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experience of living with spinal cord injury by asking those who know best: 
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Informații personale 

  

1. Vă rugăm indicați sexul dumneavoastră: 

� Masculin 
� Feminin 

2. Vă rugăm menționați ziua, luna și anul nașterii dumneavoastră: 

ZZ / LL / AAAA   

��/��/���� 

3. În ce țară v-ați născut?  

 

����………………………………………..………… 

4. Care este starea dumneavoastră civilă?   

� Necăsătorit/ă 
� Căsătorit/ă 
� Concubinaj / locuiți cu partenerul / a d-voastră  
� Separat sau divorțat/ă  
� Văduv/ă 

5. Cu cine locuiți acasă?  
Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

� Locuiesc singur 
� Copii sub 14 ani, precizați numărul: ����…………… 
� Tineri intre 14 ani si 18 ani, precizați numărul: ����……………. 
� Persoane între 18 și 64 ani, precizați numărul: ����……………. 
� Persone peste 64 de ani, precizați numărul: ����……………. 
� Locuiesc intr-o instituție, cum ar fi cămin de bătrîni, azil 

6. Beneficiați de asistență în activitățile zilnice pe care trebuie să le desfășurați în casă sau afară? 

� Nu  
� Da; din partea următoarelor persoane: 

Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 
� Familie  
� Prieteni  
� Asistent personal de specialitate sau altă persoană plătită   

7. Care este ultimul nivel de studii pe care l-ați absolvit?  

� Fără studii / nu am mers niciodată la școală  
� Învățământ primar (clasele I – IV) 
� Învățământ gimnazial (clasele V – VIII)  
� Școală profesională (Şcoală de arte şi meserii) 
� Liceu (clasele IX – XII)  
� Învăţământ postliceal 
� Învăţământ superior 
� Altele, specificați: ���� ……………………………………………………. 
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8. Câți ani de studii sau pregătire profesională, inclusiv studii universitare, ați absolvit? 

Ani de educație sau pregătire profesională înainte de leziunea medulară: ����……………… (Număr de ani) 

Ani de educație sau pregătire profesională după leziunea medulară: ����……………… (Număr de ani) 

9. Ținând cont de toate persoanele cu care trăiți în casă și care muncesc pentru un salariu sau altă formă de 
venit, care este venitul total al dumneavoastră și a membrilor de familie cu care locuiți; care este media 
lunară a venitului din gospodărie / familie după plata taxelor și obligațiilor la stat?  

� Sub 1000 lei 
� Intre 1001-1500 lei 
� Intre 1501-2000 lei 
� Intre 2001-2500 lei 
� Intre 2501-3000 lei  
� Intre 3001-3500 lei 
� Intre 3501-4000 lei 
� Intre 4001-4500 lei 
� Intre 4501-5000 lei 
� Peste 5000 lei 

 

10. Imaginați–vă această scară ca pe o reprezentare a nivelului de trai al populației din România.  

În partea de sus a scării sunt reprezentate persoanele cu cel mai ridicat nivel de trai – cei care au cei mai mulți 
bani, cel mai ridicat nivel de educație și cele mai respectate meserii. În partea de jos a scării sunt reprezentate 
persoanele cele mai defavorizate – cu venit minim, fără educație, fără loc de muncă sau cu meserii necalificate. 
Cu căt sunteţi mai sus pe scară, cu atât vă apropiaţi de categoriile de la vărful societăţii, iar cu cât sunteţi mai jos, 
cu atât vă apropiaţi de categoriile aflate la bază.  

 

Unde considerați că vă plasați dumneavoastră pe această scară? 

 Vă rugăm să marcaţi cu un X, treapta pe care considerați că vă plasați d-voastră în acest moment al vieții, 
raportat la alți oameni din România.  
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Caracteristicile leziunii medulare  
  

11. Vă rog să menționați nivelul leziunii medulare pe care ați suferit-o? 

� Paraplegie (mișcări și sensibilitate normale la nivelul membrelor superioare) 
� Tetraplegie (mișcări și sensibilitate absente sau reduse atât la nivelul membrelor superioare cât și la nivelul 

membrelor inferioare) 

12. Leziunea dumneavoastră medulară este completă sau incompletă? 

� Completă (incapabil de a mișca sau simți părțile corpului situate sub nivelul leziunii) 
� Incompletă (capabil de a simți sau de a mișca doar unele părți ale corpului situate sub nivelul leziunii 

medulare) 

13. Vă rugăm să indicați cauza leziunii medulare:  

Cauzată de către un traumatism (injurie): 

Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

De ex. dacă bifați căsuța ''accident de muncă'', vă rugăm să specificați şi dacă a fost o cădere sau o altă cauză a 
accidentării,. 

� Accident datorat unor activități sportive  
� Accident datorat unor activități recreative 
� Accident de muncă 
� Accident rutier 
� Injurie provocată de violență  ex. prin împușcare 
� Cădere de la o înălțime de sub 1 m 
� Cădere de la o înălțime de peste 1 m 
� Alte cauze: ����……………………………………..…………… 

Cauzată de către o boală: 

Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

� Degenerarea măduvei spinării 
� Tumori – benigne 
� Tumori – maligne (cancer) 
� Probleme vasculare ex. ischemie, hemoragie, malformații vasculare 
� Infecții ex. bacteriene, virale 
� Alte boli: ����………………………………………………..… 

 

14. Vă rugăm precizați cât mai exact data la care a avut loc leziunea medulară: 

 
ZZ / LL / AAAA        

��/��/���� 
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Energie și sentimente 
  

Aceste întrebări se referă la felul în care v - ați simțit și ce gânduri ați avut în ultimele 4 săptămâni. Pentru fiecare din 
întrebările care urmează vă rog să dați răspunsul cel mai apropiat de felul în care v – ați simțit d-voastră.  
  
 

Cât timp în ultimele 4 săptămâni … 
 

Tot timpul 

În cea mai 
mare parte 
a timpului Uneori Puțin timp Deloc 

15. V-ați simțit plin de viață? � � � � � 

16. Ați fost foarte nervos? � � � � � 

17. V-ați simțit atât de abătut încât nimic nu 
v-a putut înveseli? � � � � � 

18. V-ați simțit calm și liniștit? � � � � � 

19. V-ați simțit plin de energie? � � � � � 

20. V-ați simțit abătut și descurajat? � � � � � 

21. V-ați simțit epuizat? � � � � � 

22. Ați fost fericit? � � � � � 

23. V-ați simțit obosit? � � � � � 
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Probleme de sănătate 
  

Vă rugăm să precizați în ce măsură ați avut probleme de sănătate în ultimele 3 luni. În cazul în care ați avut probleme de 
sănătate, vă rugăm să indicați dacă ați primit sau nu un tratament pentru fiecare (ați primit medicamente sau alte tratamente 
de la doctori sau alți profesioniști din domeniul sănătății). 

  
1 

Fără 
probleme 

2 3 4 
5 

Problem
e majore 

Ați primit 
tratament 
pentru 
aceste 

probleme? 

24. Tulburări de somn 
ex: dificultăți de adormire sau tulburări ale 
somnului în cursul nopții și dificultăți la 
trezire. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

25. Tulburări intestinale 
ex: diaree, incontinență  de materii fecale 
(pierderi necontrolate de materii fecale) și 
constipație. 

� � � � � 
� Da   
� Nu 

26. Infecții urinare 
ex: infecții ale vezicii urinare și ale rinichilor. 

� � � � � 
� Da   
� Nu 

27. Disfuncții ale vezicii urinare 
ex: incontinența urinară (''accidente''), pietre 
la vezica urinară sau la rinichi, probleme 
renale, scurgeri de urină și reflux urinar. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

28. Disfuncții sexuale 
ex: tulburări de excitare sexuală, de 
lubrificare, tulburări de erecție, incapacitatea 
de a avea orgasm. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

29. Contracturi 
Acestea constau în limitarea mobilității 
articulare. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

30. Spasme musculare, spasticitate 
Acestea se referă la mișcări necontrolate, 
spasmodice ale mușchilor.  

� � � � � 
� Da  
� Nu 

31. Escare 
Acestea apar sub formă de iritație, roșeață a 
pielii, care pot evolua spre plăgi infectate. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

32. Probleme respiratorii 
Simptome de infecție respiratorie care includ 
dificultăți în respirație și secreții abundente 
(spută). 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

33. Leziuni cauzate de pierderea 
sensibilității cutanate 
ex: arsuri provocate de lichide fierbinți sau 
apropierea de o sursă de căldură 
(calorifer, sobă) sau foc. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 
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Fără durere    
Cea mai severă durere  

pe care v-o puteți imagina 
 

� � � � � � � � � � � 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
  

39. Vă rugăm să numiți maximum alte cinci probleme de sănătate care v-au deranjat: 

 
� Fără alte probleme de sănătate 
 
����…………………………………………………………….……… 

 
����……………………………………………………………………. 
 
����……………………………………………………………………. 

 

����……………………………………………………………………. 
 
����…………………………………………………………………….. 

40. Vă rugăm să precizați dacă sunteți fumător: 
� Nu am fumat niciodată 
� Fost fumător  
� Fumător în prezent (inclusiv fumător ocazional)  

  

  
1 

Fără 
probleme 

2 3 4 
5 

Probleme 
majore 

Ați primit 
tratament 
pentru 
aceste 

probleme? 

34. Probleme circulatorii 

Acestea presupun umflarea venelor, a 
picioarelor sau a mâinilor sau apariția unor 
cheaguri de sânge. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

35. Disreflexia autonomă 
Simptomele constau în creșterea bruscă a 
tensiunii arteriale, transpirații, apariția de 
pete pe piele, “piele de găină”, dilatarea 
pupilelor și dureri de cap. 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

36. Hipotensiune posturală 
Aceasta presupune o senzație puternică 
de amețeală după schimbarea bruscă a 
poziției (aceasta este cauzată de scăderea 
bruscă a presiunii arteriale). 

� � � � � 
� Da  
� Nu 

37. Durerea 
Durere în cursul vieții de zi cu zi. � � � � � 

� Da  
� Nu 

  

38. Vă rugăm să apreciați gradul durerii, pe o scală de la 1 la 10, încercuind numărul care descrie cel mai bine 
cea mai mare intensitate a durerii, pe care ați simțit – o în ultima săptămână. 
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Activități și participare 
  

Următoarea secțiune se referă la problemele cu care v-ați confruntat în viața de zi cu zi. Vă rugăm să luați în considerare 
atât de zilele “bune “cât și de zilele “rele”. 
  

 
În ultimele 4 săptămâni, cât de greu v-a fost 
să ... 

1 
Fără 

probleme 
2 3 4 

5 
Probleme 
majore 

41. … să vă desfășurați activitățile zilnice 
(autoîngrijirea)? � � � � � 

42. … să vă controlați stress-ul? � � � � � 

43. … să faceți lucruri care necesită utilizarea 
mâinilor și a degetelor, cum ar fi să apucați 
obiecte mici sau să deschideți un recipient? 

� � � � � 

44. … ă vă deplasați acolo unde vreți? � � � � � 

45. … să folosiți transportul public? � � � � � 

46. … să folosiți mijloace private de transport? � � � � � 

47. … să aveți grijă de sănătatea 
dumneavoastră, să mâncați bine, să faceți 
exerciții și să vă luați medicamentele? 

� � � � � 

48. … să vă autogospodăriți? � � � � � 

49. … să-i îngrijiți sau să-i ajutați pe ceilalți ? � � � � � 

50. … să interacționați cu alți oameni? � � � � � 

51. …  să stabiliți relații intime cu partenerul / 
partenera dumneavoastră? � � � � � 

52. … să faceți lucruri pentru relaxarea și 
plăcerea d-voastră? � � � � � 

53. … să respiraţi în timpul unui efort fizic mai 
mare sau a unei sforțări? � � � � � 

54. Sunteți capabil să ședeți fără sprijin? 

� Nu 
� Da � Cât de greu este să stați în șezut 

pentru perioade lungi cum ar fi  30 de 
minute? 

� � � � � 

55. Puteți sta în picioare fără sprijin? 

� Nu 
� Da � Cât de greu este să stați în 

picioare pentru perioade lungi, de 30 de 
minute sau mai mult? 

� � � � � 
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Aceste întrebări se referă la capacitatea dumneavoastră de a desfășura activități care includ mobilitatea. Selectați acele 
răspunsuri care descriu cel mai bine capacitatea dumneavostră de a face activități fără ajutorul unei alte persoane dar 
folosind echipamente sau dispozitive pe care le utilizați în mod obișnuit (ex. placă de transfer, lift, pat de spital, etc.).  
 

 

 
  

 Sunteți capabil să … Fără 
dificultate 

Cu puțină 
dificultate 

Cu o 
oarecare 
dificultate 

Cu mare 
dificultate Incapabil 

56. … să vă ridicați de jos, când sunteți 
întins pe spate? � � � � � 

57. … să deschideți o ușă grea? � � � � � 

58. … să treceți din poziția șezând pe 
marginea patului, în poziția culcat? � � � � � 
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Independența în activitățile zilnice 
  

Pentru fiecare subiect, vă rugăm bifați căsuța din dreptul afirmației care reflectă cel mai bine situația dumneavoastră actuală. 
Vă rugăm citiți cu atenție și bifați doar o căsuță pentru fiecare secțiune. 
 

59. Consumul de alimente și lichide  

� Am nevoie de hrănire artificială prin sondă nazală sau gastrică 
� Am nevoie de ajutor total pentru a bea sau mânca 
� Am nevoie de de ajutor parțial pentru a bea sau a mânca sau pentru a-mi pune sau scoate dispozitivele 

adaptative 
� Mânânc / beau independent, dar am nevoie de dispozitive sau ajutor pentru a tăia alimentele, a turna 

lichide sau a deschide recipiente 
� Mănânc / beau independent fără ajutor sau dispozitive adaptative 

60. Spălatul capului și a părții superioare a corpului 

Aceasta include săpunire, utilizarea robinetului, ștergere, uscare. 

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial  
� Sunt independent, dar am nevoie de dispozitive adaptative sau echipamente specifice ex. bare de 

susținere, scaun pentru baie 
� Sunt independent și nu am nevoie de dispozitive adaptative sau echipamente specifice 

61. Spălatul părții inferioare a corpului 

Aceasta include săpunire, utilizarea robinetului, ștergere, uscare. 

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial 
� Sunt independent dar am nevoie de dispozitive adaptative sau echipamente specifice ex. bare de susținere, 

scaun pentru baie 
� Sunt independent și nu am nevoie de dispozitive adaptative sau echipamente specifice 

62. Îmbrăcarea părții superioare a corpului 

Aceasta include punerea / scoaterea hainelor, cum ar fi tricouri, bluze, cămăși, sutien, eșarfă / basma sau orteze 
(ex. atelă de braț, guler, corset). 

• Hainele ușor de îmbrăcat sunt cele fără nasturi, fermoare sau șireturi 
• Hainele greu de îmbrăcat sunt cele cu nasturi, fermoare, șireturi. 

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial, chiar și pentru hainele ușor de îmbrăcat 
� Nu am nevoie de ajutor pentru hainele ușor de îmbrăcat, dar am nevoie de dispozitive adaptative sau 

echipamente specifice 
� Mă îmbrac indpendent cu haine ușor de îmbrăcat și am nevoie de asistență, dispozitive adaptative sau 

anumite poziții, doar pentru hainele greu de îmbrăcat 
� Mă îmbrac complet independent 
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63. Îmbrăcarea părții inferioare a corpului 

Aceasta include punerea / scoaterea unor haine cum ar fi chiloți, pantaloni, pantofi, șosete, centuri sau orteze 
(ex. orteză de picior). 

• Hainele ușor de îmbrăcat sunt cele fără nasturi, fermoare sau șireturi. 
• Hainele greu de îmbrăcat sunt cele cu nasturi, fermoare, șireturi. 

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial, chiar și pentru hainele ușor de îmbrăcat 
� Nu am nevoie de ajutor pentru hainele ușor de îmbrăcat, dar am nevoie de dispozitive adaptative sau 

echipamente specifice 
� Mă îmbrac independent cu haine ușor de îmbrăcat și am nevoie de ajutor, dispozitive adaptative sau 

anumite poziții, doar pentru hainele greu de îmbrăcat 
� Mă îmbrac complet independent 

64. Îngrijire 

Se referă la activități precum spălatul mâinilor și a feței, periajul dinților, pieptănatul părului, bărbieritul, aplicarea 
machiajului.  

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial 
� Sunt independent cu dispozitive adaptative 
� Sunt independent fără dispozitive adaptative 

65. Managementul vezicii urinare 

Se referă la modalitatea în care vă evacuați urina din vezica urinară. 

A. Folosirea unui cateter urinar fix/ sondă permanentă 
� Da � Vezi întrebarea 66 
� Nu � Vă rugăm răspundeți și la punctele B sau C.. 

B. Cateterizare intermitentă 
� Am nevoie de ajutor total 
� Mă cateterizez cu ajutor din partea unei alte persoane (auto-cateterizare) 
� Mă cateterizez fără ajutor (auto-cateterizare) 
� Nu folosesc cateterizarea intermitentă, de loc 

C. Folosirea unor instrumente de drenaj extern ex. cateter cu condom, scutece, absorbante 
� Am nevoie de ajutor total pentru a le folosi 
� Am nevoie de ajutor parțial pentru a le folosi 
� Le folosesc fără ajutor din partea unei alte persoane 
� Nu pierd urină și nu folosesc instrumente de drenaj extern 
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66. Managementul intestinal (evacuarea materiilor fecale)  

A. Aveți nevoie de ajutor pentru managementul intestinal ex. pentru aplicarea supozitoriilor?  
� Da 
� Nu 

B. Evacuarea intestinală/ defecația este … 
� neregulată sau rară (mai puțin de o dată la 3 zile) 
� regulată (o dată la 3 zile sau mai frecvent) 

C. Incontinența fecală (“accidentele”) se întâmplă … 
� Zilnic 
� de 1 - 6 ori/ săptămână 
� de 1 - 4 ori/ lună 
� mai puțin de o dată/ lună 
� niciodată 

67. Utilizarea toaletei 

Se referă la utilizarea toaletei, curățarea regiunii genitale și a mâinilor, îmbrăcarea / dezbrăcarea hainelor și 
folosirea scutecelor sau absorbantelor.  

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial și nu mă pot șterge singur(ă) 
� Am nevoie de ajutor parțial dar mă pot șterge singur(ă) 
� Nu am nevoie de ajutor din partea unei alte persoane dar am nevoie de dispozitive adaptative (ex. bare de 

susținere) sau condiții speciale (o toaletă în care am acces cu scaunul rulant) 
� Nu am nevoie de ajutor, dispozitive adaptative sau condiții speciale 

68. Care dintre următoarele activități le puteți desfășura fără ajutor sau echipamente ajutătoare electrice? 

Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite  
� Întoarcerea părții superioare a corpului în pat 
� Întoarcerea părții inferioare a corpului în pat 
� Ridicarea în șezut 
� Ridicări (cu sprijin în brațe) în scaun sau în scaunul rulant (cu sau fără echipamente ajutătoare)  
� Niciuna dintre activitățile de mai sus. Am nevoie de ajutor pentru oricare dintre acestea 

69. Transferul din pat în fotoliul rulant  

� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de ajutor parțial, supraveghere sau echipamente ajutătoare ex. placă de transfer 
� Nu am nevoie de ajutor sau echipamente ajutătoare 
� Nu utilizez fotoliul rulant 

70. Deplasarea pe distanțe moderate (10 - 100 metri)  

Folosesc fotoliul rulant. Ca să mă deplasez, … 
� Am nevoie de ajutor total 
� Am nevoie de un scaun rulant electric sau de ajutor parțial pentru a propulsa un fotoliu rulant manual 
� Utilizez independent fotoliul rulant manual 
 
Merg pe distanțe moderate și ... 
� am nevoie de supraveghere în timp ce merg (cu sau fără echipamente ajutătoare pentru mers) 
� merg cu un cadru sau cu cârje, balansându-mă înainte cu amândouă picioarele odată 
� merg cu cârje sau două bastoane, sprijinindu-mă întâi pe un picior, apoi pe celălalt  
� merg cu un baston 
� merg doar cu o orteză de picior  
� merg fără echipamente ajutătoare pentru mers 
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Munca 
  

71. Care a fost denumirea sau titlul postului ocupat la locul de muncă înainte de a suferi leziunea medulară?  
� Nu am avut un loc de muncă înainte de leziunea meduară. 
� Numele sau titlul postului pe care l-am ocupat la locul meu de muncă a fost: Fiți cât de specifici se poate, 

nu doar "funcționar", ci "funcționar la bancă", sau nu doar "manager", ci "manager de vânzări" , etc. 

�…………………………………………………………………………………………………… 

72. Ați beneficiat de servicii de reabilitare vocațională (profesională) după apariția leziunii medulare? 
ex., consiliere vocațională, reconversie profesională,  cursuri de calificare profesională 

� Da 
� Nu 

73. După externarea din primul serviciu/ spital de recuperare, cât timp a trecut înainte să începeți sau să 
reluați serviciul? 
� Nu am mai lucrat niciodată după externarea din primul spital de recuperare 
� Imediat după externare 
� Mi-am reluat activitatea după externare, la �…………… ani și  �…………… luni 

74. Primiți o indemnizație de dizabilitate sau alt beneficiu financiar similar? 
� Da 
� Nu 

75. Care este situația dumneavoastră actuală referitor la locul de muncă? 
Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

� Angajat cu salar la un angajator, cu un program de lucru de �…………… ore pe săptămână  
� Angajat cu salar la un angajator, cu un program de lucru de �…………… ore pe săptămână, dar în 

prezent mă aflu în concediu medical de peste 3 luni  
� Liber profesionist, cu un program de �…………… ore pe săptămână  
� Lucrez neplătit într-o afacere de familie 
� Casnic / casnică  
� Student  
� Fără loc de muncă  
� Pensionat de boală  
� Pensionat de vârstă 
� Altele, vă rugăm specificați: �………………………………………………………………………. 

76. La ora actuală sunteți angajat în muncă? 
� Da  
� Nu � Vezi întrebarea nr. 84 

77. Care este denumirea sau titlul postului ocupat la locul de muncă?  
Fiți cât de specifici se poate, nu doar "funcționar"  ci "funcționar la bancă", sau nu doar "manager" ci "manager de 
vânzări" , etc. 

�…………………………………………………………………………………………………………… 

78. Ați dori să lucrați mai mult, mai puțin, sau același număr de ore ca și în prezent? 
� Mai multe ore 
� Mai puține ore 
� Același număr de ore 
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  1 
Fără 

probleme 
2 3 4 

5 
Probleme 
majore 

79. Cât de greu vă este sa va faceți 
treaba la locul de munca? � � � � � 

80. Cât de greu este să aveți acces la 
locul d-voastră de muncă?  
ex. să aveți acces în clădire, în biroul 
d-voastră sau la toaletă 

� � � � � 

  
     

 

 

 

Da, dispun de 
echpamentele 
necesare la locul 

de muncă 

Da, în cea 
mai mare 
măsură 

Da, într-o 
oarecare 
măsură 

In mică 
măsură De loc 

Nu am nevoie 
de astfel de 
echipamente 

81. Dispuneți de dispozitivele de 
asistență care v-ar fi necesare 
pentru a vă putea efectua munca? 
ex. echipamente ajutătoare pentru 
utilizarea computerului, masa de 
lucru ajustabilă, orteze sau proteze 
pentru braț sau mână 

� � � � � � 

 

 

Următoarele două întrebări se referă la ocupația d-voastră actuală. Pentru fiecare dintre următoarele afirmații vă rugăm să 
indicați dacă sunteți întru totul de acord, de acord, nu sunteți de acord sau sunteți total împotrivă.  
 

  
Total de acord De acord Nu sunt de acord Total împotrivă 

82. Mă bucur de aprecierea pe care o 
merit la locul de muncă. � � � � 

83. Ținând cont de toate eforturile și 
realizările mele, consider că am 
un salariu adecvat. 

� Vă rog să continuați cu 
întrebarea 87 

� � � � 

 

 

84. Ați dori să aveți un loc de muncă și să primiți un salariu? 
� Da 
� Nu 

85. Vă simțiți în stare să vă luați un loc de muncă plătit? 
� Da, pentru 1 - 11 ore/ săptămână 
� Da, pentru 12 - 20 ore/ săptămână 
� Da, pentru peste 20 ore/ săptămână 
� Nu, deloc 
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86. Din ce motive nu lucrați în prezent?  
Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

� Starea de sănătate sau dizabilitatea 
� Sunt încă într-un proces de învățământ sau calificare (elev / student / ucenic) 
� Am responsabilități în familie 
� Nu am găsit un loc de muncă potrivit 
� Nu știu unde sau cum să caut un loc de muncă 
� Nu am nevoie de un loc de muncă, din punct de vedere financiar 
� Părinții sau partenerul nu mă lasă să mă angajez 
� Nu există mijloace de transport adecvate 
� Potențialele locuri de muncă nu sunt accesibilizate ex: acces in clădire, în birou sau la grupurile sanitare 
� Absența dispozitivelor de asistență (echipamente ajutătoare)  
� Teama de a-mi pierde beneficiile financiare din pensii, indemnizația de dizabilitate, asigurare medicală 

gratuită 
� Nu doresc să lucrez 
� Alte cauze, vă rugăm specificați: �…………………………………………………………………………….. 
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Factori de mediu 
  

În viața de zi cu zi, sunteți expuși la diferite influențe externe sau factori de mediu. Aceștia vă pot face viața zilnică mai 
ușoară sau mai grea. Gândiți-vă la ultimele 4 săptămâni și notați în ce măsură acești factori de mediu v-au influențat 
participarea la viața socială.   
 
  

Neaplicabil Nici o 
influență 

Mi-au făcut 
viața mai 
grea 

Mi-au făcut 
viața mult mai 

grea 

87. Accesibilitate redusă sau absentă la locurile publice  
ex. clădiri publice, parcuri inaccesibile � � � � 

88. Accesibilitate redusă sau absentă în locuințele 
prietenilor sau ale rudelor � � � � 

89. Condiții climatice nefavorabile  
ex. anotimp, temperatură, umiditate � � � � 

90. Atitudini negative ale societății față de persoanele cu 
dizabilități  
ex. prejudecăți, stigmatizare, ignoranță 

� � � � 

91. Atitudini negative ale familiei și rudelor cu privire la 
disabilitatea d-voastră  
ex.  prejudecăți, lipsă de susținere, comportament 
hiperprotectiv 

� � � � 

92. Atitudini negative ale prietenilor față de dizabilitatea 
dumneavoastră  
ex. prejudecăți, lipsă de susținere, comportament 
hiperprotectiv 

� � � � 

93. Atitudini negative ale vecinilor, cunoștințelor și 
colegilor de muncă față de dizabilitatea 
dumneavoastră 
ex prejudecăți, lipsă de susținere, comportament 
hiperprotectiv 

� � � � 

94. Tehnologie asistivă insuficientă sau absentă pentru 
deplasarea pe distanțe scurte 
ex. lifturi, dispozitive de mers sau fotolii rulante absente 
sau insuficiente 

� � � � 

95. Mijloace de transport adaptate pentru deplasarea pe 
distanțe mari, absente sau inadecvate  
ex. absența mașinilor adaptate sau dificultatea de a 
utiliza transportul public 

� � � � 

96. Servicii de nursing și suport insuficiente sau 
absente 
ex. absența sau insuficiența serviciilor de îngrijiri la 
domiciliu sau asistență personală 

� � � � 

97. Medicație, ajutoare/ resurse medicale și consumabile 
medicale insuficiente sau absente  
ex. catetere, dezinfectante, orteze, perne, saltele pentru 
escare 

� � � � 

98. Situație financiară problematică  
ex. bani insuficienți � � � � 
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  Neaplicabil Nici o 
influență 

Mi-au făcut 
viața mai 
grea 

Mi-au făcut 
viața mult mai 

grea 

99. Dispozitive / mijloace de comunicare insuficiente 
sau absente 
ex. lipsa unor dispozitive adaptate pentru scris, 
computere, telefoane, mouse-uri 

� � � � 

100. Suport din partea statului insuficient sau absent 
ex. asigurări de dizabilitate sau alte indemnizații 
insuficiente sau absente 

� � � � 

 

 

 

Servicii de îngrijire a sănătății 
  

101. Care au fost furnizorii de servicii medicale pe care i-ați vizitat sau care v-au vizitat acasă, în ultimele 12 
luni? 
Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite 

� Medic de familie/ medic generalist  
� Medic specialist de recuperare medicală 
� Alt medic specialist ex. chirurg, ginecolog, psihiatru, oftalmolog 
� Asistentă medicală sau o moașă 
� Dentist 
� Kinetoterapeut 
� Terapeut ocupațional 
� Psiholog 
� Practician de medicină tradițională ex. acupunctură 
� Farmacist 
� Asistent la domiciliu 
� Alții, vă rugăm specificați: �……………………………………………………………… 
� Nu am vizitat niciun furnizor de servicii medicale în ultimele 12 luni 

  

102. În ultimele 12 luni, de câte ori ați fost pacient într-un spital general, spital de recuperare, sau orice alt 
serviciu medical, pentru minimum o noapte? 
 
����…………… (ori) 

 
 Ținând cont de ultima d-voastră 

vizită la un furnizor de servicii 
medicale, cum apreciați următoarele: Foarte bună Bună 

Nici bună 
nici rea Rea  Foarte rea 

103. ... experiența dumneavoastră de a fi 
tratat cu respect? � � � � � 

104. … experiența d-voastră în legătură 
cu claritatea cu care vi s-au explicat 
lucrurile? 

� � � � � 

105. … experiența dumneavoastră în 
legătură cu gradul în care ați fost 
implicat în luarea deciziilor cu privire 
la tratamentul dumneavoastră? 

� � � � � 
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106. S-a întâmplat ca în ultimele 12 luni să fi avut nevoie de îngrijiri de sănătate/ asistență medicală, dar să nu 
le fi primit? 

� Nu  
� Da. Din ce motive credeți că nu ați primit asistența medicală de care ați avut nevoie? 

Bifați toate variantele pe care le considerați potrivite  

� Nu v-ați putut permite costurile vizitei medicale 
� Nu au existat servicii disponibile  
� Nu ați avut mijloace de transport 
� Nu v-ați putut permite costurile necesare transportului 
� Nu ați fost bine tratat, cu altă ocazie 
� Nu ați dispus de timpul necesar sau ați avut alte obligații 
� Medicamentele sau echipamentele pe care vi le-a putut oferi 
� The health care provider's skills were inadequate furnizorul de servicii de sănătate nu erau 

adecvate 
� Priceperea furnizorului de servicii de sănătate nu a fost adecvată 
� Ați încercat dar ați fost refuzat 
� Nu v-ați considerat suficient de grav bolnav 
� Altele, vă rugăm specificaț: ����…………………………………………………………………………. 

 
 
  

Foarte 
mulțumit Mulțumit 

Nici mulțumit 
nici 

nemulțumit 
Nemulțumit Foarte 

nemulțumit 

107. In general, cât de mulțumit sunteți 
de modul în care funcționează 
serviciile de sănătate în zona d-
voastră? 

� � � � � 
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Factori personali 
  

Următoarele întrebări se referă la părerea pe care o aveți despre d-voastră.  

  1 

De loc 
convins 2 3 4 

5 

Complet 
convins 

108. Cât de convins sunteți că puteți găsi 
mijloacele și căile de a obține ceea 
ce doriți, atunci când cineva vi se 
împotrivește? 

� � � � � 

109. Cât de convins sunteți că puteți să 
faceți față unor evenimente 
neașteptate? 

� � � � � 

110. Cât de convins sunteți că puteți 
menține legătura cu persoanele care 
sunt importante pentru d-voastră? 

� � � � � 

111. Cât de convins sunteți că puteți să 
vă mențineți o stare bună de 
sănătate? 

� � � � � 

112. Considerați că leziunea medulară cu 
care trăiți v-a transformat într-o 
persoană mai puternică? 

� � � � � 

113. Vă îngrijorați de ceea ce vi s-ar 
putea întâmpla în viitor?  

de ex. să vă gâdiți că nu o să vă puteți 
purta singur de grijă, sau că o să 
deveniți o povară pentru ceilalți 

� � � � � 

114. Credeți că veți fi capabil să vă 
realizați visurile, speranțele și 
dorințele? 

� � � � � 

115. Credeți că sunteți capabii să luați 
deciziile importante din viața d-
voastră?  
de ex., să decideți unde să locuiți, cu 
cine să locuiți, cum să vă cheltuiți banii 

� � � � � 

116. Vă simțiți acceptat când sunteți cu 
alte persoane? � � � � � 

  

117. In ultimele 12 luni, vi s-a întâmplat să fi trecut printr-un eveniment neplăcut major? 
ex: boli grave sau accidente, conflicte majore cu alte persoane, divorț, sau decesul cuiva drag?. 

� Nu 
� Da, vă rugăm specificați: ����……………………………………………………………………  
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Calitatea vieții și starea generală de sănătate 
  

Următoarele întrebări se referă la modul in care vă apreciați calitatea vieții în general, precum și în alte aspecte al vieții d-
voastre. Vă rugăm să vă referiți la viața d-voastră din ultimele 14 zile. Vă rugăm să vă raportați la standardele, dorințele, 
plăcerile și grijile d-voastră.  

 
 

In ultimele 14 de zile… Foarte slabă Slabă Nici bună nici 
slabă 

Bună Foarte bună 

118. Cum apreciați calitatea vieții d-
voastră? � � � � � 

       

  
Foarte 

nemultumit Nemulțumit 

Nici mulțumit 
nici 

nemulțumit Mullțumit 
Foarte 
mulțumit 

119. Cât de mulțumit sunteți de 
starea d-voastră de sănătate? � � � � � 

120. Cât de mulțumit sunteți de 
capacitatea d-voastră de a 
executa activitățile zilnice? 

� � � � � 

121. Cât de mulțumit sunteți de d-
voastră? � � � � � 

122. Cât de mulțumit sunteți de 
relațiile d-voastră personale? � � � � � 

123. Cât de mulțumit sunteți de 
condițiile în care locuiți? � � � � � 

  

124. In general, puteți afirma că sănătatea d-voastră este: 
� Excelentă  
� Foarte bună  
� Bună 
� Așa și așa  
� Slabă  

125. Cum apreciați că este sănătatea d-voastră acum, comparativ cu acum un an? 
� Mult mai bună  
� Puțin mai bună  
� Cam la fel  
� Ceva mai rea  
� Mult mai rea  
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Activități fizice 
  

126. Practicați sporturi adapatate pentru persoane cu dizabiltăți? 
� Nu  
� Da  

Dacă DA, vă rugăm să menționați 
� Activități sportive la un club 
� Sport de relaxare  
� Sport de performanță (activități competiționale)  

 

Servicii de Reabilitare și Dispozitive Asistive 
 

127. După leziunea medulară ați fost trimis/ programat într-un serviciu de Reabilitare Medicală? 
� Nu  
� Da 

128.  Urmați în mod regulat tratament de Reabilitare Medicală? 
� Nu  
� Da  

Dacă DA, care este numărul mediu de zile/an? ����………………………………… 

129. De unde ați obținut dispozitivele adaptative? 
ex. Scaun Rulant, orteze, cârje 

� Spital /Centru de Reabilitare  
� Au fost decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate  
� Le-ați cumpărat din resurse proprii 
� Donație de la o Asociație Non-profit  
� Donație din parte unor persoane private 

130. In general, dispozitivele adaptative de care aveți nevoie sunt decontate de către Casa de Asigurări de 
sănătate? 
� Da, sunt decontate integral, iar eu nu trebuie să plătesc nimic  
� Da, dar trebuie eu să plătesc o parte din valoarea lor  
� Nu sunt decontate, le obțin exclusiv pe cheltuiala mea 

131. In general, cum apreciați că este procesul de procurare a dispozitivelor de care aveți nevoie? 
� Foarte dificil  
� Dificil  
� Satisfăcător 
� Ușor 
� Foarte ușor 

132. Aveți nevoie de catetere pentru cateterizarea intermitentă? 
� Nu  
� Da  

Dacă DA, de unde le obțineți? 
� De la spital 
� Sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate 
� Donații de la Organizații non-profit 
� Vi le cumpărați d-voastră 
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133. In general, cum apreciați accesul la servicii de Reabilitare Medicală? 
� Foarte dificil  
� Dificil  
� Satisfăcător 
� Ușor 
� Foarte ușor 

134. Ați beneficiat de servicii de Reabilitare Medicală Post-acută (imediat dupa operatie/ externarea de la 
Neurochirurgie)? 
� Nu 
� Da 

135. Ati condus maşina înainte de Leziunea Medulară? 
� Nu 
� Da 

In prezent conduceţi propria d-voastră maşină? 
� Nu 
� Da 

Dacă DA, utilizaţi adaptări speciale pentru a şofa? 
� Nu 
� Da 

 
 
 
 

Vă mulțumim foarte mult pentru  
participarea la sondajul InSCI! 


