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Các Chủ Đề Trong Bảng Câu Hỏi 2011
TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE
Tình trạng sức khỏe chung
Số ngày nghỉ làm hoặc nghỉ học do các vấn đề về sức khỏe
Chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe
ĐIỀU KIỆN SỨC KHỎE
Bệnh suyễn
Bệnh tiểu đường, bệnh tiểu đường khi mang thai, bệnh tiền tiểu đường/gần bị bệnh tiểu
đường
Bệnh tim, cao huyết áp, đột quỵ, viêm khớp, khuyết tật thể chất
Bệnh động kinh
Các bệnh về thể chất, hành vi, và/hoặc tâm thần
SỨC KHỎE TÂM THẦN
Tình trạng sức khỏe tâm thần
Nhu cầu được xác định, sự tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
Suy yếu chức năng, dấu hiệu bệnh
Có ý định và cố tự vẫn
CÁC HÀNH VI SỨC KHỎE
Tiêu thụ theo chế độ ăn, thức ăn nhanh
Hoạt động thể chất và tập thể dục, đi từ trường về nhà
Đi lại và đi bách bộ
Bác sĩ đã bàn luận về dinh dưỡng/hoạt động thể chất
Chích ngừa cúm
Sử dụng rượu và thuốc lá, các hành vi tình dục
Sử dụng thuốc bất hợp pháp, xét nghiệm HIV/STI
Té ngã ở người già
SỨC KHỎE CỦA PHỤ NỮ
Khám sàng lọc bằng chụp X quang vú, liệu pháp hormone, khám sàng lọc ngừa ung thư
cổ tử cung
Mang thai
Hiểu biết & nhận thức về HPV
Chích vacxin HPV (hội đủ điều kiện về độ tuổi)
PHÒNG CHỐNG UNG THƯ
Khám sàng lọc ung thư kết - trực tràng, chụp quét CAT/CT
SỨC KHỎE NHA KHOA
Lần khám răng cuối cùng, lý do chính không đi nha sĩ
KHU PHỐ VÀ NHÀ Ở
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Sự an toàn, sự gắn bó xã hội
Quyền sở hữu nhà, lượng thời gian ở nơi cư trú hiện tại
Sử dụng công viên
Sự tham gia dân sự
SỰ TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Nguồn chăm sóc thông thường, các buổi khám bác sĩ, các buổi khám tại phòng cấp cứu
Sự trì hoãn trong việc nhận được dịch vụ chăm sóc (thuốc theo toa và chăm sóc y tế)
Chăm sóc y tế tại nhà, đặt hẹn kịp thời, nhập viện
Các vấn đề giao tiếp với bác sĩ
Sử dụng mạng Internet để biết thông tin về sức khỏe
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Các Chủ Đề Trong Bảng Câu Hỏi (Tiếp theo)
MÔI TRƯỜNG THỨC ĂN
Tiếp cận thức ăn sạch và vừa túi tiền
Nơi thanh thiếu niên/trẻ em ăn sáng/trưa, đồ ăn nhanh tại trường
Thức ăn có trong hộ gia đình trong 12 tháng vừa qua, đói
BẢO HIỂM Y TẾ
Khoản bảo hiểm hiện tại, khoản bảo hiểm của người phối ngẫu, người thanh toán khoản
bảo hiểm
Sự tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe, đặc điểm và đánh giá chương trình
Nhà tuyển dụng có cung cấp khoản bảo hiểm không, sự hội đủ tiêu chuẩn của người
tham gia khảo sát/người phối ngẫu
Khoản bảo hiểm trong 12 tháng vừa qua, lý do không có bảo hiểm
Khó khăn khi tìm bảo hiểm y tế tư nhân
Các chương trình chăm sóc sức khỏe có khấu trừ cao
Medi-Cal có phạm vi bán phần
SỰ HỘI ĐỦ TIÊU CHUẨN CỦA CHƯƠNG TRÌNH CÔNG CỘNG
Mức nghèo của hộ gia đình
Sự tham gia chương trình (CalWORKs, Food Stamps, SSI, SSDI, WIC, TANF)
Tài sản, tiền chu cấp của người phối ngẫu/tiền hỗ trợ trẻ em, an sinh xã hội/trợ cấp
Sự hội đủ tiêu chuẩn của Medi-Cal và chương trình Healthy Families
Lý do không tham gia Medi-Cal trong số những người đủ tiêu chuẩn tiềm năng
BẮT NẠT VÀ BẠO HÀNH GIỮA CÁC CÁ NHÂN
Bắt nạt, an toàn cá nhân, bạo hành giữa các cá nhân
SỰ THAM GIA CỦA CHA MẸ/SỰ GIÁM SÁT CỦA NGƯỜI LỚN
Sự hiện diện của người lớn ngoài giờ học, gương mẫu, khả năng phục hồi
Sự tham gia của cha mẹ
CHĂM SÓC TRẺ VÀ TRƯỜNG
Những sắp xếp về chăm sóc trẻ hiện nay
Dịch vụ chăm sóc trẻ có trả tiền
Chương trình First 5 California: Cẩm nang cho những người mới trở thành cha mẹ
Việc theo học mẫu giáo/ở trường, tên trường
Chất lượng trường mẫu giáo
Tình trạng hay bị đổi trường
VIỆC LÀM
Tình trạng việc làm, tình trạng việc làm của người phối ngẫu
Số giờ làm việc cho tất cả các công việc
LỢI TỨC
Lợi tức của người tham gia khảo sát và người phối ngẫu trong tháng vừa qua trước khi
trừ thuế
Lợi tức của hộ gia đình, số người được hỗ trợ bởi lợi tức của hộ gia đình
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ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI THAM GIA KHẢO SÁT
Chủng tộc và sắc tộc, độ tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng
Tình trạng cựu chiến binh
Tình trạng hôn nhân, tình trạng quan hệ sống chung có đăng ký (các cặp đồng giới)
Thiên hướng tình dục
Ngôn ngữ nói với bạn bè, ngôn ngữ TV, radio, báo chí được sử dụng
Trình độ học vấn, mức độ thành thạo tiếng Anh
Tư cách công dân, tình trạng nhập cư, quốc gia nơi sinh, thời gian đã ở Hoa Kỳ, ngôn
ngữ nói ở nhà
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