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ROMÂNIA  

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strict confidenţial 
Răspunsurile date la întrebările din acest chestionar sunt folosite exclusiv pentru obţinerea datelor statistice. 
Chestionarul se completează numai pentru persoanele cu probleme de sănătate  luna 1 |_|_|  anul 1 |1937| 
care au vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani (inclusiv), născute în perioada:   luna 2 |_|_|  anul 2 |1987| 

Se corelează cu luna din formularul LG 

IDENTIFICAREA PERSOANEI INTERVIEVATE 
Datele se preiau din chestionarul CL 

Codul centrului  ................................................................................................................................|_|_|_|_|_| CENTR 

Codul locuinţei  ................................................................................................................................|_|_|_|_|_| LOC 

Numărul de ordine CL în cadrul locuinţei ................................................................ |_| CL 

Numărul persoanei din chestionarul CL ................................................................ |_|_| NRP 
 

1. Precizaţi care din următoarele probleme de sănătate de lungă durată vă afectează ? (vezi ANEXA 1) 
• afecţiuni ale mâinilor sau braţelor (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................................1�  
• afecţiuni ale picioarelor, gambelor, tălpilor (inclusiv artrita şi reumatismul) ................................2�  
• afecţiuni ale spatelui sau gâtului (inclusiv artrita şi reumatismul)  .................................................3�  
• afecţiuni ale ochilor care nu se rezolvă numai prin purtarea ochelarilor 

sau a lentilelor de contact ...............................................................................................................
 

4� 
 

• afecţiuni ale urechilor care nu se rezolvă numai prin purtarea aparatului auditiv ...........................5�  
• dificultăţi de vorbire ........................................................................................................................6�  
• afecţiuni ale pielii (dermatologice), desfigurări severe, alergii .......................................................7�  
• afecţiuni ale aparatului respirator (inclusiv dureri de piept, astm, bronşite) ................................8�  
• afecţiuni ale aparatului circulator (inclusiv tensiune arterială, afecţiuni ale inimii) .......................9�  
• afecţiuni ale aparatului urinar şi ale aparatului digestiv (ficat, stomac, esofag, pancreas etc.)............10�  
• diabet ...............................................................................................................................................11�  
• epilepsie ...........................................................................................................................................12�  
• probleme mentale, nervoase sau emoţionale ...................................................................................13�  
• boli progresive (cancer, ciroză, HIV, boala Parkinson etc.) ............................................................14�  
• alte probleme de sănătate (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  15�  

TIP 
2. Care dintre aceste afecţiuni vă limitează cel mai mult capacitatea de lucru ? 
(Se va urmări  afecţiunea care influenţează semnificativ tipul, volumul şi durata activităţii ce este/poate fi 
desfăşurată, limitează mobilitatea spre/de la locul de muncă sau necesită acordarea unui anumit tip de 
asistenţă pentru ca persoana cu problema de sănătate respectivă să poată munci.)  

 |_|_|  
Se va prelua numai unul din codurile (1÷15) marcate la întrebarea I1.         AFEC 

c i t e ş t e  
Următoarele întrebări se referă la afecţiunea pentru care s-a marcat codul corespunzător la I2. 

3. De cât timp aveţi această afecţiune ? 
• mai puţin de 6 luni  ..........................................................................................................................1�  
• 6 luni până la 1 an  ..........................................................................................................................2�  
• 1 până la 2 ani  ................................................................................................................................3�  
• 2 până la 3 ani  ................................................................................................................................4�  
• 3 până la 5 ani  ................................................................................................................................5�  
• 5 până la 10 ani  ...............................................................................................................................6�  
• 10 ani şi peste ................................................................................................................................7�  
• nu ştiu  ................................................................................................................................8�  

TIMP 

CHESTIONAR INDIVIDUAL COMPLEMENTAR  

Problemele de sănătate de lungă durată se referă la toate afecţiunile şi bolile CRONICE  
(inclusiv handicap) care necesită tratament continuu sau periodic şi care durează de cel puţin 6 
luni sau se preconizează să dureze cel puţin 6 luni. 
BOLILE CRONICE  se manifestă prin deteriorări sau deviaţii de la normal cu una sau mai multe 
caracteristici: sunt permanente, aduc după sine incapacitate reziduală, sunt cauzate de modificări 
patologice ireversibile, reclamă o pregătire specială a pacientului în vederea reabilitării, presupun o 
perioadă lungă de supraveghere, observare şi îngrijire. 

M 



 AMIGO 2002 – CIC/2

 
4. Care a fost principala cauză a afecţiunii pe care o aveţi ?  

• din naştere (moştenită sau cauzată la naştere) .................................................................................1�  
• accident de muncă (inclusiv accident de circulaţie spre/de la locul de muncă şi în 

cadrul acestuia)............................................................................................................................2�  

• accident de circulaţie fără legătură cu locul de muncă  ................................................................3�  
• accident casnic, în timpul unor activităţi recreativ-sportive etc. .....................................................4�  
• boală profesională (vezi ANEXA 2) ...............................................................................................5�  
• boală neprofesională  .......................................................................................................................6�  
• nu ştiu  ................................................................................................................................7�  

CAUZA 
5. În ce tip de unitate vă desfăşuraţi activitatea ? 

Unitate specială pentru persoane cu afecţiuni .....................................................................................1�  
Unitate obişnuită    

• cu facilităţi pentru desfăşurarea activităţii  ...............................................................................2�  
• fără facilităţi pentru desfăşurarea activităţii  ................................................................3�  

nu ştiu ..................................................................................................................................................4�  
nu este cazul (persoană care nu lucrează) ............................................................................................5�  

UNIT 
6. Afecţiunea dvs. limitează activitatea pe care o 

efectuaţi sau aţi putea să o efectuaţi ? 
7. Afecţiunea dvs. afectează volumul muncii pe 

care o efectuaţi sau aţi putea să o  efectuaţi ? 
DA  tot timpul ................................................................1�  DA, tot timpul ................................................................1�  
DA, uneori ................................................................2�  DA, uneori ................................................................2�  
NU  ................................................................3�  NU   ................................................................3�  
nu ştiu ................................................................4�  nu ştiu ................................................................4�  

LIMACT  LIMVOL  
8. Afecţiunea dvs. vă creează/v-ar crea dificult ăţi în cazul în care aţi lucra, în deplasarea spre/de la 

locul de muncă ? 
DA, tot timpul ................................................................................................................................1�  
DA, uneori  ................................................................................................................................2�  
NU   .....................................................................................................................................................3�  
nu ştiu ..................................................................................................................................................4�  

LIMDEPL 

c i t e ş t e  
Asistenţa socială, medicală trebuie înţeleasă ca fiind forma de asistenţă existentă sau necesară 
persoanelor care lucrează/nu lucrează şi au o afecţiune de lungă durată care le restricţionează tipul, 
volumul, durata sau mobilitatea legate de munca pe care o desfăşoară sau ar dori să o desfăşoare. 

9. Beneficiaţi de o anume formă de asistenţă 
socială la locul de muncă ? 

10. Beneficiaţi de o anume formă de asistenţă 
medicală la locul de muncă ? 

DA   ................................................................1�  DA   ................................................................1�  
NU   ................................................................2�  NU   ................................................................2�  
nu ştiu ................................................................3�  nu ştiu ................................................................3�  
nu este cazul (persoană care nu 

lucrează) ................................................................4� 
 nu este cazul (persoană care nu 

lucrează) ................................................................4� 
 

ASB AMB  
11. Aţi avea nevoie de o formă de asistenţă 

socială pentru a lucra ? 
12. Aţi avea nevoie de o formă de asistenţă 

medicală la locul de muncă ? 
DA   ................................................................1�  DA   ................................................................1�  
NU   ................................................................2�  NU   ................................................................2�  
nu ştiu ................................................................3�  nu ştiu ................................................................3�  
nu este cazul (persoană care  
        lucrează) ................................................................4�  

nu este cazul (persoană care  
lucrează) ................................................................4�  

ASN AMN  
13. Ce tip de asistenţă vi se acordă sau ar fi necesar să vi se acorde pentru a putea lucra ? 

• asistenţă prin facilitarea desfăşurării numai anumitor tipuri de activităţi  ................................1�  
• asistenţă în sensul limitării volumului de muncă executată  ...........................................................2�  
• asistenţă pentru deplasarea spre/de la locul de muncă  ................................................................3�  
• asistenţă pentru deplasarea în cadrul locului de muncă  ................................................................4�  
• sprijin şi înţelegere din partea colegilor şi a superiorilor  ...............................................................5�  
• consiliere pentru orientare/reorientare profesională  ................................................................6�  
• adaptarea ergonomică a locurilor de muncă lîn funcţie de tipul deficienţei  ................................7�  
• asistentă psihologică propriu-zisă (inclusiv psihoterapie)  ..............................................................8�  
• alta (specificaţi)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9�  
• nu ştiu ..............................................................................................................................................10� � 15 

ASIEN 
14. Care dintre aceste tipuri de asistenţă vă este cel mai util ? 

 |_| 
Se va prelua numai unul din codurile (1÷9) marcate la întrebarea anterioară.     ASIENI 

15. Cine a răspuns la întrebări ? 16. Data completării  
• persoana însăşi  ................................................................1� ziua   ................................................................|_|_| 
• un alt membru al gospodăriei  ................................2� ZI 
• altă persoană  ................................................................3� luna   ................................................................|_|_| 

RĂSP LUN 
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