Khảo Sát Sức Khỏe Cộng Đồng của Hệ Th ng Chăm Sóc Sức Khỏe Hallmark
Trân trọng cám ơn
đã hoàn thành Khảo Sát Sức Khỏe Cộng Đồng của Hệ Thống Chăm Sóc Sức
Khỏe Hallmark. Thông tin trả lời của
có nghĩa rất quan trọng đối với chúng tôi, giúp chúng tôi có
thể tìm hiểu về những người sống và làm việc trong những cộng đồng mà Hallmark phục vụ. Chúng tôi
sẽ sử dụng những phản hồi của
để hỗ trợ ch ng t lập kế hoạch cho các chương trình trong
tương la nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của cộng đồng.
vui lòng trả lời những câu hỏ sa đây một cách tốt nhất có thể. Câu trả lời của
được ẩn
danh, vì vậy vui lòng không viết tên của
vào tờ khảo sát này. Việc
hoàn thành khảo sát này
là tự nguyện. Nếu có bất kì câu hỏi nào mà
không muốn trả lời,
có thể để trống.
1) A)





B)






s ng ở th trấn nào?
Everett
 Melrose
Lynnfield
 North Reading
Malden
 Reading
Medford
 Revere






Saugus
Stoneham
Wakefield
Winthrop

 Khác (ở đâ

làm việc ở th trấn nào?
Everett
 Melrose
Lynnfield
 North Reading
Malden
 Reading
Medford
 Revere






Saugus
Stoneham
Wakefield
Winthrop



2) Cho biết giới tính của
 Nam
3)




4)





bao nhiêu tuổi?
18 trở ống
19-29
30-39






?
Nữ

 Ch

Khác (ở đâ ):
___________________

yển g ớ




40-49
50-59
60-69

):
___________________

70-79
80 trở l n

thuộc chủng tộc nào? Vui lòng đánh dấu tất cả những câu trả lời thích hợp.
h ân a đỏ/Ngườ Mỹ ản đ a
 Ngườ ỹ gốc ây an Nha/Ngườ La tinh
 Ngườ a trắng
Ngườ Châ Á/Ngườ Đảo Thái Bình
Dương
 Khác ( lòng g ả thích): _______________
Ngườ a đen/Người Mỹ gốc Phi

5) Ngôn ngữ chính
sử dụng ở nhà? Vui lòng đánh dấu ấ ả á câu trả lời phù hợp.
 ếng Anh
 ếng Pháp
 ếng Ả-Rập
 ếng Ha t Creole
 ếng r ng ốc (Nếu là tiếng
 ếng Ý
Trung u t là tiếng địa p ương
 ếng ồ Đào Nha
nào?)
 ếng ây an Nha
 ếng ảng Đ ng
 ếng V ệt
 ếng an hoạ
 Khác (vui lòng ghi rõ): ________________
 ếng đ a phương khác (tiếng
nào?_________________)

1

thường dùng ngôn ngữ nào khi nhận các d ch vụ chăm sóc sức khỏe? Vui lòng chọn

6)
một.







ếng Anh
ếng Ả-Rập
ếng r ng
ốc (Nếu là tiếng
Trung u t tiếng địa p ương
nào?)
 ếng ảng Đ ng
 ếng an hoạ
 ếng đ a phương khác (tiếng
nào?_________________)
ếng Pháp








ếng Ha t Creole
ếng Ý
ếng ồ Đào Nha
ếng ây an Nha
ếng V ệt
Khác (vui lòng ghi rõ): _______________

7) A) Quý v đã s ng cả đời ở Mỹ đúng không?



B) Nếu không,




 Không

Đ ng

1 năm trở
2-5 năm

đã s ng ở Mỹ bao lâu?
ống
 6-10 năm
 r n 10 năm

8) Thu nhập h ng năm củ hộ gi đình
 Dướ $10.000
 $10.000 đến $19.999
 $20.000 đến $29.999
 $30.000 đến $39.999
 $40.000 đến $49.999

là bao nhiêu?
 $50.000 đến $59.999
 $60.000 đến $79.999
 $80.000 đến $99.999

$100.000 trở l n

9) Có b o nhiê người trong hộ gi đình
(bao gồm cả
)?
_______ trẻ em (0-18 tu i)
_______ người già (t 65 tu i trở lên)
_______ người lớn (19-64 tu i)
10) Bậc học cao nhất mà
đã ho n th nh?

lớp 8 trở ống
 r ng học ph thông/ tr ng học cơ sở
 Cao đẳng đạ học hay trường ch y n ngh ệp
 Sa đạ học
 Khác ( lòng g ải thích): ____________________________________
11) Tình trạng c ng iệc hiện tại của
 Làm thuê toàn thờ g an
 Làm thuê án thờ g an
 ự làm chủ
 hất ngh ệp

? Vui lòng chọn ấ ả á
u ả lời phù hợp.
 Đã nghỉ hư
 Sinh viên
 Khác ( lòng g ải thích): ______________
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12)







đánh giá thế nào về tình trạng sức khỏe tổng thể của mình?
yệt ờ
Rất tốt
ốt
Khá
Yế

13) A)
có người nào mà
chăm sóc sức khỏe của
 Có
 Không
 Kh ng chắc

coi là bác sỹ riêng củ mình h y người cung cấp d ch vụ
không?

B) Nếu có,
được chăm sóc sức khỏe chủ yếu ở đâ ?
Beth Israel Deaconess Medical Center
 Lynn Community Health Center
Beverly Hospital
 Massachusetts General Hospital
Brigham and Women's Hospital
 Melrose-Wakefield Hospital- Hallmark
Health
Cambridge Health Alliance
 Mount Auburn Hospital
Harvard Vanguard Medical Associates
 North Shore Community Health --Peabody
Lahey Clinic Medical Center, Burlington
Family Health Center
Lahey Clinic Medical Center, North

Tufts Medical Center
Shore
 Winchester Hospital
 Lawrence Memorial Hospital - Hallmark
Health
 Khác (Hệ thống ệnh ện phòng khám
nào?)______________________









14) Đã hoảng bao lâu kể từ lần cu i cùng
đến hám bác sỹ hay một nhà cung cấp d ch vụ
chăm sóc sức hỏ hác để khám sức khỏ đ nh k ? Kiểm tra sức khỏ đ nh kì là một cuộc
hám sức hỏ tổng át, không phải kiểm tra chấn thương, bệnh tật hay bệnh trạng cụ thể
nào.
 Cách đây t ướ 1 năm
 Cách đây 1-2 năm
 Cách đây 3-4 năm
 Cách đây t 5 năm trở lên
 Chưa ao g ờ
 Kh ng chắc chắn
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15) A)

 Có

có phải vào phòng cấp cứu t ong năm ừ
 Không

không?

B) Nếu có,
đến phòng cấp cứu ở đâ ? Vui lòng chọn ấ ả á
u ả lời phù hợp.
 Beth Israel Deaconess Medical Center
 Massachusetts General Hospital
 Beverly Hospital
 Melrose-Wakefield Hospital- Hallmark
Health
 Boston Medical Center
 Mount Auburn Hospital
 Brigham and Women's Hospital
 Tufts Medical Center
 The Cambridge Hospital
 Whidden Memorial Hospital
 Lahey Clinic Medical Center, Burlington
 Winchester Hospital
 Lahey Clinic Medical Center, North
Shore
 Khác (Bệnh ện
nào?)______________________
 Lawrence Memorial Hospital- Hallmark
Health
16) A) Hiện tại
có bảo hiểm y tế nào không?
 Có, và ảo h ểm này ao trả cho những nh cầ chăm sóc sức khỏe của t
 Có, nhưng ảo h ểm này không bao trả cho những nh cầ chăm sóc sức khỏe của t
 Không
B) Nếu bảo hiểm y tế của
không b o t ả cho những nhu cầ chăm sóc sức khỏe của
,
hãy cho chúng t i biết
o. Vui lòng chọn ấ ả á
u ả lời phù hợp.
 Khoản đồng thanh toán quá cao
 Khoản khấ tr
á cao
 D ch ụ chăm sóc nha khoa kh ng được ao trả
 D ch ụ chăm sóc mắt th lực kh ng được ao trả
 Các ch ụ phòng ệnh như chụp X- ang t yến
à các ch ụ ch ế chụp khác không
được ao trả
 Khác ( lòng g ả thích): ______________________________________________________
17) A) Có thời gian nào trong 12 tháng qua mà
cần đến hám bác sỹ, y tá hay nhà cung cấp
d ch vụ chăm sóc sức hỏ nhưng h ng thể gặp được ai không?
 Có
 Không
B) Nế có, tại s o
ại h ng thể đến hám bác sỹ, y tá h y nh c ng cấp ch ụ chăm
sóc sức hỏ ? Vui lòng họn ấ ả á
u ả lời phù hợp.
 Chi phí quá cao

kh ng có ảo h ểm
 Kh ng thể hẹn gặp được
 Kh ng thể đến được đó o các ấn đề ề
giao thông
 Khác ệt ề ăn hóa g ữa t à nhà
c ng cấp ch ụ chăm sóc sức khỏe
 á ận rộn ớ ệc chăm sóc trẻ à hoặc
ngườ g à
 Những g ờ mở cửa của họ kh ng
phù hợp ớ t
 Khác ( lòng g ả thích): _______________
 Rào cản ề ng n ngữ
18) Trung bình,
tập thể ục ít nhất 30 phút trong bao nhiêu ngày một tuần?
 Không tập ngày nào
 1-2 ngày
 3-4 ngày
 T 5 ngày trở l n
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19) Trung bình,

ăn những thực phẩm s đây thường yên như thế n o?
Một lần một
2-4 lần một Một lần một
2-4 lần một
tuần hoặc ít
tuần
ngày
ngày
hơn

Hoa quả
Rau xanh
Ngũ c c nguyên hạt
(như gạo lức hoặc bánh
mì làm bằng 100% bột
lúa mì nguyên hạt)
20)

đồng


























h y h ng đồng ý thế nào với câ

Các lựa chọn thực phẩm có ợi cho
sức hỏ (bao gồm hoa quả và rau
tươi, ngũ c c ng yên hạt…) tại cộng
đồng nơi t i ở có giá phải chăng.
21) Nếu
từ 50 tuổi t ở ên,
 Có
 Không
 Kh ng chắc

ướ 50 t

ừ 5 ần t ở
lên một
ngày

ưới đây?

Hoàn toàn
đồng ý

Hơi đồng ý

Hơi hông
đồng ý

Hoàn toàn
không
đồng ý









đã từng khám nội soi t ong òng 10 năm

22) h d nh h phụ nữ:
A) Lần gần đây nhất
làm xét nghiệm pap
 Chưa ao g ờ
 Cách đây 1 năm hoặc sớm hơn
 Cách đây 1-2 năm
 Cách đây 3-5 năm
 Cách đây hơn 5 năm
B) Nếu
từ 40 tuổi t ở ên, lần gần đây nhất
nào?
 Chưa ao g ờ
 Cách đây 1 năm hoặc sớm hơn
 Cách đây 1-2 năm
 Cách đây 3-5 năm
 Cách đây hơn 5 năm

ưới 40 tu i
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chư ?

hi n o?

tiến hành chụp quang tuyến vú là khi

23)

đã b o giờ được th ng báo đã b bất
bệnh n o t ong các bệnh ưới đây h ng?
Nếu có, hãy chọn tất cả các câu trả lời phù hợp:
 ệnh hen s yễn
 ệnh t m
 ệnh m khớp
 H yết áp cao
 Ung thư
 Cholesterol cao
 rầm cảm
 h a cân
 ể đường
 ệnh mãn tính khác ( lòng g ả thích):
_________________________________________

24)

có dùng thu c lá không?





Có
đã t ng ùng nhưng đã ỏ
Kh ng, t chưa ao g ờ ùng

25) ấn đề sức hỏ n o
cho nghiêm t ọng nhất t ong cộng đồng nơi
òng chọn
ấn đề sức hỏ nghiêm t ọng nhất.
 ệnh hen s yễn
 ệnh éo phì
 Ung thư
 Đột ỵ
 ể đường
 Lạm ụng ược chất
 ệnh t m
 ạo lực ạo lực g a đình
 ệnh ph
 Khác (vui lòng g ả thích):
_________________
 ệnh tâm thần

26) Hallmark Health có thể giúp

27)

h y gi đình cải thiện sức khỏe củ

s ng?

i

thế nào?

có điều gì hác mu n nói với chúng tôi về sức khỏe của
gi đình hoặc cộng
đồng của
hoặc về Hallmark Health? (Vui lòng viết ở mặt sau của bài khảo sát này nếu
cần).
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