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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Lithuania

FL 404 - e-Health Literacy - LT
D1
Kiek Jums metų?
(ĮRAŠYKITE – JEI „ATSISAKĖ ATSAKYTI“, KODAS „99“)

D2

Lytis
Vyras
Moteris

1
2

Raštingumas el. sveikatos srityje
KLAUSKITE VISŲ
DALIS A. Naudojimosi internetu dažnis, ieškant su sveikata susijusios informacijos

Q1

Vidutiniškai kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu asmeniniais
tikslais?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kasdien arba beveik kasdien
Du ar tris kartus per savaitę
Maždaug kartą per savaitę
Du ar tris kartus per mėnesį
Rečiau
Niekada
Neturiu interneto prieigos (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Ar per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu ieškodamas (-a) su sveikata
susijusios informacijos? Tai galėjo būti informacija apie sužalojimus, ligas, susirgimus,
mitybą, sveikatinimą ir panašiai.
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Taip, kartą per savaitę arba dažniau
Taip, keletą kartų per mėnesį
Taip, maždaug kartą per mėnesį
Taip, maždaug kartą kas du mėnesius
Taip, keletą kartų per paskutiniuosius metus
Ne, niekada
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

KLAUSTI B DALIES (Q3 KLAUSIMAS), JEI Q2 = NUO 1 IKI 5 (respondentas naudojosi
internetu ieškodamas su sveikata susijusios informacijos). JEI Q2=6, PEREITI PRIE F
DALIES. JEI Q2=7, PEREITI PRIE G DALIES.
DALIS B. Temos ir klausimai
Q3: ROTUOKITE 1–4 TEIGINIUS

Q3

Kokios rūšies su sveikata susijusios informacijos Jūs ieškojote internete per paskutinius 12
mėnesių? Jūs ieškojote internete…
(SKAITYKITE – NE DAUGIAU NEI DU ATSAKYMAI)
Bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba kaip pagerinti
savo sveikatą (pavyzdžiui, informacijos apie mitybą, dietas, sportą ir
mankštą, nėštumą ir pan.)
Informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles
(pavyzdžiui, kai Jums kilo skrandžio problemų, Jūsų vaikas susilaužė
ranką, Jūsų sutuoktiniui (-ei) buvo diagnozuotas vėžys ir pan.)

1,

2,
Informacijos, kad gautumėte antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas
savo gydytoją
Konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras
(pavyzdžiui, kaip vartoti Jūsų vaistus, ko tikėtis iš širdies kraujagyslių
šuntavimo ir pan.)
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

3,

4,
5,
6,

NEW
ROTUOKITE C1–C4 DALIS – KIEKVIENO RESPONDENTO KLAUSKITE NE DAUGIAU NEI
APIE 2 DALIS
KLAUSKITE C1 DALĮ (Q4–Q7 KLAUSIMUS), JEI Q3=1 (respondentai internete ieškojo
bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba apie sveikatos gerinimą)

DALIS C1. Asmeninė patirtis naudojantis internetu bendrai informacijai gauti
Q4: ROTUOKITE 1–8 TEIGINIUS
INTERVIUOTOJUI – PERSKAITYKITE: Aptarkime Jūsų naudojimąsi internetu, kad
gautumėte bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba apie būdus savo
sveikatai gerinti (pavyzdžiui, informacijos apie mitybą, dietas, sportą ir mankštą, nėštumą ir
pan.)
Q4

Kalbant konkrečiau, kai bandėte gauti bendros informacijos su sveikata susijusiais
klausimais arba apie būdus savo sveikatai gerinti, kurios iš šių informacijos rūšių ieškojote?

(SKAITYKITE – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Informacijos apie psichinę sveikatą, depresiją, stresą

1,

2

Informacijos apie gyvenimo būdą (dietas, mitybą, fizinį aktyvumą, rūkymą,
alkoholį ir pan.)
Informacijos apie nėštumą, gimdymą ir kūdikystę
Informacijos apie vaistus, medikamentus
Informacijos apie senstančio žmogaus slaugą
Kitų ligonių atsiliepimų arba patirties
Informacijos apie sveikatos priežiūros specialistus arba sveikatos
priežiūros centrus
Informacijos apie skiepus
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

Q5

Vidutiniškai kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu, kad gautumėte
bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba apie būdus savo sveikatai
gerinti?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kartą per savaitę arba dažniau
Keletą kartų per mėnesį
Maždaug kartą per mėnesį
Maždaug kartą kas du mėnesiai
Keletą kartų per paskutiniuosius metus
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS
Q6

Kuriais šaltiniais naudojotės, kai bandėte gauti bendros informacijos su sveikata susijusiais
klausimais arba apie būdus savo sveikatai gerinti?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Interneto paieškos sistemomis
Interneto laikraščiais arba žurnalais
Konkrečiomis ir specializuotomis svetainėmis, tinklaraščiais arba forumais
Interneto socialiniais tinklais
Ligonių organizacijų svetainėmis
Konkrečiomis ir specializuotomis programėlėmis mobiliesiems įrenginiams,
kaip planšetiniai kompiuteriai arba mobilieji telefonai
Oficialiųjų sveikatos organizacijų, kaip Sveikatos ministerija, Pasaulio
sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
(ELPKC) ir pan., svetainėmis
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

7,
8,
9,

NEW

3

Q7

Kai bandėte gauti bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba apie būdus
savo sveikatai gerinti, kuriam asmeniui ieškojote šios rūšies informacijos?
(SKAITYTI - GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Jums asmeniškai
Jūsų sutuoktiniui (-ei) arba partneriui (-ei)
Jūsų vaikui arba vaikams
Kitiems Jūsų šeimos nariams
Draugams, bendradarbiams
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW
KLAUSKITE C2 DALĮ (Q8–Q11 KLAUSIMUS), JEI Q3=2 (respondentai internete ieškojo
informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas arba būkles)
DALIS C2. Asmeninė patirtis naudotis internetu ieškant su sveikata susijusios informacijos
apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles
Q8: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS
INTERVIU VEDĖJUI – PERSKAITYKITE: Aptarkime Jūsų naudojimąsi internetu, kad
rastumėte informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles
(pavyzdžiui, kai Jums kilo skrandžio problemų, Jūsų vaikas susilaužė ranką, Jūsų
sutuoktiniui (-ei) buvo diagnozuotas vėžys ir pan.)
Q8

Kalbant konkrečiau, kai bandėte rasti informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas,
susirgimus arba būkles, kurios iš šių informacijos rūšių ieškojote?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Informacijos apie konkrečios ligos, susirgimo arba sužalojimo simptomus
Informacijos apie konkrečios ligos, susirgimo arba sužalojimo gydymą
Informacijos apie medicininių testų rezultatus
Informacijos apie vaistus, medikamentus
Kitų ligonių pateiktų paliudijimų arba patirties
Informacijos apie kitus galimus gydymo būdus
Emocinės paramos tvarkantis su kokia nors sveikatos problema
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

Q9

Vidutiniškai kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu, kad rastumėte
informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kartą per savaitę ar dažniau
Keletą kartų per mėnesį
Maždaug kartą per mėnesį

1
2
3

4

Maždaug kartą per du mėnesius
Keletą kartų per praėjusius metus
N / N (NESKAITYTI)

4
5
6

NEW
Q10: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS

Q10

Kuriais šaltiniais naudojotės, kai bandėte rasti informacijos apie konkrečius sužalojimus,
ligas, susirgimus arba būkles?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Interneto paieškos sistemomis
Laikraščiais arba žurnalais internete
Konkrečiomis ir specializuotomis svetainėmis, tinklaraščiais, internetiniais
dienoraščiais arba forumais
Interneto socialiniais tinklais
Ligonių organizacijų svetainėmis
Konkrečiomis ir specializuotomis programėlėmis mobiliesiems įrenginiams,
kaip planšetiniai kompiuteriai arba mobilieji telefonai
Oficialiųjų sveikatos organizacijų, kaip Sveikatos ministerija, Pasaulio
sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
(ELPKC) ir pan., svetainėmis
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q11

Kai bandėte rasti informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles,
kuriam asmeniui ieškojote šios rūšies informacijos?
(SKAITYTI - GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Sau
Jūsų sutuoktiniui (-ei) arba partneriui (-ei)
Jūsų vaikui arba vaikams
Kitiems Jūsų šeimos nariams
Draugams, bendradarbiams
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW
KLAUSTI C3 DALIES (KLAUSIMAI Q12–Q15), JEI Q3=3 (respondentai ieškojo internete,
norėdami gauti antrąją nuomonę po to, kai apsilankė pas gydytoją)
DALIS C3. Asmeninė patirtis naudojantis internetu, norint gauti antrąją nuomonę po
apsilankymo pas gydytoją
Q12: ROTUOKITE 1–8 TEIGINIUS

5

INTERVIU VEDĖJUI – PERSKAITYKITE: Aptarkime Jūsų naudojimąsi internetu, kad
gautumėte antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas savo gydytoją
Q12

Kalbant konkrečiau, kai bandėte gauti antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas savo
gydytoją, kurios iš šių informacijos rūšių ieškojote?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Informacijos apie konkrečias ligas, susirgimus arba medicinines problemas
(simptomus, medicininį gydymą arba procedūras ir pan.)
Informacijos apie medicininių testų rezultatus
Informacijos apie nėštumą, gimdymą ir kūdikystę
Informacijos apie paskirtąjį gydymą (įskaitant vaistus, medikamentus arba
galimus šio gydymo grėsmes)
Kitų ligonių atsiliepimų arba patirties
Informacijos apie sveikatos priežiūros specialistus arba sveikatos
priežiūros centrus
Informacijos apie kitus galimus gydymo būdus
Emocinės paramos sprendžiant sveikatos problemą
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

Q13

Vidutiniškai kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu, kad gautumėte
antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas savo gydytoją?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kartą per savaitę ar dažniau
Keletą kartų per mėnesį
Maždaug kartą per mėnesį
Maždaug kartą per du mėnesius
Keletą kartų per praėjusius metus
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS
Q14

Kuriais šaltiniais naudojotės, kai bandėte gauti antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas
savo gydytoją?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Interneto paieškos sistemomis
Laikraščiais arba žurnalais internete
Konkrečiomis ir specializuotomis svetainėmis, tinklaraščiais, internetiniais
dienoraščiais arba forumais
Interneto socialiniais tinklais
Ligonių organizacijų svetainėmis
Konkrečiomis ir specializuotomis programėlėmis mobiliesiems įrenginiams,
kaip planšetiniai kompiuteriai arba mobilieji telefonai

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

6

Oficialiųjų sveikatos organizacijų, kaip Sveikatos ministerija, Pasaulio
sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
(ELPKC) ir pan., svetainėmis
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

7,
8,
9,

NEW

Q15

Kai bandėte gauti antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas savo gydytoją, kuriam
asmeniui ieškojote šios rūšies informacijos?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Sau
Jūsų sutuoktiniui (-ei) arba partneriui (-ei)
Jūsų vaikui arba vaikams
Kitiems Jūsų šeimos nariams
Draugams, bendradarbiams
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW
KLAUSTI C4 DALIES (KLAUSIMAI Q16–Q19), JEI Q3=4 (respondentai internete ieškojo
konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras)
DALIS C4. Asmeninė patirtis naudojantis internetu ieškant konkrečios informacijos apie
medicininį gydymą arba procedūras
Q16: ROTUOTI 1–8 TEIGINIUS
INTERVIUOTOJUI – PERSKAITYKITE: Aptarkime Jūsų naudojimąsi internetu ieškant
konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras (pavyzdžiui, kaip vartoti
Jūsų vaistus, ko tikėtis iš širdies kraujagyslių šuntavimo ir pan.)
Q16

Kalbant konkrečiau, kai bandėte rasti konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba
procedūras, kurios iš šių informacijos rūšių ieškojote?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Informacijos apie galimas medicininio gydymo arba procedūrų grėsmes
1,
Informacijos apie gyvenimo būdą (dietas, mitybą, fizinį aktyvumą, rūkymą,
alkoholį ir pan.)
Informacijos apie nėštumą, gimdymą ir kūdikystę
Informacijos apie vaistus, medikamentus
Kitų ligonių atsiliepimų arba patirties
Informacijos apie sveikatos priežiūros specialistus arba sveikatos
priežiūros centrus
Informacijos apie alternatyviąją mediciną (homeopatiją, akupunktūrą,
aromaterapiją ir pan.)
Emocinės paramos tvarkantis su medicininiu gydymu arba procedūromis
Kita (NESKAITYTI)

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

7

N / N (NESKAITYTI)

10,

NEW

Q17

Vidutiniškai kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs naudojotės internetu, kad gautumėte
konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kartą per savaitę ar dažniau
Keletą kartų per mėnesį
Maždaug kartą per mėnesį
Maždaug kartą per du mėnesius
Keletą kartų per praėjusius metus
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS

Q18

Kuriais šaltiniais naudojotės, kai bandėte rasti konkrečios informacijos apie medicininį
gydymą arba procedūras?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Interneto paieškos sistemomis
Laikraščiais arba žurnalais internete
Konkrečiomis ir specializuotomis svetainėmis, tinklaraščiais, internetiniais
dienoraščiais arba forumais
Interneto socialiniais tinklais
Ligonių organizacijų svetainėmis
Konkrečiomis ir specializuotomis programėlėmis mobiliesiems įrenginiams,
kaip planšetiniai kompiuteriai arba mobilieji telefonai
Oficialiųjų sveikatos organizacijų, kaip Sveikatos ministerija, Pasaulio
sveikatos organizacija, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
(ELPKC) ir pan., svetainėmis
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q19

Kai bandėte rasti konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras, kuriam
asmeniui ieškojote šios rūšies informacijos?
(SKAITYTI - GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Sau
Jūsų sutuoktiniui (-ei) arba partneriui (-ei)
Jūsų vaikui arba vaikams

1,
2,
3,

8

Kitiems Jūsų šeimos nariams
Draugams, bendradarbiams
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

4,
5,
6,
7,

NEW
KLAUSTI D DALIES (Q20–Q23 KLAUSIMAI), JEI Q2 = NUO 1 IKI 5 (respondentas
naudojosi internetu ieškodamas su sveikata susijusios informacijos).
DALIS D. Pasitenkinimas internete rastos informacijos atžvilgiu
Q20: ROTUOKITE 1–7 TEIGINIUS
ATSAKYMAS 9 („Nei viena iš nurodytų“ YRA VIENAS KODAS

Q20

Pakalbėkime apie informacijos, kurią radote internete, kokybę...
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Ji buvo lengvai suprantama
Ji buvo naudinga
Ji buvo tinkamai detalizuota (pakankamai ir (arba) ne per daug)
Ji buvo išsami
Ji atitiko Jūsų asmeninę situaciją
Ji buvo pateikta iš patikimo šaltinio
Ją buvo lengva rasti
Kita (NESKAITYTI)
Nė viena iš paminėtų (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)
NEW
Q21: ROTUOKITE 1–9 TEIGINIUS

Q21

Prašau pasakyti, ar Jūs visiškai sutinkate, linkęs (-usi) sutikti, likęs (-usi) nesutikti arba
visiškai nesutinkate su kiekvienu iš šių teiginių.
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)

1

Jūs žinote, kaip naršyti
internete, kad rastumėte
atsakymus į savo klausimus
apie sveikatą

Visiškai
sutinkate

Linkęs (usi) sutikti

Linkęs (usi)
nesutikti

1

2

3

Visiškai
N/N
nesutinkat (NESKAIT
e
YTI)

4

5

9

2

3

4

5

6

7

8

9

Jūsų manymu, internete
pakanka prieinamos
informacijos su sveikata
susijusiais klausimais
Jūs žinote, kur internete
galima rasti patikimos su
sveikata susijusios
informacijos
Jūs suprantate internete
vartojamą terminiją, skirtą
su sveikata susijusiems
klausimams
Jūs galite atskirti internete
pateikiamą puikios ir
menkos kokybės
informaciją, susijusią su
sveikata
Jūs žinote, kaip naudotis su
sveikata susijusia
informacija, kurią randate
internete
Jūs pasitikite internete rasta
informacija, priimdami su
sveikata susijusius
sprendimus
Jūsų tyrinėjimai internete
padeda Jums pagerinti
turimas žinias su sveikata
susijusiais klausimais

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

Pasižvalgęs (-iusi)
internete, kad rastumėte
informacijos su sveikata
susijusiais klausimais, Jūs
paprastai susipainiojate
labiau nei pirma

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Apskritai kiek Jūs esate patenkintas (-a) arba nepatenkintas (-a) su sveikata susijusia
informacija, kurią radote internete?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Labai patenkintas (-a)
Gana patenkintas (-a)
Nelabai patenkintas (-a)
Visiškai nepatenkintas (-a)
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW

10

KLAUSTI Q23 KLAUSIMĄ, JEI Q22 = 3 ARBA 4 (nelabai patenkintas (-a) arba visiškai
nepatenkintas (-a))
Q23: ROTUOKITE 1–8 TEIGINIUS

Q23

Dėl kurių priežasčių Jūs esate nepatenkintas (-a) su sveikata susijusia informacija, kurią
radote internete?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Jūs nesugebėjote rasti, ko ieškojote
Jūs neradote informacijos, pritaikytos konkrečioms Jūsų reikmėms
Informacija nebuvo prieinama ta kalba, kurią mokate
Jūsų rastai informacijai stigo iliustracijų, vaizdinės informacijos
Jūs jutote, jog informacija buvo komercinės krypties, skatino Jus ką nors
įsigyti
Informacija buvo nepatikima
Informacija buvo sunkiai suprantama arba nepakankamai aiški
Informacija buvo nepakankamai išsami
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW
KLAUSTI E DALIES (Q24–Q25 KLAUSIMAI), JEI Q2 = NUO 1 IKI 5 (respondentas naudojosi
internetu ieškodamas su sveikata susijusios informacijos)
DALIS E. Tolesni žingsniai
Q24: ROTUOKITE 1–6 TEIGINIUS
ATSAKYMAS 7 YRA VIENAS KODAS („Jūs nieko nedarėte“)

Q24

Prisiminkite paskutinį kartą, kai naudojotės internetu ieškodamas (-a) su sveikata susijusios
informacijos; ką po to padarėte?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Jūs įvykdėte gydytojo paskyrimą
Jūs ėmėtės reikiamų priemonių, kad pats (-i) save išgydytumėte (savigyda)
arba pakeitėte savo gyvenseną
Jūs ieškojote papildomos informacijos kituose šaltiniuose (knygose,
žurnaluose, televizijos laidose ir pan.)
Jūs kalbėjotės su draugais arba giminėmis
Jūs kalbėjotės su kitais asmenimis, kurių būklė tokia pati
Jūs panaudojote šią informaciją, kad padėtumėte kitam asmeniui
(sutuoktiniui (-ei), vaikui, giminaičiui (-tei) ir pan.)
Jūs nieko nedarėte (NESKAITYTI)
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

11

Q25

Kai kitą kartą norėsite gauti informacijos su sveikata susijusiais klausimais, kiek tikėtina, kad
pasinaudosite internetu?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Labai tikėtina
Gana tikėtina
Nelabai tikėtina
Visiškai netikėtina
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW
KLAUSTI F DALIES (Q26–Q31 KLAUSIMAI), JEI Q2=6 (per paskutinius 12 mėnesių
respondentas nesinaudojo internetu ieškodamas su sveikata susijusios informacijos). KITAIS
ATVEJAIS PEREITI PRIE G DALIES.

DALIS F. Priežastys, dėl kurių nesinaudojo internetu ir alternatyviais šaltiniais
Q26: ROTUOKITE 1–8 TEIGINIUS

Q26

Dėl kokių priežasčių Jūs nesinaudojote internetu ieškodamas (-a) su sveikata susijusios
informacijos?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Jums nereikia ieškoti su sveikata susijusios informacijos
Jūs neturite interneto prieigos
Jūs nežinote kur arba kaip ieškoti internete
Jūs nežinote, kuri informacija internete yra patikima
Informacija, rasta internete, yra paini arba sunkiai suprantama
Anksčiau Jūs internete ieškojote su sveikata susijusios informacijos, tačiau
neaptikote to, ką norėjote rasti
Anksčiau Jūs internete ieškojote su sveikata susijusios informacijos, tačiau
Jūsų netenkino tai, ką radote
Internete sunku gauti aiškų atsakymą
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

Q27

Kaip dažnai per paskutinius 12 mėnesių Jūs ieškojote su sveikata susijusios informacijos,
nesvarbu kokiomis priemonėmis? Tai galėjo būti informacija apie sužalojimus, ligas,
susirgimus, mitybą, sveikatinimą ir pan.
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kartą per savaitę ar dažniau

1

12

Keletą kartų per mėnesį
Maždaug kartą per mėnesį
Maždaug kartą per du mėnesius
Keletą kartų per praėjusius metus
Niekada
N / N (NESKAITYTI)

2
3
4
5
6
7

NEW
KLAUSTI Q28-29-30 KLAUSIMUS, JEI Q27 = nuo 1 iki 5 (respondentas per paskutinius 12
mėnesių ieškojo su sveikata susijusios informacijos)
Q28: ROTUOKITE 1–4 TEIGINIUS

Q28

O kokios rūšies su sveikata susijusios informacijos Jūs ieškojote?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Bendros informacijos su sveikata susijusiais klausimais arba kaip pagerinti
savo sveikatą (pavyzdžiui, informacijos apie mitybą, dietas, sportą ir
mankštą, nėštumą ir pan.)
Informacijos apie konkrečius sužalojimus, ligas, susirgimus arba būkles
(pavyzdžiui, kai Jums kilo skrandžio problemų, Jūsų vaikas susilaužė
ranką, Jūsų sutuoktiniui (-ei) buvo diagnozuotas vėžys ir pan.)

1,

2,
Informacijos, kad gautumėte antrąją nuomonę po to, kai apsilankėte pas
savo gydytoją
Konkrečios informacijos apie medicininį gydymą arba procedūras
(pavyzdžiui, kaip vartoti Jūsų vaistus, ko tikėtis iš širdies kraujagyslių
šuntavimo ir pan.)
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTUOKITE 1–6 TEIGINIUS
Q29: ATSAKYMAS 7 („Jums niekada nereikia ieškoti su sveikata susijusios informacijos“)
YRA VIENAS KODAS

Q29

Kai Jums reikia ieškoti su sveikata susijusios informacijos, ką Jūs paprastai darote?
(SKAITYTI – GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Jūs paklausiate savo gydytojo
Jūs paklausiate savo draugų, giminių arba kitų žmonių
Jūs skaitote knygas arba enciklopedijas
Jūs skaitote laikraščius arba žurnalus
Jūs klausotės radijo laidų arba dokumentinių apybraižų apie mediciną
Jūs žiūrite TV laidas arba dokumentinius filmus apie mediciną
Jums niekada nereikia ieškoti su sveikata susijusios informacijos
(NESKAITYTI)

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

13

Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

8,
9,

NEW

Q30

Kai Jūs bandote rasti konkrečios informacijos apie sveikatą, kuriam asmeniui paprastai
ieškote šios rūšies informacijos?
(SKAITYTI - GALIMI KELI ATSAKYMAI)
Sau
Jūsų sutuoktiniui (-ei) arba partneriui (-ei)
Jūsų vaikui arba vaikams
Kitiems Jūsų šeimos nariams
Draugams, bendradarbiams
Kita (NESKAITYTI)
N / N (NESKAITYTI)

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

NEW

Q31

Kai kitą kartą norėsite gauti informacijos su sveikata susijusiais klausimais, kiek tikėtina, kad
pasinaudosite internetu?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Labai tikėtina
Gana tikėtina
Nelabai tikėtina
Visiškai netikėtina
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW
KLAUSKITE VISŲ
DALIS G. Papildoma informacija apie respondentą

Q32

Prašom pasakyti, ar Jūs visiškai sutinkate, linkęs (-usi) sutikti, linkęs (-usi) nesutikti arba
visiškai nesutinkate su šiuo teiginiu: „Internetas yra gera priemonė, padedanti man gerinti
savo žinias su sveikata susijusiais klausimais“
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Visiškai sutinkate
Linkęs (-usi) sutikti
Linkęs (-usi) nesutikti
Visiškai nesutinkate
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW
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Q33

Kaip apskritai įvertintumėte savo sveikatos lygį? Ar pasakytumėte, kad jis...?
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Labai geras
Gana geras
Gana blogas
Labai blogas
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Ar Jūs turite kokių nors ilgai trunkančių ligų arba sveikatos problemų? Ilgai trunkanti
problema reiškia tokią problemą, kuri tęsėsi arba tikėtinai tęsis 6 mėnesius arba ilgiau.

(SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Taip, vieną
Taip, daugiau nei vieną
Ne
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4

NEW

Q35

Kiek kartų per paskutinius 12 mėnesių Jūs asmeniškai lankėtės pas gydytoją?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Niekada
1–2 kartus
3–5 kartus
6 kartus arba daugiau
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Kaip Jūs įvertintumėte savo turimas bendrąsias žinias su sveikata susijusiais klausimais? Ar
pasakytumėte, kad jos...?
(SKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Labai geros
Gana geros
Gana blogos
Labai blogos
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
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NEW

Q37

Kaip dažnai Jūs mankštinatės arba sportuojate? „Mankšta“ reiškia bet kokias fizinio
aktyvumo formas, kuriomis užsiimama sportavimo kontekste arba su sportu susijusioje
aplinkoje, pavyzdžiui, plaukimas, treniruotės sveikatingumo centre arba sporto klube,
bėgiojimas parke ir pan.
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
5 kartus per savaitę arba daugiau
3–4 kartus per savaitę
1–2 kartus per savaitę
1–3 kartus per mėnesį
Rečiau
Niekada
N / N (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Kiek Jums buvo metų, kai baigėte mokytis dieniniame skyriuje?
(INT.: JEIGU „TEBESIMOKO", KODUOTI '00' - JEIGU „NESIMOKĖ", KODUOTI '01' JEIGU „ATSISAKĖ", KODUOTI '98' - JEIGU „N / N", KODUOTI '99')

D5a

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, ar pasakytumėte, jog dirbate savarankiškai, esate
samdomas darbuotojas, darbininkas ar visai nedirbate?
(TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Pats sau darbdavys
Samdomas darbuotojas
Darbininkas
Nedirbantis
Atsisakė (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

KLAUSTI D5b KLAUSIMĄ, JEI „PATS SAU DARBDAVYS“, D5a KLAUSIMO KODAS 1

D5b

Ar pasakytumėte, kad Jūs esate...?
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Ūkininkas, miškininkas, žvejys
Parduotuvės savininkas, amatininkas
Specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas...)
Įmonės vadovas
Kita / atsisakė (NESKAITYTI)

1
2
3
4
5

KLAUSTI D5c KLAUSIMĄ, JEI „SAMDOMAS DARBUOTOJAS“, D5a KLAUSIMO KODAS 2
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D5c

Ar pasakytumėte, kad Jūs esate...?
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas, architektas...)
1
Aukščiausio lygio vadovas, direktorius (vadovaujantys direktoriai,
generaliniai direktoriai, kiti direktoriai)
Vidutinio lygio vadovas (skyriaus vadovas, jaunesnysis vadybininkas)
Valstybės tarnautojas
Samdomas darbuotojas, daugiausiai dirbantis biure
Kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, slaugytojas...)
Kita / atsisakė (NESKAITYTI)

2
3
4
5
6
7

KLAUSTI D5d KLAUSIMĄ, JEI „DARBININKAS“, D5a KLAUSIMO KODAS 3
D5d

Ar pasakytumėte, kad Jūs esate...?
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Prižiūrėtojas / darbų vykdytojas arba meistras (brigadininkas, ...)
Darbininkas
Nekvalifikuotas darbininkas
Kita / atsisakė (NESKAITYTI)

1
2
3
4

KLAUSTI D5e KLAUSIMĄ, JEI NEDIRBA, D5a KLAUSIMO KODAS 4
D5e

Ar pasakytumėte, kad Jūs esate...?
(SKAITYKITE - TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Namų šeimininkė (-as)
Moksleivis arba studentas (dieniniame skyriuje)
Pensininkas
Ieškantis darbo
Kita / atsisakė (NESKAITYTI)

D12

1
2
3
4
5

Kokioje apskrityje Jūs gyvente?
(PRIREIKUS PERSKAITYKITE – TIK VIENAS ATSAKYMAS)

D13

Jūs gyvenate … ?
(SKAITYKITE -TIK VIENAS ATSAKYMAS)
Kaimo vietovėje, vienkiemyje
Mažame miestelyje ar vidutinio dydžio mieste
Dideliame mieste
N / N (NESKAITYTI)

D18

1
2
3
4

Ar Jūs turite mobilųjį telefoną?
(NESKAITYKITE)

17

1
2

Taip
Ne
D20

Ar Jūs turite laidinį telefoną?
(NESKAITYKITE)
1
2

Taip
Ne
D22

Gal galėtumėte pasakyti, kiek žmonių, 15 metų ir vyresnių, įskaitant ir Jus, gyvena Jūsų
namų ūkyje?
(ĮRAŠYKITE – JEI „N / N“, KODAS „98“, – JEI „ATSISAKĖ ATSAKYTI“, KODAS „99“)
15 metų arba vyresnių žmonių skaičius namų ūkyje
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