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Ваше здравље и ваш живот
Овај упитник се тиче начина на који ваше здравље утиче на ваш свакодневни живот. Молимо Вас
да прочитате упутства за свако питање, а онда одговорите штиклирањем празног поља поред
реченице која вас најбоље описује.
Када одговарате на питања, помогло би да размишљате о стварима које сте у радили током
претходне недеље и упоредите се са неким ко је сличан вама, а ко је доброг здравља.
Мобилност

КРЕТАЊЕ
Размишљајте о томе на који начин долазите од једног до другог места, користећи помоћ, помагала, или
друга средства транспорта која су Вам уобичајено на располагању.
1. ДА ЛИ ВАС ВАШЕ ЗДРАВЉЕ СПРЕЧАВА ДА СЕ КРЕЋЕТЕ УНАОКОЛО ?
НЕ УОПШТЕ:
ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:
ВЕОМА МНОГО:
СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

√

Штиклирајте једну кућицу испод

Идете свуда где желите, без обзира колико је далеко.
Идете на већину места на која желите, али не сва.
Излазите из куће, али не идете сувише далеко од ње.
Не излазите напоље, али можете се кретати из собе у собу.
Ограничени сте за на простор једне собе, али можете да се крећете по њој.
Ограничени сте на кревет или столицу. Не можете да се крећете около уопште. Не
постоји нико ко би вас померио.
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Физичка независност

БРИГА О СЕБИ
Размишљајте о стварима као што су кућни послови, набавка, располагање новцем, кување, прање веша,
облачење, прање бријање, коришћење тоалета.
1. ДА ЛИ ВАС ВАШЕ ЗДРАВЉЕ СПРЕЧАВА ДА СЕ БРИНЕТЕ О СЕБИ ?
НЕ УОПШТЕ:
ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:
ВЕОМА МНОГО:
СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

√

Штиклирајте једну кућицу испод

Радите све што треба како бисте бринули о себи.
Потребна вам је мала помоћ с времена на време.
Потребна вам је помоћ око неких задатака (као што су тешки кућни послови и
куповина), али не више од једном дневно.
Можете да урадите неке ствари за себе, али вам је потребна помоћ више од једном
дневно. Безбедно вас је оставити самог/у на неколико сати.
Потребно је да вам помоћ буде на располагању све време. Није безбедно остављати
вас самог/у.
За све вам је потребна помоћ. Потребна вам је константна пажња дању и ноћу.
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Окупација

РАД И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Размишљајте о стварима као што је посао (плаћени или не), кућни послови, баштованстово, спортови,
хоби, излазак са пријатељима, путовања, читање, брига о деци, гледање телевизије, одлазак на одмор.
1. ДА ЛИ ВАС ВАШЕ ЗДРАВЉЕ ОГРАНИЧАВА ВАШЕ РАДНЕ И
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ ?
НЕ УОПШТЕ:
Радите све што желите.
ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:
ВЕОМА МНОГО:
СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

Штиклирајте једну кућицу испод

Радите скоро све што желите да радите.
Нађете нешто да радите скоро сво време, али не можете да радите неке ствари
онолико дуго колико би сте то желели.
Нисте у могућности да радите многе ствари, али већину времена можете наћи
нешто да радите.
Не можете да радите већину ствари, али можете наћи повремено нешто да радите.
Цео дан седите и не радите ништа. Не можете да упослите себе нити да се
укључите у било коју активност.
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Социјална интеракција

СЛАГАЊЕ СА ЉУДИМА
Размишљајте о породици, пријатељима и људима које можете срести за време обичног дана.
1. ДА ЛИ ВАС ВАШЕ ЗДРАВЉЕ СПРЕЧАВА У ДРУЖЕЊУ СА ЉУДИМА ?
НЕ УОПШТЕ:
ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:

ВЕОМА МНОГО:

СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

√

Штиклирајте једну кућицу испод

Добро се слажете са људима, видите све које желите да видите и упознајете нове
људе..
Добро се слажете са људима, али је ваш друштвени живот минимално ограничен..
Добро се слажете са људима које добро познајете, али вам је међу непознатим
људима непријатно.
Добро се слажете са људима које добро познајете, али имате неколико пријатеља и
мало контаката са комшијама. Односи са непознатим људима су за вас вепма
тешки.
Одвојени сте од људи који се брину о вама, не виђате никога. Немате пријатеља ни
посетиоца.
Не виђате ни са ким, па чак ни са људима који о вама брину.
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Орјентација

СВЕСТ О СВОМ ОКРУЖЕЊУ
Размишљајте о прихватању и разумевању света који вас окужује и проналажењу вашег места и њему.
1. ДА ЛИ ВАС ВАШЕ ЗДРАВЉЕ СПРЕЧАВА ДА РАЗУМЕТЕ СВЕТ ОКО
ВАС ?
НЕ УОПШТЕ:
ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:
ВЕОМА МНОГО:
СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

Штиклирајте једну кућицу испод

√

У потпуности разумете свет који вас окружује. Ви видите, чујете, говорите, јасно
мислите и ваше памћење је добро.
Имате потешкоће са слухом, говором, видом или памћењем, али вас то не спречава
да радите већину ствари.
Имате потешкоће са слухом, говором, видом или памћењем, што отежава ваш
живот већи део времена, али ипак разумете шта се дешава .
Имате велике потешкоће да разумете шта се дешава.
Он/она није у стању да каже где се налази и који је дан. Он/ она не може да брине о
себи уопште.
Он/она је без свести, потпуно несвестан/на било чега што се око њега/ње дешава.
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Економска независност

ПРИУШТИТИ СЕБИ ПОТРЕБНО
Размишљајте о било којим здравственим потешкоћама које су изискивале посебан торшак, или су
условиле да зарађујуте мање него када бисте били здрави.
1. ДА ЛИ МОЖЕТЕ СЕБИ ДА ПРИУШТИТЕ СТВАРИ КОЈЕ СУ ВАМ
ПОТРЕБНЕ ?
НЕ УОПШТЕ:

ВРЛО МАЛО:
ПОПРИЛИЧНО:
ВЕОМА МНОГО:
СКОРО ПОТПУНО:
ПОТПУНО:

Штиклирајте једну кућицу испод

Можете да приуштите све што вам треба. Имате довољно новца да купите модерне
уређаје који ће смањити ниво вашег радног ангажовања, као и било шта друго што
вам је потребно зарад вашег здравља .
Имате довољно новца. Реалтивно лако се можете изборити са трошковима које је
узроковало ваше здравствено стање.
Имате мање него други људи; уз доста жртве можете изаћи на крај са трошковима
без помоћи.
Имате довољно новца само за ваше основне потребе. Зависни сте од бенефиција
држава за додатне трошкове који су проистекли из вашег здравственог стања.
Зависни сте од бенефиција државе, новца других људи и добротворних прилога.
Не можете да приуштите ствари које су вам потребне.
Немате уоште новца ни државних бенефиција. Потпуно сте зависни од
добротворних прилога за остваривање ваших основних потреба.
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