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

FL 404 - e-Health Literacy - SI
D1
Koliko ste stari?
(ZAPIŠI - ČE ZAVRNITEV, KODA'99')

D2

Spol.
Moški
Ženski

1
2

Pismenost eZdravje
VPRAŠAJ VSE
POGLAVJE A. Pogostost uporabe interneta za iskanje informacij o zdravju

Q1

Kako pogosto ste v povprečju v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet v zasebne namene?

(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Vsak dan ali skoraj vsak dan
Dvakrat ali trikrat na teden
Približno enkrat na teden
Dvakrat ali trikrat na mesec
Manj pogosto
Nikoli
Brez dostopa do interneta (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Ali ste v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje informacij o zdravju? Lahko gre za
informacije o poškodbi, bolezni, prehrani, izboljšanju zdravja itd.
(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Da, enkrat tedensko ali pogosteje
Da, večkrat na mesec
Da, približno enkrat mesečno
Da, približno enkrat na dva meseca
Da, nekajkrat v zadnjem letu
Ne, nikoli
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE B (VPRAŠANJE Q3), ČE Q2=1 DO 5 (anketiranec je uporabljal
internet za iskanje informacij o zdravju). ČE Q2=6, POJDI NA POGLAVJE F. ČE Q2=7,
POJDI NA POGLAVJE G.

1

POGLAVJE B. Področja in vsebine
Q3: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 4

Q3

Kakšne informacije o zdravju ste v zadnjih 12 mesecih iskali na internetu? Na internetu ste
iskali …
(PREBERI – NAJVEČ DVA ODGOVORA)
Splošne informacije o zdravju ali načinih izboljšanja vašega zdravja (na
primer, informacije o prehrani, dietah, športu in telesni vadbi, nosečnosti
itd.)
Informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju (na primer, ko imate
želodčne težave, ko si je vaš otrok zlomil roko, ko so vašemu partnerju
postavili diagnozo raka itd.)
Informacije za pridobitev drugega mnenja po posvetu pri vašem zdravniku

1,

2,
3,

Specifične informacije o zdravljenju ali medicinskih postopkih (na primer,
kako jemati vaša zdravila, kaj lahko pričakujete po operaciji bypass itd.)
Drugo (NE BERI
NV/BO (NE BERI)

4,
5,
6,

NEW
ROTIRAJ POGLAVJA C1 DO C4 – POSAMEZNEGA ANKETIRANCA SE VPRAŠA NAJVEČ
DVE POGLAVJI
VPRAŠAJ POGLAVJA C1 (VPRAŠANJA Q4 DO Q7), ČE Q3=1 (anketiranec je na internetu
iskal splošne informacije o zdravju ali o tem, kako izboljšati svoje zdravje)
POGLAVJE C1. Osebne izkušnje z uporabo interneta za dostop do splošnih informacij

Q4: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 8
ANKETAR PREBERI: Pogovoriva se o vaši uporabi interneta pri dostopu do splošnih
informacij o zdravju ali načinih za izboljšanje zdravja (na primer, informacije o prehrani,
dietah, športu in telesni vadbi, nosečnosti itd.)
Q4

Natančneje, ko ste iskali splošne informacije o zdravju ali načinih za izboljšanje vašega
zdravja, katere od naslednjih vrst informacij ste iskali?
(PREBERI – VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Informacije o duševnem zdravju, depresiji, stresu
Informacije o življenjskem slogu (dieta, prehrana, telesna aktivnost,
kajenje, alkohol itd.)
Informacije o nosečnosti, porodu in zgodnjem otroštvu
Informacije o farmacevtskih izdelkih
Informacije o skrbi za starejše
Pričevanja ali izkušnje drugih bolnikov
Informacije o zdravstvenih strokovnjakih in zdravstvenih centrih

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

2

Informacije o cepljenjih
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

8,
9,
10,

NEW

Q5

Kako pogoste ste v povprečju v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za dostop do
splošnih informacij o zdravju ali načinih za izboljšanje vašega zdravja?
(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Enkrat tedensko ali pogosteje
Večkrat na mesec
Približno enkrat na mesec
Približno enkrat na dva meseca
Nekajkrat v zadnjem letu
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 7
Q6

Katere vire ste uporabili za dostop do splošnih informacij o zdravju ali načinih za izboljšanje
vašega zdravja?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Internetne iskalnike
Spletne časopise ali revije
Posebna in namenska spletna mesta, spletne dnevnike ali forume
Spletna družabna omrežja
Spletna mesta združenj bolnikov
Posebne in namenske aplikacije za mobilne naprave, kot so tablični
računalniki ali mobilni telefoni
Spletna mesta uradnih zdravstvenih organizacij, kot so Ministrstvo za
zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) itd.
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q7

Ko ste iskali splošne informacije o zdravju ali načinih za izboljšanje zdravja, za koga ste iskali
te informacije?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Zase
Za vašega soproga/soprogo ali partnerja
Za vašega otroka ali otroke
Za druge družinske člane
Za prijatelje, znance

1,
2,
3,
4,
5,

3

Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

6,
7,

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE C2 (VPRAŠANJA Q8 DO Q11), ČE Q3=2 (anketiranec je na internetu
iskal informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju)
POGLAVJE C2. Osebne izkušnje z uporabo interneta za iskanje informacij o konkretni
poškodbi, bolezni ali stanju
Q8: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 7
ANKETAR PREBERI: Pogovoriva se o vaši uporabi interneta za iskanje informacij o
konkretni poškodbi, bolezni ali stanju (na primer, ko imate želodčne težave, ko si je vaš otrok
zlomil roko, ko so vašemu partnerju postavili diagnozo raka itd.)
Q8

Natančneje, ko ste iskali informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju, katere od
naslednjih vrst informacij ste iskali?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Informacije o simptomih konkretne bolezni ali poškodbe
Informacije o zdravljenju konkretne bolezni ali poškodbe
Informacije o rezultatih medicinskih testov
Informacije o farmacevtskih izdelkih
Pričevanja in izkušnje drugih bolnikov
Informacije o drugih možnih oblikah zdravljenja
Emocionalna podpora v boju z zdravstvenimi težavami
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q9

Kako pogoste ste v povprečju v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje informacij
o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju?
(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Enkrat tedensko ali pogosteje
Večkrat na mesec
Približno enkrat na mesec
Približno enkrat na dva meseca
Nekajkrat v zadnjem letu
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q10: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 7

Q10

Katere vire ste uporabili, ko ste iskali informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju?

4

(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Internetne iskalnike
Spletne časopise ali revije
Posebna in namenska spletna mesta, spletne dnevnike ali forume
Spletna družabna omrežja
Spletna mesta združenj bolnikov
Posebne in namenske aplikacije za mobilne naprave, kot so tablični
računalniki ali mobilni telefoni
Spletna mesta uradnih zdravstvenih organizacij, kot so Ministrstvo za
zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) itd.
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q11

Ko ste iskali informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju, za koga ste iskali te
informacije?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Zase
Za soproga/soprogo ali partnerja
Za otroka ali otroke
Za druge družinske člane
Za prijatelje, znance
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE C3 (VPRAŠANJA Q12 DO Q15), ČE Q3=3 (anketiranec je uporabljal
internet za pridobitev drugega mnenja po posvetu z zdravnikom)
POGLEVJE C3. Osebne izkušnje z uporabo interneta za pridobitev drugega mnenja po
posvetu z zdravnikom
Q12: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 8
ANKETAR PREBERI: Pogovoriva se o vaši uporabi interneta za pridobitev drugega mnenja
po posvetu z vašim zdravnikom
Q12

Natančneje, ko ste poskušali pridobiti drugo mnenje po posvetu z vašim zdravnikom, katere
od naslednjih vrst informacij ste iskali?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Informacije o konkretni bolezni ali zdravstveni težavi (simptomi, zdravljenje
ali medicinski postopki)
Informacije o rezultatih medicinskih testov
Informacije o nosečnosti, porodu in zgodnjem otroštvu

1,
2,
3,

5

Informacije o predpisanem zdravljenju (vključno s farmacevtskimi izdelki ali
možnimi tveganji zdravljenja)
Pričevanja in izkušnje drugih bolnikov
Informacije o zdravstvenih strokovnjakih in zdravstvenih centrih
Informacije o drugih možnih oblikah zdravljenja
Emocionalna podpora v boju z zdravstvenimi težavami
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q13

Kako pogoste ste v povprečju v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za pridobitev
drugega mnenja po posvetu pri vašem zdravniku?
(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Enkrat tedensko ali pogosteje
Večkrat na mesec
Približno enkrat na mesec
Približno enkrat na dva meseca
Nekajkrat v zadnjem letu
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTIRAJ ELEMENTE 1 DO 7
Q14

Katere vire ste uporabili, ko ste želeli pridobiti drugo mnenje po posvetu z vašim zdravnikom?

(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Internetne iskalnike
Spletne časopise ali revije
Posebna in namenska spletna mesta, spletne dnevnike ali forume
Spletna družabna omrežja
Spletna mesta združenj bolnikov
Posebne in namenske aplikacije za mobilne naprave, kot so tablični
računalniki ali mobilni telefoni
Spletna mesta uradnih zdravstvenih organizacij, kot so Ministrstvo za
zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) itd.
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q15

Ko ste poskušali pridobiti drugo mnenje po posvetu pri vašem zdravniku, za koga ste iskali te
informacije?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)

6

Zase
Za vašega soproga/soprogo ali partnerja
Za vašega otroka ali otroke
Za druge družinske člane
Za prijatelje, znance
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE C4 (VPRAŠANJA Q16 DO Q19), ČE Q3=4 (anketiranec je uporabljal
internet za iskanje specifičnih informacij o zdravljenju ali medicinskih postopkih)

POGLAVJE C4. Osebne izkušnje z uporabo interneta za iskanje specifičnih informacij o
zdravljenju ali medicinskih postopkih
Q16: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 8
ANKETAR PREBERi: Pogovoriva se o vaši uporabi interneta za iskanje specifičnih informacij
o zdravljenju in medicinskih postopkih (na primer, kako jemati vaša zdravila, kaj lahko
pričakujete po operaciji bypass itd.)
Q16

Natančneje, ko ste iskali specifične informacije o zdravljenju ali medicinskih postopkih,
katere od naslednjih vrst informacij ste iskali?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Informacije o možnih tveganjih zdravljenja ali medicinskih postopkov
Informacije o življenjskem slogu (dieta, prehrana, telesna aktivnost,
kajenje, alkohol itd.)
Informacije o nosečnosti, porodu in zgodnjem otroštvu
Informacije o farmacevtskih izdelkih
Pričevanja ali izkušnje drugih bolnikov
Informacije o zdravstvenih strokovnjakih in zdravstvenih centrih
Informacije o alternativni medicini (homeopatija, akupunktura,
aromaterapija itd.)
Emocionalna podpora v boju z zdravstvenimi težavami
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q17

Kako pogoste ste v povprečju v zadnjih 12 mesecih uporabljali internet za iskanje specifičnih
informacij o zdravljenju ali medicinskih postopkih?
(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Enkrat tedensko ali pogosteje
Večkrat na mesec
Približno enkrat na mesec
Približno enkrat na dva meseca
Nekajkrat v zadnjem letu
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6

7

NEW
Q18: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 7

Q18

Katere vire ste uporabili, ko ste iskali specifične informacije o zdravljenju ali medicinskih
postopkih?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Internetne iskalnike
Spletne časopise ali revije
Posebna in namenska spletna mesta, spletne dnevnike ali forume
Spletna družabna omrežja
Spletna mesta združenj bolnikov
Posebne in namenske aplikacije za mobilne naprave, kot so tablični
računalniki ali mobilni telefoni
Spletna mesta uradnih zdravstvenih organizacij, kot so Ministrstvo za
zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropski center za
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) itd.
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

7,
8,
9,

NEW

Q19

Ko ste iskali informacije o zdravljenju ali medicinskih postopkih, za koga ste iskali te
informacije?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Zase
Za vašega soproga/soprogo ali partnerja
Za vašega otroka ali otroke
Za druge družinske člane
Za prijatelje, znance
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE D (VPRAŠANJA Q20 DO Q23), ČE Q2=1 DO 5 (anketiranec je
uporabljal internet za iskanje informacij o zdravju)
POGLAVJE D. Zadovoljstvo z informacijami, najdenimi na internetu
Q20: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 7
Q20: ODGOVOR 9 ("Nič od zgoraj naštetega") JE ENOJNA KODA

Q20

Pogovoriva se o kakovosti informacij, ki ste jih našli na internetu …

8

(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Bile so lahko razumljive
Bile so uporabne
Raven podrobnosti je bila ustrezna (dovolj/ne preveč)
Bile so izčrpne
Bile so relevantne za vaše osebno stanje
Prihajale so iz zanesljivega vira
Lahko jih je bilo najti
Drugo (NE BERI)
Nič od zgoraj naštetega (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)
NEW
Q21: ROTIRAJ IZJAVE 1 DO 9

Q21

Za vsako od sledečih trditev mi prosim povejte, ali se z njo popolnoma strinjate, dokaj
strinjate, se ne strinjate preveč ali se sploh ne strinjate.
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Se
Se dokaj
popolnom strinjam
a strinjam
1

2

3

4

5

6

7

Znate uporabljati internet za
iskanje odgovorov na vaša
vprašanja s področja
zdravja
Menite, da je na internetu
na voljo dovolj informacij o
zdravju
Veste, kje na internetu najti
zanesljive informacije o
zdravju
Razumete zdravstveno
terminologijo, ki se
uporablja na internetu
Znate razlikovati med
kakovostnimi in
nekakovostnimi
informacijami o zdravju na
internetu
Veste, kako uporabiti
informacije o zdravju, ki jih
najdete na internetu
Informacijam z interneta
zaupate dovolj za
sprejemanje odločitev glede
zdravja

Se ne
strinjam
preveč

Se sploh
ne
strinjam

NV/BO
(NE BERI)

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

9

8

Informacije z interneta vam
pomagajo obogatiti vaše
znanje s področja zdravja

1

2

3

4

5

9

Potem ko se seznanite z
informacijami o zdravju na
internetu, ste običajno bolj
zmedeni kot prej

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Kako zadovoljni ste na splošno z informacijami o zdravju, ki jih najdete na internetu?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Zelo zadovoljni
Razmeroma zadovoljni
Ne preveč zadovoljni
Povsem nezadovoljni
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW
VPRAŠAJ Q23, ČE Q22=3 ALI 4 (ne preveč zadovoljen ali povsem nezadovoljen)
Q23: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 8

Q23

Zakaj niste zadovoljni z informacijami o zdravju, ki jih najdete na internetu?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Niste našli, kar ste iskali
Niste našli informacij, ki bi ustrezale vašim specifičnim potrebam
Informacije niso bile na voljo v jeziku, ki ga govorite
Informacije, ki ste jih našli, niso bile opremljene z ilustracijami, vizualnimi
predstavitvami
Imeli ste občutek, da so bile informacije komercialno usmerjene, da so vas
napeljevale k nakupu nekega izdelka
Informacije niso bile zanesljive
Informacije so bile težko razumljive/niso bile dovolj jasne
Informacije niso bile dovolj podrobne
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE E (VPRAŠANJA Q24 DO Q25), ČE Q2=1 DO 5 (anketiranec je
uporabljal internet za iskanje informacij o zdravju)
POGLAVJE E. Naslednji koraki
Q24: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 6

10

Q24: ODGOVOR 7 JE ENOJNA KODA ("Ničesar niste storili")

Q24

Pomislite na zadnjič, ko ste na internetu iskali informacije o zdravju. Kaj ste storili nato?

(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Naročili ste se pri zdravniku
Storili ste vse potrebno, da se boste zdravili sami (samozdravljenje) ali da
boste spremenili življenjski slog
Uporabili ste druge vire (knjige, revije, televizija itd.) za iskanje dodatnih
informacij
Pogovorili ste se s prijatelji ali sorodniki
Pogovorili ste se z drugimi, ki imajo enake težave
Zbrane informacije ste uporabili za pomoč drugim (partner, otrok, sorodnik
itd.)
Ničesar niste storili (SPONTANO)
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q25

Kako verjetno je, da boste naslednjič, ko boste potrebovali informacije o zdravju, uporabili
internet?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Zelo verjetno
Dokaj verjetno
Ni preveč verjetno
Sploh ni verjetno
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW
VPRAŠAJ POGLAVJE F (VPRAŠANJA Q26 DO Q31), ČE Q2=6 (anketiranec v zadnjih 12
mesecih ni uporabil interneta za iskanje informacij o zdravju). DRUGI GREDO NA ODDELEK
G.
POGLAVJE F. Razlogi za neuporabo interneta in alternativnih virov
Q26: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 8

Q26

Zakaj niste uporabili interneta za iskanje informacij o zdravju?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Ni vam treba iskati informacij o zdravju
Nimate dostopa do interneta

1,
2,

11

Ne veste, kje/kako iskati na internetu
Ne veste, katere informacije na internetu so zanesljive
Informacije, ki so dostopne na internetu, so nejasne/težko razumljive
Predhodno ste na internetu iskali informacije o zdravju, vendar niste našli
tistega, kar ste iskali
Predhodno ste na internetu iskali informacije o zdravju, vendar z njimi niste
bili zadovoljni
Na internetu je težko najdi jasen odgovor
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q27

Kako pogosto ste v zadnjih 12 mesecih iskali informacije o zdravju, ne glede na sredstvo, ki
ste ga uporabili? To lahko vključuje informacije o poškodbi, bolezni, prehrani, izboljšanju
zdravja itd.
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Enkrat tedensko ali pogosteje
Večkrat na mesec
Približno enkrat na mesec
Približno enkrat na dva meseca
Nekajkrat v zadnjem letu
Nikoli
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
VPRAŠAJ Q28-29-30, ČE Q27=1 DO 5 (anketiranec je v zadnjih 12 mesecih iskal
informacije o zdravju)
Q28: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 4

Q28

In kakšne vrste informacij o zdravju ste iskali?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Splošne informacije o zdravju ali načinih izboljšanja zdravja (na primer,
informacije o prehrani, dietah, športu in telesni vadbi, nosečnosti itd.)
1,
Informacije o konkretni poškodbi, bolezni ali stanju (na primer, ko imate
želodčne težave, ko si je vaš otrok zlomil roko, ko so vašemu partnerju
postavili diagnozo raka itd.)
Informacije za pridobitev drugega mnenja po posvetu pri zdravniku
Specifične informacije o zdravljenju ali medicinskih postopkih (na primer,
kako jemati vaša zdravila, kaj lahko pričakujete po operaciji bypass itd.)
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
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Q29: ROTIRAJ POSTAVKE 1 DO 6
Q29: ODGOVOR 7 ("Nikoli vam ni treba iskati informacij o zdravju") JE ENOJNA KODA

Q29

Kaj običajno storite, ko potrebujete informacije o zdravju?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Vprašate zdravnika
Vprašate svoje prijatelje, sorodnike ali druge ljudi
Berete knjige ali enciklopedije
Berete časopise ali revije
Poslušate oddaje ali dokumentarne oddaje o zdravju po radiu
Gledate oddaje ali dokumentarne oddaje o zdravju po televiziji
Nikoli vam ni treba iskati informacij o zdravju (NE BERI)
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q30

Ko iščete informacije o zdravju, za koga jih običajno iščete?
(PREBERI - VEČ MOŽNIH ODGOVOROV)
Zase
Za vašega soproga/soprogo ali partnerja
Za vašega otroka ali otroke
Za druge družinske člane
Za prijatelje, znance
Drugo (NE BERI)
NV/BO (NE BERI)

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

NEW

Q31

Kako verjetno je, da boste uporabili internet naslednjič, ko boste potrebovali informacije o
zdravju?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Zelo verjetno
Dokaj verjetno
Ni preveč verjetno
Sploh ni verjetno
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW
VPRAŠAJ VSE
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Q32

Povejte, ali se popolnoma strinjate, se dokaj strinjate, se ne strinjate preveč ali se sploh ne
strinjate z naslednjo izjavo: "Internet je dobro orodje, s katerim si lahko obogatim znanje s
področja zdravja."
( EN MOŽEN ODGOVOR)
Se popolnoma strinjam
Se dokaj strinjam
Se ne strinjam preveč
Se sploh ne strinjam
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Kako bi ocenili vaše splošno zdravstveno stanje? Bi rekli, da je …?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Zelo dobro
Dokaj dobro
Dokaj slabo
Zelo slabo
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Ali imate kakšno dolgotrajno bolezen ali zdravstveno težavo? Dolgotrajna pomeni, da je
trajala ali se pričakuje, da bo trajala 6 mesecev ali več.
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Da, eno
Da, več kot eno
Ne
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4

NEW

Q35

Kolikokrat ste bili vi osebno pri zdravniku v zadnjih 12 mesecih?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Nikoli
1- do 2-krat
3- do 5-krat

1
2
3
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6- ali večkrat
NV/BO (NE BERI)

4
5

NEW

Q36

Kako bi ocenili vaše splošno znanje s področja zdravja? Bi rekli, da je …?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Zelo dobro
Dokaj dobro
Dokaj slabo
Zelo slabo
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Kako pogosto telovadite ali se ukvarjate s športom? S "telesno vadbo" mislimo kakršnokoli
obliko telesne dejavnosti, ki jo opravljate v športnem kontekstu ali v športnem okolju, kot so
plavanje, vadba v fitness centru ali športnem klubu, tek v parku itd.

(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
5-krat na teden ali več
3- do 4-krat na teden
1- do 2-krat na teden
1- do 3-krat na mesec
Manj pogosto
Nikoli
NV/BO (NE BERI)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Koliko ste bili stari, ko ste zaključili redno izobraževanje?
(ČE "ŠE VEDNO ŠTUDIRA": VPIŠI '00' - ČE "NOBENE DOSEŽENE IZOBRAZBE, KODA
'01' - ČE "ZAVRNITEV", KODA '98' - ČE "NV", KODA '99')

D5a

Kolikor gre za vaš sedanji poklic, bi rekli, da ste samozaposleni, uslužbenec(-ka), fizični
delavec(-ka) ali pa bi rekli, da ste brez poklicne dejavnosti?
( EN MOŽEN ODGOVOR)
Samozaposlen
Uslužbenec
Fizični delavec
Brez poklicne dejavnosti
Zavrnitev (NE BERI)

1
2
3
4
5
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VPRAŠAJ D5b, ČE SAMOZAPOSLEN(-A), KODA 1 V D5a
D5b

Bi rekli, da ste...?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Kmet, gozdar, ribič
Lastnik trgovine, obrtnik
Strokovnjak (odvetnik, zdravnik, računovodja, arhitekt, ...)
Vodstveni delavec v podjetju
Drugo/ Zavrnitev (NE PREBERI)

1
2
3
4
5

VPRAŠAJ D5c, ČE USLUŽBENEC(-KA), KODA 2 V D5a
D5c

Bi rekli, da ste...?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Strokovnjak (zaposleni zdravnik, odvetnik, računovodja, arhitekt)
Splošni menedžement, direktor ali vodstveni menedžment
Srednji menedžment
Državni uradnik
Pisarniški delavec
Druge vrste uslužbenec(-ka)
Drugo/ Zavrnitev (NE PREBERI)

1
2
3
4
5
6
7

VPRAŠAJ D5d, ČE FIZIČNI DELAVEC(-KA), KODA 3 V D5a
D5d

Bi rekli, da ste...?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Nadzornik(-ca) / predelavec(-ka) (vodja skupine, ....)
Fizični delavec
Nekvalificiran fizični delavec (-ka)
Drugo/ Zavrnitev (NE PREBERI)

1
2
3
4

VPRAŠAJ D5e, ČE NIMA POKLICNE DEJAVNOSTI, KODA 4 V D5a
D5e

Bi rekli, da ste...?
(PREBERI - EN MOŽEN ODGOVOR)
Skrbi za dom
Študent/dijak (redni)
Upokojen
Išče zaposlitev
Drugo/ Zavrnitev (NE PREBERI)

D12

1
2
3
4
5

Povejte prosim, v kateri regiji sedaj živite.
(PREBERI, ČE JE POTREBNO - SAMO EN ODGOVOR)

D13

Bi rekli, da živite … ?

16

(PREBERI - MOŽEN EN ODGOVOR)
Na podeželju ali na vasi
V manjšem ali srednje velikem kraju
V večjem mestu
NV (NE BERI)
D18

1
2
3
4

Ali imate mobilni telefon?
(NE BERI)
1
2

Da
Ne
D20

Ali imate stacionarni telefon v vašem gospodinjstvu?
(NE BERI)
1
2

Da
Ne
D22

Mi lahko poveste, koliko oseb, starih 15 let ali več, živi v vašem gospodinjstvu, vključno z
vami?
(ZAPIŠI - ČE 'NV', KODA '98' - ČE 'ZAVRNITEV', KODA '99')
Število ljudi starih 15 let ali več v gospodinjstvu
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