Kérdőív sorszám:

KÉRDŐÍV
A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélküli. A kérdésekre adott válaszok
feldolgozása segítséget nyújt egy hálózat felépítéséhez, melynek célja a
szervátültetett emberek életminőségének javítása.

1. Lakóhelye
1 főváros
2 nagyváros
3 város
4 falu
2. Iskolai végzettsége
1
egyetem/főiskola
2
technikum
3
középiskola
4
szakiskola (érettségi nélkül)
5
8 általános
6
nem fejezte be a 8 általánost
3. Mikor kezdődött a betegsége (év)

____

4. Mikor volt a szervátültetése (év)

____

5. Karikázza be azt a számot, amelyiket úgy érzi, hogy a leginkább illik Önre!
1. Transzplantáció után továbbra is betegnek tekintem magam.
2. Úgy gondolom, hogy kaptam a beteg szerv helyett egy egészségeset, tehát
már nem vagyok beteg, de gyógyszereket kell szednem és így egészséges
sem vagyok.
3. Teljesen egészségesnek tekintem magam
6. Munkaviszony
1.Transzplantációja előtt dolgozott-e
2.Transzplantációja óta dolgozik-e

1 igen
1 igen

2 nem
2 nem

7. Jelenlegi státusza
1. Rokkant nyugdíjas, egyáltalán nem dolgozik
2. Rokkant nyugdíjas, és mellette hivatalosan kiegészítő munkát végez  9.
3. Rokkant nyugdíjas s mellette nem hivatalosan vállal munkát  10. kérd.
4. Aktív kereső  9. kérd.
5. Egyéb
8. Ha nem dolgozik, mi az oka
1. Úgy érzem, nem vagyok képes dolgozni
2. Megpróbáltam, de nem kapok munkát, mert transzplantált vagyok
3. Meg sem próbáltam, mert úgy sem kapok munkát
4. Jól érzem így magam, és nem akarom semmi veszélynek kitenni magam
5. Egyéb

9. Amennyiben aktív dolgozó
1. teljes időben vagyok munkavállaló
2. részidős munkavállaló vagyok
3. nem hivatalosan, alkalmi munkákat végzek
4. nem hivatalosan, rendszeres munkákat végzek
5. saját cégemben dolgozom

10. Családi állapota megváltozott-e a betegsége idején?
Ha igen:
1. Házas voltam elváltam
2. Együtt éltünk, külön költöztünk.
3. Hajadon/nőtlen voltam, megházasodtam
4. Egyedülálló voltam, most együtt élek valakivel
5. Gyermekünk született
6. Egyéb

1 igen

2 nem

11. Családi állapota megváltozott-e a transzplantáció óta?
Ha igen:
1. Házas voltam elváltam
2. Együtt éltünk, külön költöztünk.
3. Hajadon/nőtlen voltam, megházasodtam
4. Egyedülálló voltam, most együtt élek valakivel
5. Gyermekünk született
6. Egyéb

1 igen

2 nem

12. Emberi kapcsolatai (több válasz is lehetséges)
1. Úgy érzem, elég nyitott vagyok új kapcsolatokra.
2. Úgy érzem, az emberek idegenkednek az ismeretlentől, vagyis egy
transzplantált emberrel való kapcsolattól.
3. Úgy gondolom, szükség lenne transzplantáció után pszichológusra a
történteket feldolgozni
4. Úgy érzem, szükség lenne a transzplantáció után szociális munkás
segítségére

Köszönjük segítő közreműködését!

A kérdőívet a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetsége és a Transzplantációs
Alapítvány a Megújított életekért állította össze.
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