатъчно/не прекалено
много)
Тя беше изчерпателна
Тя беше приложима за Вашето лично състояние
Тя беше от надежден източник
Тя беше лесно откриваема
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Нито едно от изброените (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q21: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ТВЪРДЕНИЯ ОТ 1 ДО 9

9

Q21

За всяко от следните твърдения, моля, кажете ми дали сте напълно съгласен/на,
склонен/на сте да се съгласите, склонен/на сте да не се съгласите или изобщо не сте
съгласен/сна
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Напълно Склонен/н Склонен/н Изобщо
Не
съгласен/ а съм да а съм да
не съм
знам/Без
на
се
не се
съгласенс отговор
съглася
съглася
на
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Знаете как да търсите в
Интернет, за да намерите
отговори на Вашите
въпроси, свързани със
здравето
Мислите, че в Интернет
има достатъчно
информация по
въпросите, свързани със
здравето
Знаете къде да намерите в
Интернет надеждна
информация, свързана
със здравето
Разбирате
терминологията,
използвана в Интернет по
въпроси, свързани със
здравето
Можете да различите
висококачествена от
нискокачествена
информация в Интернет,
свързана със здравето
Знаете как да използвате
информацията, свързана
със здравето, която
намирате в Интернет
Доверявате се на
информацията от
Интернет, когато взимате
решения, свързани със
здравето
Вашето проучване в
Интернет Ви помага да
подобрите знанията си по
въпроси, свързани със
здравето
След като търсите онлайн
информация по въпроси,
свързани със здравето,
обикновено сте пообъркан/а, отколкото
преди

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10

NEW

Q22

Като цяло, до каква степен сте удовлетворен/а или не от информацията, свързана със
здравето, която сте намерили в Интернет?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много удовлетворен/а
Сравнително удовлетворен/а
Не много удовлетворен/а
Изобщо не съм удовлетворен/а
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОС Q23, АКО Q22=3 ИЛИ 4 („Не много удовлетворен/а“ или „Изобщо не
съм удовлетворен/а)
Q23: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 8

Q23

Поради какви причини не сте удовлетворен/а от информацията, свързана със здравето,
която сте намерили в Интернет?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Не успяхте да намерите това, което търсехте
Не намерихте информация, съответстваща на конкретните Ви нужди
Информацията не беше достъпна на език, който говорите
Информацията, която намерихте, не съдържаше илюстрации и
визуална информация
Имахте чувството, че информацията е търговски ориентирана,
насърчаваща Ви да купите нещо
Информацията не беше надеждна
Информацията беше трудноразбираема/недостатъчно ясна
Информацията не беше достатъчно подробна
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ Е (ВЪПРОСИ ОТ Q24 ДО Q25), АКО Q2=1 ДО 5
(респондентът е използвал Интернет за търсене на информация, свързана със
здравето)
РАЗДЕЛ Е. Следващи стъпки
Q24: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 6
Q24: ОТГОВОР 7 Е ЕДИНСТВЕН КОД („Не направихте нищо“)

11

Q24

Помислете за последния път, когато използвахте Интернет за търсене на информация,
свързана със здравето. Какво направихте след това?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Записахте си час за посещение при лекар
Взехте необходимите мерки за самолечение (с медикаменти) или
променихте начина си на живот
Потърсихте допълнителна информация от други източници (книги,
списания, телевизия и т.н.)
Поговорихте с приятели или роднини
Поговорихте с други хора в същото състояние
Използвахте тази информация, за да помогнете на друг човек
(съпруг/а, дете, роднина и т.н.)
Не направихте нищо (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q25

Следващия път, когато искате да получите информация по въпроси, свързани със
здравето, доколко е вероятно да използвате Интернет?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много вероятно
Доста вероятно
Не много вероятно
Изобщо не е вероятно
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ОТ РАЗДЕЛ F (ВЪПРОСИ ОТ Q26 ДО Q31), АКО Q2=6 (за
последните 12 месеца респондентът не е използвал Интернет за търсене на
информация, свързана със здравето). ОСТАНАЛИТЕ ПРЕМИНАВАТ НА РАЗДЕЛ G.

РАЗДЕЛ F. Причини за неизползване на Интернет и алтернативни източници
Q26: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 8

Q26

Поради какви причини не сте използвали Интернет за търсене на информация,
свързана със здравето?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Нямате нужда да търсите информация, свързана със здравето
Нямате достъп до Интернет
Не знаете къде/как да търсите в Интернет
Не знаете коя информация в Интернет е надеждна

1,
2,
3,
4,

12

Информацията в Интернет е объркваща/трудноразбираема
Преди сте търсили в Интернет информация, свързана със здравето, но
не сте намерили това, което сте търсили
Преди сте търсили в Интернет информация, свързана със здравето, но
не сте били доволни от онова, което сте намерили
Трудно е да се намери ясен отговор в Интернет
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

През последните 12 месеца колко често сте търсили информация, свързана със
здравето, независимо какви средства сте използвали? Това може да включва
информация за нараняване, заболяване, болест, хранене, подобряване на
здравословното състояние и т.н.
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Веднъж седмично или по-често
Няколко пъти месечно
Приблизително веднъж месечно
Приблизително веднъж на всеки два месеца
Няколко пъти през последната година
Никога
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ Q28-29-30, АКО Q27=1 до 5 (за последните 12 месеца
респондентът е търсил информация, свързана със здравето)
Q28: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 4

Q28

А какъв тип информация, свързана със здравето, сте търсили?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Обща информация по въпроси, свързани със здравето, или с начини
за подобряване на здравословното състояние (например: информация
за хранене, хранителен режим, спорт и физически упражнения,
бременност и т.н.)
Информация за конкретно нараняване, заболяване, болест или
състояние (например: когато имате стомашни проблеми, детето Ви си
е счупило ръката, на съпруга/ата Ви е поставена диагноза рак и т.н.)

1,

2,
Информация за получаване на второ мнение след посещение при
Вашия лекар
Специфична информация за медицинско лечение или процедура
(например: как да приемате лекарството си, какво да очаквате от
сърдечен байпас и т.н.)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

3,

4,
5,
6,

13

NEW
Q29: СМЕНЯЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА КОДОВЕ ОТ 1 ДО 6
Q29: ОТГОВОР 7 („Никога не сте имали нужда да търсите информация, свързана със
здравето“) Е ЕДИНСТВЕН КОД

Q29

Какво правите обикновено, когато имате нужда да потърсите информация, свързана
със здравето?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
Питате своя лекар
Питате свои приятели, роднини или други хора
Четете книги или енциклопедии
Четете вестници или списания
Слушате медицински програми или документални предавания по
радиото
Гледате медицински програми или документални филми по
телевизията
Никога не сте имали нужда да търсите информация, свързана със
здравето (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

Когато се опитвате да намерите информация за здравето, за кого обикновено търсите
този тип информация?
(ПРОЧЕТЕТЕ - ВЪЗМОЖЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ОТГОВОР)
За Вас самия/ата
За Вашия/ата съпруг/а или партньор/ка
За Вашето дете или деца
За друг член на Вашето семейство
За приятели, колеги
Друго (НЕ ЧЕТЕТЕ)
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

Q31

Следващия път, когато искате да получите информация по въпроси, свързани със
здравето, доколко е вероятно да използвате Интернет?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много вероятно
Доста вероятно

1
2

14

Не много вероятно
Изобщо не е вероятно
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

3
4
5

NEW
ПИТАЙТЕ ВСИЧКИ
РАЗДЕЛ G. Обща информация за респондента

Q32

Моля, кажете ми дали сте напълно съгласен/на, склонен/на сте да се съгласите,
склонен/на сте да не се съгласите или изобщо не сте съгласен/на със следното
твърдение: „Интернет е полезно средство, което помага да подобря знанията си по
въпроси, свързани със здравето“
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Напълно съгласен/на
Склонен/на съм да се съглася
Склонен/на съм да не се съглася
Изобщо не съм съгласен/на
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Как бихте оценили здравословното си състояние като цяло? Бихте ли казали, че то е...?

(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много добро
По-скоро добро
По-скоро лошо
Много лошо
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Имате ли продължително заболяване или здравословен проблем? Под
„продължително“ имам предвид проблем, който е продължил или се очаква да
продължи 6 месеца или повече.
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Да, едно/един
Да, повече от едно/един
Не
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4

NEW

15

Q35

Колко пъти лично сте посещавали лекар през последните 12 месеца?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Никога
1-2 пъти
3-5 пъти
6 пъти или повече
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Как бихте оценили общото си ниво на знания по въпроси, свързани със здравето?
Бихте ли казали, че то е...?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Много добро
По-скоро добрo
По-скоро лошo
Много лошо
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Колко често правите физически упражнения или спортувате? Под „физически
упражнения“ имам предвид всякаква форма на физическа дейност, която извършвате в
спортна среда или свързана със спорт обстановка, като плуване, тренировки във
фитнес център или спортен клуб, бягане в парка и т.н.
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
5 пъти седмично или по-често
3 до 4 пъти седмично
1 до 2 пъти седмично
1 до 3 пъти месечно
По-рядко
Никога
Не знам/Без отговор (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

На колко години бяхте, когато завършихте най-високата степен на Вашето образование
- редовно обучение (без да включвате допълнителни курсове за обучение или
квалификация)?
(ИНТ.: АКО "ВСЕ ОЩЕ УЧИ", КОДИРАЙТЕ ‘00’ - АКО "БЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ"
КОДИРАЙТЕ '01' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '98' - АКО "НЕ ЗНАМ" КОДИРАЙТЕ '99')

16

D5a

Що се отнася до настоящата Ви трудова заетост, бихте ли казал/а, че сте самонает/а;
нает/а служител/ка; нает/а работник/чка, занимаващ/а се с физически труд, или бихте
казал/а, че не сте трудово зает/а?
(САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Самонает/а
Нает/а / служител/ка
Нает/а работник/чка, занимаваща се с физически труд
Без професионална заетост
Отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

ЗАДАЙТЕ D5b АКО САМОНАЕТ, КОД 1 НА D5a
D5b

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Фермер, горски работник, рибар
Собственик на магазин, занаятчия
Специалист (адвокат, лекар, счетоводител, архитект ...)
Управител на фирма/компания
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5

ЗАДАЙТЕ D5c АКО НАЕТ СЛУЖИТЕЛ, КОД 2 НА D5a
D5c

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Специалист (лекар, адвокат, счетоводител, архитект...)
Главен мениджър, директор или друг висш управленски кадър
Ръководител на средно равнище, ръководител на отдел, низов
ръководител, учител, техник
Държавен служител
Служител в офис
Друг нает служител (продавач, медицинска сестра, …)
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4
5
6
7

ЗАДАЙТЕ D5d АКО РАБОТНИК, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ФИЗИЧЕСКИ ТРУД, КОД 3 НА D5a

D5d

Дали Вие сте…?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Началник/бригадир (ръководител на екип, ...)
Квалифициран/а работник/чка - физически труд
Неквалифициран работник - физически труд
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

1
2
3
4

ЗАДАЙТЕ D5e АКО БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, КОД 4 НА D5a
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D5e

Дали Вие …?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Грижа се за дома (домакин/я)
Учащ / студент (редовно обучение)
Пенсионер
Търсещ работа
Друго/отказ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

D12

1
2
3
4
5

В коя област живеете?
(ПРОЧЕТЕТЕ АКО Е НЕОБХОДИМО - САМО ЕДИН ОТГОВОР)

D13

А дали живеете в .......?
(ПРОЧЕТЕТЕ - САМО ЕДИН ОТГОВОР)
Селски район или село
Малък или среден град
Голям град
НЕ ЗНАМ (НЕ ЧЕТЕТЕ)

D18

1
2
3
4

Имате ли мобилен телефон?
(НЕ ЧЕТЕТЕ)
Да
Не

D20

1
2

Имате ли стационарен телефон ?
(НЕ ЧЕТЕТЕ)
Да
Не

D22

1
2

Колко души на възраст 15 и повече години живеят във Вашето домакинство, с Вас
включително?
(ЗАПИШЕТЕ - АКО "НЕ ЗНАМ" КОДИРАЙТЕ '98' - АКО "ОТКАЗ" КОДИРАЙТЕ '99')
Брой на хората на 15 или повече години в домакинството
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