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SCREEN1:1. Confirm ID
1. Confirm ID Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

1. Confirm ID Q.1
start_time

BGL_HHS

1. Confirm ID Q.2
household_id_confirm

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗೊತ್ತುdate?
ಲ್ಿ , ಅಥವಾ
ಉತ್ು ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು
ಅನ್ನು
Whatಗಳು
is today's
Please select
the button
to get date ,and
time.
ಓದಲೇಬಾರದು
,
ರೆಸ್ಟಾ
ಾಂಡಾಂಟ್
ಹೇಳಿದಾಗ
ಮಾತ್
ರ
ಅವುಗಳನ್ನು
ಸಮೋಕೆೆ ಯ ಪ್ರರ ರಂಭದ ಸಮಯ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ‘ಗೆಟ್ ಟಾಂ’ ಬಟನ್ಸ ಒತ್ತು .
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Please Enter the Household ID:

BGL_HHS

ಹೌಸ್ಹ ೋಲ್ಡ್ ಐಡಿ ನಮೂದಿಸಿ

Enable if :current.start_time is not null

1. Confirm ID Q.3
id_correct

Is the following information correct?
BGL_HHS

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತ್ತ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ?

Enable if :current.household_id_confirm is not null

Interviewer:ಸಂದರ್ಶಕ: [interviewer_id]
intervention ಇಂಟರ್ಶಂರ್ನ್ ವಾರ್ಡಶ:[intervention_q]
Zone ವಲ್ಯ: [zone]
Ward ವಾರ್ಡಶ: [ward]
Household
ID ಮನೆಯ ಐಡಿ: [household_id]
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ
1. Confirm ID Label

Instructions to correct information
above:

ಮೇಲ್ಲನ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು
ಸೂಚನೆಗಳು
1. Select 'File' in upper left corner of the
screen ಸಿೆ ರೋನ್ಸನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ

ಫೈಲ್ಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

2. Select 'Back to dashboard'. 'ಬಾಯ ಕ್ಸ್
ಟ್ಟ ಡ್ಯಯ ಶ್ಬೋರ್ಡೇ' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
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1. Confirm ID Label

3. Enter the correct
information.ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ತ
ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ.
Random Sample ರಾ್ ಶಂಡಮ್

1. Confirm ID Label

ಸ್್
ಂಪಲ್
How many
adults above the age of 18 live in this household?

1. Confirm ID Q.4
num_respondents

BGL_HHS

(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)6,(7)7,(8)8,(9)9,(10)10

START ROSTER 1.1:Random Sample
Random Sample Q.5
hh_members

random_sample

Please enter the household members who are 18 years or older
18 ವರ್ಶ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಎಂದು ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು

ಮಾಡಿ
[HIDDEN]Random Sample
HiddenRandomID

Hidden Random ID
random_sample

END ROSTER 1.1:Random Sample
1. Confirm ID Q.6
RCand

1. Confirm ID Label

Select the random candidate from this dropdown list:
BGL_HHS

ಈ ಡ್ಯರ ಪ್ಡ್ನ್ಸ ಪ್ಟ್ಟ್ ಯಾಂದ ರಾಯ ೇಾಂಡಮ್ ಅಭಯ ರ್ಥೇಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

Please continue the
household survey with
[RCand].

ಹೌಸ್ಹ ೋಲ್್ ಟ ರ್ವೇಅನ್ನು ದ
ಯವಿಟ್ಟ್ [RCand]
ರವರಾಂದಿಗೆಮಾಂದುವರೆಸಿ.
1. Confirm ID Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
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1. Confirm ID Label

END SCREEN 1:1. Confirm ID
SCREEN2:2. Introduction and Consent
Enable if :current.id_correct = 1

2. Introduction and Consent Label

2. Introduction and Consent Label

2. Introduction and Consent Label
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4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

2. Introduction and Consent
2. ಪ್ರ ಸ್ಟು ವನೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಾ ಗೆ

This section is designed to provide a brief introduction to the survey
and to solicit consent from the interviewee. Please complete this
section with the participant.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಬಗೆೆ ಸಂಕ್ೆ ೀಪಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಿೀಡಲುಮತ್ತಿ ಸಂದರ್ಶ
ನನಿೀಡುವವರಿಂದಒಪ್ಪಿ ಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲುಈಸೆಕ್ಷನ್ಅನ್ನು ವಿ
ನ್ಯ್ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಸೆಕ್ಷನ್ಅನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವವನಂದಿಗೆದಯವಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಶಗೊ
ಳಿಸಿ.
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2. Introduction and Consent Label

2. Introduction and Consent Q.1
start

BGL_HHS

Read aloud directly from recruitment script and direct towards the
respondent: "Hello, my name is _______________ and I am contacting
you on behalf of the University of Washington which is interested in
improving access to, and delivery of , services for acute cardiovascular
events.
ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ನ ಕಡಗೆ ಹೋಗಿ: "ನಮಸ್ಟೆ ರ,
ನನು ಹೆಸರು _______________ ಮತ್ತು ನಾನ್ನ ಅಕ್ಯಯ ಟ್

ಕಾಡಿೇಯೋವಾಸುೆ ಲ್ರ್ ಸಂದಭೇಗಳಿಗ್ಗಿ ಸವಿೋೇಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಡಲ್ಲವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕು ರಾಗಿರುವ
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟ್ಟ ಆಪ್ ವಾಷಾಂಗ್ಟನ್ಸನ ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನ್ನ ನಿಮಮ ನ್ನು
ಸಂಪ್ರ್ಕೇಸುತ್ತು ದೆದ ೋನೆ."
May I ask you a few questions?

ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುರ್ದ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

2. Introduction and Consent Label

If respondent is not interested in participating, continue to the ‘End’
section and fill out the appropriate information.
ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆೆ ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಆಸರ್ಕು ಹಾಂದಿಲ್ಿ ದಿದದ ರೆ, ಎಾಂರ್ಡ
ಸೆಕ್ಷನ್ಸಗೆ ಮಾಂದುವರೆಯರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕು ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

2. Introduction and Consent Label
2. Introduction and Consent Q.2
hh_age

BGL_HHS

What is your age?

ನಿಮಮ ವಯಸುಟ ಎಷ್ಟ್ ?

Enable if :current.start = 1

Please have interviewee respond in full years

ಸಂದರ್ಶನ ನಿೀಡುವವರು ಪೂರ್ಶ ವರ್ಶಗಳಲ್ಲಲ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯಿಸಬೇಕು
If necessary, enter the following codes:
-1 = Don't know
-2 = Decline to respond
If respondent does not know their age, the following questions will probe
about date of birth and age range, below.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ಗಳನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ, ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ :
-1 =ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 =ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ಅವರ ವಯಸಟ ನ್ನು ತ್ತಳಿಯದಿದದ ಲ್ಲಿ ,
ನಾವು ಅವರ ಹುಟ್ಟ್ ದ ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು ವಯಸಿಟ ನ ಶ್ನರ ೋಣಿಯ ಬಗೆೆ ಈ ಕೆಳಗೆ
ಪ್ರ ೋಬ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ
SCREEN2.1:Age Probe Questions ವಯಸುು ಪ್ರ ೀಬ್ ಮಾಡುವ
ಪರ ಶ್ನು ಗಳು
Enable if :current.hh_age 1
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Age Probe Questions ವಯಸುಟ ಪ್ರ ೋಬ್ ಮಾಡುವ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು Q.1
know_hh_dob

BGL_HHS

Enable if :current.hh_age IN (-1, -2)

Do you know your exact date of birth? (Day, month, and year must be
known)
ನಿಮಗೆ ನಿಖ್ರವಾದ ಹುಟ್ಟ್ ದ ದಿನಾಾಂಕವು ತ್ತಳಿದಿದೆಯೇ? (ದಿನ, ತ್ತಾಂಗಳು
ಮತ್ತು ವರ್ೇವನ್ನು ತ್ತಳಿದಿರಬೇಕು)

If respondent does not know their date of birth, probe for age range in the
next question.

ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ಅವರ ಹುಟ್ಟ್ ದ ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು
ತ್ತಳಿಯದಿದದ ಲ್ಲಿ , ವಯಸಿಟ ನ ಶ್ನರ ೋಣಿಗೆ ಪ್ರ ೋಬ್ ಮಾಡಿ
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

Age Probe Questions ವಯಸುಟ ಪ್ರ ೋಬ್
ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು Label

Select button below to enter the respondent's date of birth if they do
not know their exact age.

SCREEN2.1.1:Date of Birth
Enable if :current.know_hh_dob = 1

Date of Birth Label

What is your Date of Birth?

ನಿಮಮ ಹುಟ್ಟು ದ ದಿನ್ಯಂಕವು ಯಾವುದು?
Enter the following response code if necessary:

ಅವರ್್ ವಿದದ ಲ್ಲಲ ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಯ ಕೀಡನ್ನು
ದಾಖಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ :
-1 = Don't know ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ
-2= Decline to respond ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆ ನಿೀಡಲು ತ್ತರಸಕ ರಿಸಿದರು
START ROSTER 2.1.1.1:Birth
RosterContents :(1)Birth Day

Birth
Q.1
hh_dob_dd

Day (DD):

ದಿನ
hh_dob

Birth
Q.2
hh_dob_mm

hh_dob

Enable if :current.hh_dob_dd BETWEEN 1 and 31

(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)6,(7)7,(8)8,(9)9,(10)10,(11)11,(12)12,(13)13,(14)14,(15)15,(16)16,(
17)17,(18)18,(19)19,(20)20,(21)21,(22)22,(23)23,(24)24,(25)25,(26)26,(27)27,(28)28,(29)29,(
30)30,(31)31,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Month (MM):
ತ್ತಾಂಗಳು:
(1)January ಜನವರಿ,(2)February ಫೆಬರ ವರಿ,(3)March ಮಾರ್ಚೇ,(4)April ಏಪಿರ ಲ್ಡ,(5)May
ಮೇ,(6)June ಜೂನ್ಸ,(7)July ಜುಲೈ,(8)August ಆಗಸ್್ ,(9)September ಸೆಪ್್ ಾಂಬರ್,(10)October
ಅಕ್ ೋಬರ್,(11)November ನವೆಾಂಬರ್,(12)December ಡಿಸೆಾಂಬರ್,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Questionnaire Content Report

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
Birth
Q.3
hh_dob_yyyy

Year (YYYY)

ವರ್ೇ
hh_dob

Enable if :current.hh_dob_mm BETWEEN 1 and 12

(2015)2015,(2014)2014,(2013)2013,(2012)2012,(2011)2011,(2010)2010,(2009)2009,(2008)20
08,(2007)2007,(2006)2006,(2005)2005,(2004)2004,(2003)2003,(2002)2002,(2001)2001,(2000
)2000,(1999)1999,(1998)1998,(1997)1997,(1996)1996,(1995)1995,(1994)1994,(1993)1993,(1
992)1992,(1991)1991,(1990)1990,(1989)1989,(1988)1988,(1987)1987,(1986)1986,(1985)1985
,(1984)1984,(1983)1983,(1982)1982,(1981)1981,(1980)1980,(1979)1979,(1978)1978,(1977)1
977,(1976)1976,(1975)1975,(1974)1974,(1973)1973,(1972)1972,(1971)1971,(1970)1970,(196
9)1969,(1968)1968,(1967)1967,(1966)1966,(1965)1965,(1964)1964,(1963)1963,(1962)1962,(
1961)1961,(1960)1960,(1959)1959,(1958)1958,(1957)1957,(1956)1956,(1955)1955,(1954)195
4,(1953)1953,(1952)1952,(1951)1951,(1950)1950,(1949)1949,(1948)1948,(1947)1947,(1946)
1946,(1945)1945,(1943)1943,(1942)1942,(1941)1941,(1940)1940,(1939)Before 1940 <
1939,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END ROSTER 2.1.1.1:Birth

Date of Birth Label

END SCREEN 2.1.1:Date of Birth

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
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Age Probe Questions ವಯಸುಟ ಪ್ರ ೋಬ್ ಮಾಡುವ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು Q.2
hh_age_gr

BGL_HHS

Enable if :current.know_hh_dob = 0

If the respondent does not know their exact age in years or their date of
birth, ask:

ಒಂದೊಮ್ಮಮ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರು ವರ್ಶಗಳಲ್ಲಲ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ದ
ದಿನ್ಯಂಕವನ್ನು ತ್ತಳಿಯದಿದದ ಲ್ಲಲ , ಕೇಳಿ: :
What is your age range?

ನಿಮಮ ವಯಸಿಟ ನ ಶ್ನರ ೋಣಿಯು ಯಾವುದು?
(1)Under 18 18 ವರ್ೇಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮ್ಮ,(2)18-19,(3)20-24,(4)25-29,(5)30-34,(6)35-39,(7)4044,(8)45-49,(9)50-54,(10)55-59,(11)60-64,(12)65+,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to
respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END SCREEN 2.1:Age Probe Questions ವಯಸುಟ ಪ್ರ ೋಬ್ ಮಾಡುವ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು
2. Introduction and Consent Label

If the interviewee is a child (under the age of 18) they are not eligible to
participate. If the interviewee is also unable to state their exact age or
age range, they are not eligible to participate. If the participant does not
meet the age requirements, please complete survey by selecting the
'End' tab in the upper right corner of your screen and completing all the
questions in that section.

ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ಮಗು ಆಗಿದದ ಲ್ಲಿ (18 ವರ್ೇಗಳಿಗೂ
ಕಡಿಮ್ಮ ವಯಸುಟ ) ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆೆ ಅಹೇರಾಗಿಲ್ಿ .
ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಸಂದಶೇಕರು ಅವರ ವಯಸುಟ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟ್ ದ
ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಸಮಥೇರಾದಲ್ಲಿ , ಅವರು
ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕೆೆ ಅಹೇರಾಗಿಲ್ಿ .ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸುವವ
ವಯಸಿಟ ನ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನ್ನು ಪ್ೋರೈಸದಿದದ ರೆ, ನಿಮಮ ಸಿೆ ರೋನು
ಮೇಲ್ಲಾ ಗದ ಬಲ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನ ಎಾಂರ್ಡ ಟ್ಯಯ ಬ್ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸಮೋಕೆೆ ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪೂರ್ೇಗೊಳಿಸಿ
ಮತ್ತು ಆ ಸೆಕ್ಷನು ಲ್ಲಿ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ೇಗೊಳಿಸಿ..

2. Introduction and Consent Label
2. Introduction and Consent Q.3
hh_consent

BGL_HHS

Enable if :((current.hh_age) >= 18) OR ((current.hh_age_gr)
BETWEEN 2 AND 12) OR ((select hh_dob_yyyy from hh_dob
where hh_dob_yyyy) BETWEEN 1800 AND 1997)

All individuals above the age of 18 must provide signed consent, even if a
relative or family member has already consented. Read aloud the consent
form in its entirety, ensure that the participant has signed a copy. Keep one
copy for your records and return one to the particpant.
18 ವರ್ೇಕ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವಯಸಿಟ ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ಮನೆಯ

ಮಖ್ಯ ಸಥ ರು ಅದಾಗಲೇ ಒಪಿಾ ಗೆಯನ್ನು ನಿೋಡಿದದ ರೂ ಸಹ ಒಪಿಾ ಗೆ ಪ್ತ್ರ ಕೆೆ
ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ೇವಾಗಿ ಒಪಿಾ ಗೆ ಪ್ತ್ರ ವನ್ನು ಓದಿ,
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಕಾಪಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖ್ಚ್ಚತ್ಪ್ಡಿಸಿಕಳಿಿ .
ಒಾಂದು ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಿಮಮ ದಾಖ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಟ್ ಕಳಿಿ ಮತ್ತು
ಮತ್ು ಾಂದನ್ನು ಹಿಾಂದಕೆೆ ನಿೋಡಿ.
Did the respondent provide a signed consent form agreeing to proceed?

ಮಾಂದಕೆೆ
ಹೋಗಲು ಒಪಿಾ ಗೆ ನಿೋಡುವಂತ್ಹ ಒಪಿಾ ಗೆ ಪ್ತ್ರ ಕೆೆ
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದರೇ?
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2. Introduction and Consent Q.4
hh_sex

BGL_HHS

Enable if :current.hh_consent = 1

Observe the participants sex and select the appropriate answer.
Do not ask respondent

ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ ಲ್ಲಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತಿ ಸೂಕಿ ವಾದ
ಉತ್ಿ ರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಬೇಡಿ.
Respondent sex
(1)Male ಗಂಡು,(2)Female ಹೆಣ್ಣು ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
: ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆದಾರರ ಲ್ಲಂಗ

2. Introduction and Consent Label
2. Introduction and Consent Label

Instructions to fill out occupation:
This question is about to ask people who are employed and unemployed.
For those who have multiple jobs or a part-time job, the interviewer
should select the one which has a relatively fixed working time-frame,
and provides the main source of income.

ಉದೊ್ ೀಗವನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲುಸೂಚನೆಗಳು.
ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳುಅಥವಾನಿರುದೊಯ ೋಗಿಗಳುಆಗಿರುವಜನರಿಗೆಈಪ್ರ ಶ್ನು ಇದೆ.
ಒಾಂದರ್ಕೆ ಾಂತ್ಹೆಚ್ಚಿ ಉದೊಯ ೋಗಗಳನ್ನು ಅಥವಾಅರೆಕಾಲ್ಲಕಉದೊಯ ೋಗವ
ನ್ನು ಹಾಂದಿರುವವರಿಗ್ಗಿ,
ನಿಗದಿತ್ಕೆಲ್ಸದಅವಧಿಯನ್ನು ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ
,ಮತ್ತು ಆದಾಯದಮಖ್ಯ ಮೂಲ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸುವವರಿಗೆಸಂದಶೇಕಆ
ಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು
1. Agriculture, fishery, or related laborer ಕೃಷ, ಮೋನ್ನಗ್ರಿಕೆ, ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಗ್ರ

2. Production, transport equipment operator, or related worker
ಉತ್ಪಾ ದನೆ, ಸ್ಟರಿಗೆ ಉಪ್ಕರರ್ದ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್

ಕೆಲ್ಸಗ್ರ

3. Commercial or service personnel ವಾಣಿಜಯ ಅಥವಾ ಸವಿೋೇಸ್

ಪ್ಸೇನಲ್ಡ

4. Legislator, senior official, or manager ಲೆಜಿಸೆಿ ೋಟಸ್ೇ, ಸಿೋನಿಯರ್

ಆಫಿಷಯಲ್ಡಟ ಮತ್ತು ಮಾಯ ನೇಜಸ್ೇ
5. Office staff ಕಚೇರಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ

6. Professional and technical personnel (IT personnel, lawyer, researcher,
etc) ವೃತ್ತು ಪ್ರ ಮತ್ತು ತ್ಪಾಂತ್ತರ ಕ ಪ್ಸೇನಲ್ಡ(ಐಟ್ಟ ಪ್ಸೇನಲ್ಡ, ವರ್ಕೋಲ್,
ರಿಸಚೇರ್ ಇತ್ಪಯ ದಿ)
7. Medical Professional (Physician, nurse, etc) ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು (ಉದಾ
ಫಿಸಿಷಯನ್ಸ, ನಸ್ೇ)
8. Small business owner ಚ್ಚಕೆ ವಾಯ ಪ್ರರದ ಮಾಲ್ಲೋಕ
9. Military ಮಲ್ಲಟರಿ
10. Student ವಿದಾಯ ರ್ಥೇಗಳು
11. Unemployed ನಿರುದೊಯ ೋಗಿ
12. Household worker ಗೃಹಿಣಿ/ಗಂಡ
13. Retired ನಿವೃತ್ು ರಾದ
14. Other ಇತ್ರೆ (occupation not easily classified in the above categories)
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2. Introduction and Consent Q.5
occupation

BGL_HHS

What is your occupation?

ನಿಮಮ ಉದೊಯ ೋಗವು ಯಾವುದು?
(1)Agricultural, fishery, or related worker ಕೃಷ, ಮೋನ್ನಗ್ರಿಕೆ, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್
ಕೆಲ್ಸಗ್ರ,(2)Production, transport equipment operator, or related worker ಉತ್ಪಾ ದನೆ, ಸ್ಟರಿಗೆ
ಉಪ್ಕರರ್ದ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಗ್ರ,(3)Commercial or service
personnel ವಾಣಿಜಯ ಅಥವಾ ಸವಿೋೇಸ್ ಪ್ಸೇನಲ್ಡ,(4)Legislator, senior official, or manager
ಚ್ಚಕೆ ವಾಯ ಪ್ರರದ ಮಾಲ್ಲೋಕ,(5)Office staff ಕಚೇರಿ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ,(6)Professional and technical
personnel (IT personnel, lawyer, researcher, etc.) ವೃತ್ತು ಪ್ರ ಮತ್ತು ತ್ಪಾಂತ್ತರ ಕ ಪ್ಸೇನಲ್ಡ(ಐಟ್ಟ
ಪ್ಸೇನಲ್ಡ, ವರ್ಕೋಲ್, ರಿಸಚೇರ್ ಇತ್ಪಯ ದಿ),(7)Medical profession (e.g. Physician, nurse)
ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು (ಉದಾ ಫಿಸಿಷಯನ್ಸ, ನಸ್ೇ),(8)Small business owner ಚ್ಚಕೆ ವಾಯ ಪ್ರರದ
ಮಾಲ್ಲೋಕ,(9)Military ಮಲ್ಲಟರಿ,(10)Student ನಿರುದೊಯ ೋಗಿ,(11)Unemployed
ನಿರುದೊಯ ೋಗಿ,(12)Housewife/husband ಗೃಹಿಣಿ/ಗಂಡ,(13)Retired ನಿವೃತ್ು ರಾದ,(-5)Other
ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enable if :current.hh_consent = 1

2. Introduction and Consent Label
2. Introduction and Consent Q.6
comments_2

BGL_HHS

2. Introduction and Consent Label

Please provide any comments you have about Section 2: Introduction and
Consent.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 2 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಪ್ರ ಸ್ಟು ವನೆ ಮತ್ತು ಒಪಿಾ ಗೆ

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
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END SCREEN 2:2. Introduction and Consent
SCREEN3:3. Knowledge, Attitude and Practices
Enable if :current.hh_consent = 1

3. Knowledge, Attitude and Practices Label

3. Knowledge, Attitude and Practices Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

3. Knowledge, Attitudes and
Practices
3. ತ್ತಳುವಳಿಕೆ, ಆಟ್ಟಟ್ಯಯ ರ್ಡ

ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರ್ಕ್ ೋಸಸ್
3. Knowledge, Attitude and Practices Label

Say to the participant: I would now like to ask you about emergency
situations
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ತ್ತತ್ತೇ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ ನಾನಿೋಗ ನಿಮಗೆ
ಕೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.
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3. Knowledge, Attitude and Practices Q.1
cpr_response

BGL_HHS

You see that a stranger is lying on the floor. The person is not breathing
and you suspect a heart arrest. What do you think should be done?
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಒಬಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನಿೋವು ನೋಡುವಿರಿ. ಆ
ವಯ ರ್ಕು ಉಸಿರಾಡುತ್ತು ರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಟ್ಟ್ ಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು
ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಮಾನ ಬರುತ್ು ದೆ. ನಿೋವು ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು
ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಿ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ
(1)Call an ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು,(2)Call a doctor ವೈಧಯ ರಿಗೆ ಕರೆ
(ಮಾಡುವುದು,(3)Chest
ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್compressions
ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ)
ಎದೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸ,(4)Artificial respiration
(mouth to mouth) ಕೃತ್ಕವಾದ ಉಸಿರಾಟ (ಬಾಯಾಂದ ಬಾಯಗೆ),(5)Give them CPR
ಸಿಪಿಆರ್,(6)Give them medicine ಅವರಿಗೆ ಔರ್ಧವನ್ನು ನಿೋಡುವುದು,(0)Don't take any action
ಯಾವುರ್ದ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳಿ ದಿರುವುದು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.2
cpr_response_fam

BGL_HHS

You see a family member is lying on the floor. They are not breathing and
you suspect a heart arrest. What do you think should be done?
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಒಬಾ ಕುಟ್ಟಂಬದ ಸದಸ್ ನೆಲ್ದ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಗಿರುವುದನ್ನು ನಿೋವು
ನೋಡುವಿರಿ. ಅವರು ಉಸಿರಾಡುತ್ತು ರುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯ
ಕಟ್ಟ್ ಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಮಾನ ಬರುತ್ು ದೆ. ನಿೋವು ಏನ್ನ
ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಿ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ
(1)Call an ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು,(2)Call a doctor ವೈಧಯ ರಿಗೆ ಕರೆ
(ಮಾಡುವುದು,(3)Chest
ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್compressions
ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ)
ಎದೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸ,(4)Artificial respiration
(mouth to mouth) ಕೃತ್ಕವಾದ ಉಸಿರಾಟ (ಬಾಯಾಂದ ಬಾಯಗೆ),(5)Give them CPR
ಸಿಪಿಆರ್,(6)Give them medicine ಅವರಿಗೆ ಔರ್ಧವನ್ನು ನಿೋಡುವುದು,(0)Don't take any action
ಯಾವುರ್ದ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳಿ ದಿರುವುದು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.3
cpr_number

BGL_HHS

Enable if :array_contains(current.cpr_response, 1) OR
array_contains(current.cpr_response_fam, 1)

What number would you call for an ambulance?
Do not read responses aloud

ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಏನ್ನ ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ

(1)108,(2)Hospital ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(3)Doctor ವೈದಯ ರು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.4
know_cpr

BGL_HHS

Do you know what CPR is?

ನಿಮಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಎಾಂದರೆ ಏನ್ನ ಎಾಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆಯೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ
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3. Knowledge, Attitude and Practices Label

Please click 'CPR defintion' button before proceeding with interview if
participant does not know what CPR is.

ಸಿಪ್ಪಆರ್ ಎಂದರೆ ಏನ್ನ ಎಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವವನಿಗೆ
ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ ದಿದದ ರೆ, ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಷಕ
ಮಂಚೆ 'ಸಿಪ್ಪಆರ್ ಡೆಪ್ಪನೇರ್ನ್' ಬಟನ್ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲ ಕ್
ಮಾಡಿ.
SCREEN3.1:CPR definition ಸಿಪ್ಪಆರ್
Enable if :current.know_cpr = 0

CPR definition ಸಿಪಿಆರ್ Label

Read definition of CPR aloud before continuing:

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)
consists of mouth-to-mouth respiration
and chest compressions. CPR allows
oxygenated blood to circulate to vital
organs such as the brain and heart.
ಮಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಸಿಪ್ಪಆರ್ ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು
ಓದಿ: :

END SCREEN 3.1:CPR definition ಸಿಪಿಆರ್
3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.5
perform_cpr

BGL_HHS

ಕಾಡಿೇಯಪ್ಲ್ಮ ನರಿ ರಿಸಕ್ಷನ್ಸ
(ಸಿಪಿಆರ್) ಬಾಯಾಂದ ಬಾಯಗೆ
ನಿೋಡುವಂತ್ಹ ಉಸಿರು ನಿೋಡುವುದು
ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ
ಹಾಕುವುದು ಆಗಿದೆ. ಸಿಪಿಆರ್ ಮ್ಮದುಳು
ಮತ್ತು ಹೃದಯದಂತ್ಹ ಪ್ರ ಮಖ್
ಅಾಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮಿ ಜನಕಯುಕು
ರಕು ವನ್ನು ಹರಿಸುವುದಕೆೆ ಅನ್ನವು
ಮಾಡಿಕಡುವುದು.
When should CPR be performed?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಸಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೈಗೊಳಿ ಬೇಕು?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)If person has fainted ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ವಯ ರ್ಕು ಯು ಪ್ರ ಜ್ಞೆ ತ್ಪಿಾ ದಲ್ಲಿ ,(2)If there's no response or
pulse ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ಅಥವಾ ಹೃದಯಬಡಿತ್ ಇಲ್ಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ,(3)Under any emergency
circumstances ಯಾವುರ್ದ ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Questionnaire Content Report
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3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.6
who_perform_cpr

BGL_HHS

Who can perform CPR?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಯಾರು ಸಿಪಿಆರ್ ಕೈಗೊಳಿ ಬಹುದಾಗಿದೆ?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Anyone with CPR training ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರುವಂತ್ಹ
ಯಾರಾದರೂ,(2)Health professionals (Doctors and nurses) ಆರೋಗಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರು (ವೈಧಯ ರು
ಮತ್ತು ನಸ್ೇಗಳು),(3)Police officer ಪ್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ,(4)Fire fighter ಪೈರ್
ಪೈಟರ್,(0)Anyone ಯಾರಾದರೂ ಸಹ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline
to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.7
family_cpr_amb

BGL_HHS

If a family member required resuscitation on an ambulance,
would you authorize ambulance paramedics to perform CPR?

ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಒಬಾ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಅಾಂಬ್ಯಲೆನ್ಸಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಜ್ಞೆ
ಬರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಲು ಅಂಬುಲೆನ್ು ಪ್ಯ್ ರಾಮ್ಮಡಿಕ್ು ಗೆ
ನಿೋವು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುವಿರಾ ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.8
family_cpr_doc

BGL_HHS

If a family member required resuscitation in the hospital,
would you authorize doctors to perform CPR?

ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಒಬಾ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ನಿಗೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಜ್ಞೆ ಬರಿಸುವ
ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಸಿಪಿಆರ್ ಮಾಡಲು ವೈಧ್್ ರಿಗೆ
ನಿೋವು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುವಿರಾ ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.9
rec_train

BGL_HHS

Have you ever received CPR training?

ನಿೋವು ಎಾಂದಾದರೂ ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.10
train_cpr

BGL_HHS

Enable if :current.rec_train < 1

3. Knowledge, Attitude and Practices Label

Have you heard of CPR training before today?

ನಿೋವು ಇದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಕೇಳಿದಿದ ರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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3. Knowledge, Attitude and Practices Q.11
hear_cpr_train

BGL_HHS

Enable if :current.train_cpr = 1

Where have you heard about a CPR training?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯ ಬಗೆೆ ನಿೋವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಿರಿ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿಹೇಳಿ
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Required for work ಕೆಲ್ಸಕಾೆ ಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ,(2)Friend or family ಸೆು ೋಹಿತ್ ಅಥವಾ
ಕುಟ್ಟಾಂಬ,(3)Billboard ಬಿಲ್ಡಬೋರ್ಡೇ,(4)Radio ರೇಡಿಯೋ,(5)Other advertisement ಇತ್ರೆ
ಜಾಹಿರಾತ್ತ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.12
when_train

BGL_HHS

When was the most recent time that you received CPR training?

ನಿೋವು ಅತ್ತ ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದುದ ಯಾವಾಗ?
(1)Within the last 6 months ಕಳೆದ 6 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಒಳಗೆ,(2)7-12 months ago 7-12 ತ್ತಾಂಗಳಿನ
ಹಿಾಂದೆ,(3)2-4 years ago 2-4 ವರ್ೇಗಳ ಹಿಾಂದೆ,(4)5-7 years ago 5-7 ವರ್ೇಗಳ ಹಿಾಂದೆ,(5)8+
years ago 8ಕ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವರ್ೇಗಳಿಗೂ ಹಿಾಂದೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enable if :current.rec_train = 1

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.13
where_train

BGL_HHS

Where did you receive CPR training for the most recent time?
Do not read responses aloud.

Enable if :current.rec_train = 1

ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಡಿ
ನಿೋವು ಅತ್ತ ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದುದ ಯಾವಾಗ?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಡಿ

(1)Workplace ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳ,(2)Red Cross ರೆರ್ಡ ಕಾರ ಸ್,(3)EMS ಇಎಾಂಎಸ್,(8)Hospital
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(4)College/University ಕಾಲೇಜ್/ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ,(5)Residential
committee/community health service ರೆಸಿಡನಿೆ ಯಲ್ಡ ಕಮಟ್ಟ/ಕಮಯ ನಿಟ್ಟ ಹೆಲ್ಡು ಸೆಾಂಟರ್,(5)Other organization ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಥ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.14
motive

BGL_HHS

Enable if :current.rec_train = 1

What motivated you to learn CPR?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಸಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಲಯುವುದಕೆೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ೋರೇಪ್ಣೆ ನಿೋಡಿದರು?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಬೇಡಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Personal interest ವೈಯರ್ಕು ಕ ಆಸರ್ಕು ,(2)Professional requirement ವೈಯುರ್ಕುಕ
ಅವಶಯ ಕತೆ,(3)Nature of work ಕೆಲ್ಸದ ಸವ ರೂಪ್,(4)Friend or family member ಸೆು ೋಹಿತ್ ಅಥವಾ
ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ,(5)Offered at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದುದ ,(6)Offered at school
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದುದ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
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3. Knowledge, Attitude and Practices Q.15
why_no_train

BGL_HHS

Enable if :current.rec_train < 1

Is there any reason that you have not received CPR training?
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ನಿೋವು ಪ್ಡಯರ್ದ ಇರಲು ಕಾರರ್ರ್ವನ್ನ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Do not know where to receive training ತ್ರಬೇರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಡಯಬೇಕು ಎಾಂದು
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Do not have time ಸಮಯ ಇಲ್ಿ ,(3)Do not think it is useful ಇದು ಉಪ್ಯುಕು
ಎಾಂದು ಯೋಚ್ಚಸುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Cost of training is high ತ್ರಬೇತ್ತಯ ವೆಚಿ ಹೆಚ್ಚಿ
ಇದೆ,(5)Location of training is inconvenient ತ್ರಬೇತ್ತಯ ಸಥ ಳ ಅನ್ನಕ್ಯಲ್ಕರವಾಗಿಲ್ಿ ,(6)Not
interested,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.16
plan_to_train

BGL_HHS

Enable if :current.rec_train IN (0, -1, -2)

Do you plan to become CPR trained?

ನಿೋವು ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡಯುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಂದಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.17
plan_retrain

BGL_HHS

Do you plan to be re-trained for CPR?

ಸಿಪಿಆಗ್ೇಗಿ ಮರುತ್ರಬೇತ್ತ ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು ಯೋಜಿಸಿರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enable if :current.rec_train = 1

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.18
agencies_train

BGL_HHS

Which agencies provide CPR training?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಯಾವ ಏಜ್ಞನಿಟ ಗಳು ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ನಿೋಡುವುದು?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Workplace ಕೆಲ್ಸದ ಸಥ ಳ,(2)Red Cross ರೆರ್ಡ ಕಾರ ಸ್,(3)EMS ಇಎಾಂಎಸ್,(8)Hospital
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(4)College/University ಕಾಲೇಜ್/ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ,(5)Residential
committee/community health service ರೆಸಿಡನಿೆ ಯಲ್ಡ ಕಮಟ್ಟ/ಕಮಯ ನಿಟ್ಟ ಹೆಲ್ಡು ಸೆಾಂಟರ್,(5)Other organization ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆಥ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

3. Knowledge, Attitude and Practices Label
3. Knowledge, Attitude and Practices Q.19
comments_3

BGL_HHS

3. Knowledge, Attitude and Practices Label

Please provide any comments you have about Section 3: Knowledge,
Attitude, and Practices.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 3 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ತ್ತಳುವಳಿಕೆ, ಆಟ್ಟಟ್ಯಯ ರ್ಡಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ರ್ಕ್ ೋಸಸ್

Important Reminder:

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
3. Knowledge, Attitude and Practices Label

END SCREEN 3:3. Knowledge, Attitude and Practices
SCREEN4:4. Scenarios Related to Implementing CPR
Enable if :current.rec_train = 1

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

Questionnaire Content Report

1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
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4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

Questionnaire Content Report

4. Scenarios Related to
Implementing CPR
4. ಸಿಪಿಆರ್

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಿನಾಯ ರಿಯೋಗಳು
4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

Say to the participant: I would now like to ask you questions about
scenarios related to implementing CPR
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಸಿಪಿಆರ್ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿನಾಯ ರಿಯೋಗಳ ಬಗೆೆ ನಾನಿೋಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು
ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.
4. Scenarios Related to Implementing CPR Label
4. Scenarios Related to Implementing CPR Q.1
determine_unresponsive

BGL_HHS

How do you determine that a person is unresponsive and possibly needs
CPR?
Read responses aloud except for the options Don't know and Decline to
respond
(SELECT ALL THAT APPLY)

ವಯ ರ್ಕು ಯು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯಸುತ್ತು ಲ್ಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಆರನ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಸ್ಟಧಯ ತೆ ಇದೆ
ಎಾಂದು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ನಿಧೇರಿಸುವಿರಿ?
ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ ಮತ್ತಿ ಉತ್ಿ ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿಹೇಳಿ
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)
(1)They will not respond to shouts or shakes and are not breathing ಅವರು ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡುವುದಿಲ್ಿ ಅಥವಾ ಅಲುಗ್ಡುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ತು
ಉಸಿರಾಡುತ್ತು ರುವುದಿಲ್ಿ ,(2)They make strange noises ಅವರು ಅಪ್ರಿಚ್ಚತ್ವಾದ ಶಬದ ಗಳನ್ನು
ಮಾಡುವರು,(3)They appear to be asleep and their complexion does not look normal ಅವರು
ನಿದಿರ ಸುತ್ತು ರುವಂತೆ ಕಾಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸುತ್ತು ರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)They are breathing heavily but say they are okay ಅವರು ಜೋರಾಗಿ
ಉಸಿರಾಡುತ್ತು ರುವುದಿಲ್ಿ ಆದರೆ ಅವರು ಚೆನಾು ಗಿದೆದ ೋನೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

Questionnaire Content Report

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
4. Scenarios Related to Implementing CPR Q.2
help_person

BGL_HHS

If someone is found unresponsive, what should an individual do first to help
that person?
Read responses aloud except for the options "Don't know" and "Decline
to respond"

ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡದ ಸಿಥ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ರುವುದನ್ನು
ನಿೋವು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ , ಆ ವಯ ರ್ಕು ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕಾೆ ಗಿ ಒಬಾ ವಯ ರ್ಕು ಯು
ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು?
’ಗೊತ್ತಿ ಲ್" ಮತ್ತಿ ’ ಉತ್ಿ ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರ" ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಉಳಿದ ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿಹೇಳಿ .
(1)Call an ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು,(2)Pinch philtrum (an acupuncture
point at the indentation of the upper lip) ಫಿಲ್್ ಮ್ೇ(ಮೇಲ್ಲನ ತ್ತಟ್ಟಯ ಇಾಂಡಾಂಟೇಶನ್ಸ ನಲ್ಲಿ
ಆಕುಯ ಪ್ಾಂಚರ್ ಪ್ರಯಾಂಟ್)ನ್ನು ಪಿಾಂರ್ಚ ಮಾಡುವುದು,(3)Chest compressions ಎದೆ
ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸ,(4)Artificial respiration (mouth to mouth) ಕೃತ್ಕವಾದ ಉಸಿರಾಟ
(ಬಾಯಾಂದ ಬಾಯಗೆ),(5)Give them medicine ಅವರಿಗೆ ಔರ್ಧವನ್ನು ನಿೋಡುವುದು,(6)Don't
take any action ಯಾವುರ್ದ ಕರ ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳಿ ದಿರುವುದು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label
4. Scenarios Related to Implementing CPR Q.3
help_number

BGL_HHS

What number would you call for an ambulance?
Do not read responses aloud

Enable if :current.help_person = 1

ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಏನ್ನ ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ

(1)108,(2)Hospital ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(3)Doctor ವೈದಯ ರು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label
4. Scenarios Related to Implementing CPR Q.4
cpr_rate

BGL_HHS

What is the correct rate of chest compressions when performing CPR?
Read responses aloud except for the options "Don't know" and "Decline
to respond"

ಸಿಪಿಆರ್ಅನ್ನು ನಿವೇಹಿಸುವಾಗ ಚೆಸ್್ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸನ ಸರಿಯಾದ ದರ
ಎಷ್ಟ್ ?
’ಗೊತ್ತಿ ಲ್" ಮತ್ತಿ ’ ಉತ್ಿ ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರ" ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
(1)60 compressions per minute 60 ಒಾಂದು ನಿಮರ್ಕೆೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸಟ ,(2)80
ಉಳಿದ ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿಹೇಳಿ

compressions per minute 80 ಒಾಂದು ನಿಮರ್ಕೆೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸಟ ,(3)100
compressions per minute 100 ಒಾಂದು ನಿಮರ್ಕೆೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸಟ ,(4)120
compressions per minute ಒಾಂದು 120 ನಿಮರ್ಕೆೆ ಸಂಕುಚನಗಳು/ ಕಂಪ್ರ ಶನ್ಸಟ ,(-1)Don't Know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label
4. Scenarios Related to Implementing CPR Q.5
comments_4

BGL_HHS

Please provide any comments you have about Section 4: Scenarios related
to Implementing CPR.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 4 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಸಿಪಿಆರ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಸಿನಾಯ ರಿಯೋಗಳು
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Questionnaire Content Report

4. Scenarios Related to Implementing CPR Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 4:4. Scenarios Related to Implementing CPR ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
SCREEN5:5. AED
Enable if :current.hh_consent = 1
"ಎರಸ್ೇ"
5. AED Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
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5. AED Label

4. AED
4. ಏಇಡಿ

5. AED Label
5. AED Label

Say to the participant: I would now like to ask you about your knowledge
of an emergency rescue device and its proper usage.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ರೆಸೂೆ ಯ ಡಿವೈಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ

ಸೂಕು ಬಳಕೆಯ ನಿಮಮ ತ್ತಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ನಾನಿೋಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲು
ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.
5. AED Q.1
know_defib

BGL_HHS

Do you know what this is?
Interviewer points to picture of an AED

ಇದು ಏನ್ನ ಎಾಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸಂದರ್ಶಕರು ಡಿಫಿಬಿರ ಲೇಟರ್ ಚಿತ್ರ ದ ಕಡೆಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

5. AED Q.2
aed_used_for

BGL_HHS

What is this used for?
Read responses aloud

Enable if :current.know_defib = 1

ಇದನ್ನು ಯಾವುದಕೆೆ ಬಳಸುವರು?
ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿ
(1)To restore the heart to its normal rhythm with an electric shock ಎಲೆರ್ಕ್ ರಕ್ಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ನಾಂದಿಗೆ
ಅದರ ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ಬಡಿತ್ಕೆೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಮರಳಿತ್ರುವುದಕಾೆ ಗಿ,(2)To shock the lungs
to return to a normal breathing pattern ಶಾವ ಸಕೋಶಗಳನ್ನು ಅದರ ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ
ಉಸಿರಾಟದ ರಿೋತ್ತಗೆ ವಾಪ್ಸುಟ ತ್ರಲು ಶಾಕ್ಸ್ ನಿೋಡಲು,(3)To stimulate the muscles to combat
paralysis ಪ್ರಶವ ೇವಾಯು ಬಡಿದಂತ್ಹ ಸ್ಟು ಯುಗಳನ್ನು ಉತೆು ೋಜಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ,(4)To slow the
heart down when it is beating too quickly with an electric shock ಎಲೆರ್ಕ್ ರಕ್ಸ್ ಶಾಕ್ಸ್ ನಾಂದಿಗೆ
ತ್ತಾಂಬಾ ರ್ವಗವಾಗಿ ಬಡಿದುಕಳುಿ ತ್ತು ರುವಂತ್ಹ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

5. AED Label

Read definition of AED aloud to all participants before continuing
survey

AED stands for Automatic External
Defibrillator. An AED is a device that
shocks the heart to restore its normal
heart rhythm.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಂದುವರೆಸುವುದಕ್ಷಕ ಮಂಚೆ ಎಲಾಲ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಏಇಡಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಜೀರಾಗಿ
ಓದಿಹೇಳಿ

ಏಇಡಿ ಎಂದರೆ ಆಟೀಮೇಟ್ಟಕ್
ಎಕ್ು ಟನಶಲ್ ಡಿಪ್ಪಬಿರ ಲೇಟರ್.
ಹೃದಯವು ತ್ನು ಸಮಾನ್ ಹೃದಯ
ಬಡಿತ್ದ ವೇಗವನ್ನು

HEARTR BGL HHS 26Sep2015

ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅದನ್ನು ಶಾಕ್
ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್
ಏಇಡಿ ಆಗಿದೆ.

5. AED Label

5. AED Label
5. AED Q.3
during_cpr_train

Questionnaire Content Report
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Enable if :current.rec_train = 1

During the CPR training that you received, was use of an AED explained?
ನಿೋವು ಪ್ಡದ ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಏಈಡಿಅನ್ನು
ವಿವರಿಸಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

5. AED Label
5. AED Label
5. AED Q.4
public_space

Have you ever seen one of these in a public space?
BGL_HHS

ನಿೋವು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

5. AED Label
5. AED Q.5
allowed_defib

BGL_HHS

Who do you think is allowed to use a publicly available AED?
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಸ್ಟವೇಜನಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಏಇಡಿಅನ್ನು ಯಾರು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಲು
ಅನ್ನಮತ್ತ ನಿೋಡಬೇಕು ಎಾಂದು ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಿರಿ?
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Anyone with AED training ಏಇಡಿ ತ್ರಬೇತ್ತ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ,(2)Health professionals
(Doctors and nurses) ಆರೋಗಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರು (ವೈಧಯ ರು ಮತ್ತು ನಸ್ೇಗಳು),(3)Police officer
ಪ್ೋಲ್ಲೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ,(4)Fire fighter ಪೈರ್ ಪೈಟರ್,(0)Anyone ಯಾರಾದರೂ ಸಹ,(-5)Other
ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

5. AED Label
5. AED Q.6
would_use_defib

BGL_HHS

Would you use such an AED in a medical emergency where a defibrillator is
needed?

ಡಪಿಬಿರ ಲೇಟರ್ನ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಯಲ್ಲಿ ಅಾಂತ್ಹ
ಏಇಡಿಅನ್ನು ನಿೋವು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುರ್ದ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

5. AED Label
5. AED Q.7
use_defib_family

Would you use such an AED on family members specifically?
BGL_HHS

ನಿದಿೇರ್್ ವಾಗಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಅಾಂತ್ಹ ಒಾಂದು ಏಇಡಿಅನ್ನು ನಿೋವು
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಬಹುರ್ದ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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5. AED Label
5. AED Q.8
comments_5

BGL_HHS

5. AED Label

END SCREEN 5:5. AED
SCREEN6:6. Acute Cardiovascular Disease
Enable if :current.hh_consent = 1

6. Acute Cardiovascular Disease Label

Please provide any comments you have about Section 5: AED.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 5 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಏಇಡಿ

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ

Questionnaire Content Report
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6. Acute Cardiovascular Disease Label

6. Acute Cardiovascular Disease Label

6. Acute Cardiovascular Disease Q.1
ca_v_heart_attack

BGL_HHS

ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

6. Acute Cardiovascular
Disease
6. ಅಕ್ಯಯ ಟ್

ಕಾಡಿೇಯೋವಾಸೆ ಲ್ರ್
ಡಿಸಿೋಸ್

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
cardiac disease, prevention, and general questions about your health
and habits.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ
ಕಾಯಲೆಗಳು, ಅದನ್ನು ತ್ಡಗಟ್ಟ್ ವ ಬಗೆೆ , ಮತ್ತು ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ
ಮತ್ತು ಅಭಾಯ ಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ.
Do you know the difference between a heart attack (myocardial infarction)
and cardiac arrest?
ಹಾಟ್ೇ ಅಟ್ಯಯ ಕ್ಸ್ (ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ) ಮತ್ತು
ಕಾಡಿೇಯಾಕ್ಸ್ ಅರೆಸ್್ ನ ನಡುವೆ ವಯ ತ್ಪಯ ಸವನ್ನು ನಿೋವು ತ್ತಳಿದಿರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Q.2
sym_car_arrest

BGL_HHS

Which of the following are symptoms of sudden cardiac arrest? Specifically,
sudden cardiac arrest refers to when the heart suddenly and unexpectedly
stops beating due to various causes.
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಹಠಾತ್ಪು ಗಿ ಹೃದಯಾಘಾತ್ವಾಗುವುದಕೆೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುವುಗಳು
ಮನ್ನಟ ಚನೆಗಳಾಗಿವೆ? (ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ, ಹಠಾತ್ಪು ದ ಹೃದಯಾಘಾತ್ ಎಾಂದರೆ
ಹಲ್ವಾರು ಕಾರರ್ಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಹೃದಯವು ಹಠಾತ್ಪು ಗಿ ಮತ್ತು
ಅನಿರಿೋರ್ಕೆ ತ್ವಾಗಿ ಬಡಿತ್ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವುದು ಎಾಂದು)
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(1)Arm/shoulder pain ಸ್ಟು ಯು ನೋವು,(2)Back pain ಬೆನ್ನು ನೋವು,(3)Jaw pain ವಸಡು
(ನೋವು,(4)Neck
ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ
ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)
pain ಕತ್ತು ನ ನೋವು,(5)Chest pain ಹೃದಯದ ನೋವು,(6)Radiation of chest
pain to jaw, neck, shoulder, arm or back ವಸಡು, ಕತ್ತು , ಕೈ ಅಥವಾ ಬೆನಿು ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ
ನೋವಿನ ಸೆಳೆತ್,(7)Numbness in hands ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮ,(8)Vomiting ವಾಾಂತ್ತ,(9)Nausea
ವಾಕರಿಕೆ,(10)Chest discomfort ಹೃದಯದ ಅನಾನ್ನಕ್ಯಲ್ತೆ,(11)Shortness of breath ಉಸಿರಿನ
ಅವಧಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗಿರುವುದು,(12)Sweating ಬೆವರು,(13)Weakness/fatigue
ಬಲ್ಹಿೋನತೆ,(14)Dizziness ತ್ಲೆತ್ತರುಗುವಿಕೆ,(15)Syncope/loss of consciousness
ಏಕಾಗರ ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಿ ವುದು,(16)Impairment of cognitive function ಅರಿವಿನ
ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೇಲ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Q.3
sym_acute_mi

BGL_HHS

What are the symptoms of myocardial infarction? A myocardial infarction
(heart attack) is a condition in which there is a sudden deprivation of
circulating blood to the heart muscle (myocardim) caused by a clot. This
can lead to death of heart tissue.
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ ಕ್ಷನ್ಸನ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ ಕ್ಷನ್ಸ(ಹಾರ್ಡೇ ಅಟ್ಯಯ ಕ್ಸ್) ಎಾಂದರೆ ರಕು ವು
ಹೆಪ್ಪಾ ಗಟ್ಟ್ ವ ಕಾರರ್ದಿಾಂದ ಹೃದಯದ ಸ್ಟು ಯುಗಳಿಗೆ
(ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಂ) ರಕು ಸಂಚಾರದ ತ್ಕ್ಷರ್ ಆಭಾವ ಅಗುವಂತ್ಹ ಸಿಥ ತ್ತ
ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಅಾಂಗ್ಾಂಶದ ಸ್ಟವಿಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದು .
ಉತ್
ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ
(1)Arm/shoulder pain ಸ್ಟು ಯು ನೋವು,(2)Back pain ಬೆನ್ನು ನೋವು,(3)Jaw pain ವಸಡು
(ನೋವು,(4)Neck
ಅನವ ಯಸುವpain
ಎಲ್
ಿ ು ವನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
)
ಕತ್ತ
ನ ನೋವು,(5)Chest
pain ಹೃದಯದ
ನೋವು,(6)Radiation of chest
pain to jaw, neck, shoulder, arm or back ವಸಡು, ಕತ್ತು , ಕೈ ಅಥವಾ ಬೆನಿು ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ
ನೋವಿನ ಸೆಳೆತ್,(7)Numbness in hands ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಮ,(8)Vomiting ವಾಾಂತ್ತ,(9)Nausea
ವಾಕರಿಕೆ,(10)Chest discomfort ಹೃದಯದ ಅನಾನ್ನಕ್ಯಲ್ತೆ,(11)Shortness of breath ಉಸಿರಿನ
ಅವಧಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಗಿರುವುದು,(12)Sweating ಬೆವರು,(13)Weakness/fatigue
ಬಲ್ಹಿೋನತೆ,(14)Dizziness ತ್ಲೆತ್ತರುಗುವಿಕೆ,(15)Syncope/loss of consciousness
ಏಕಾಗರ ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಿ ವುದು,(16)Impairment of cognitive function ಅರಿವಿನ
ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ದುಬೇಲ್ಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Q.4
risk_factors_cvd

BGL_HHS

What are the risk factors for cardiovascular disease?
Cardiovascular disease is a general term used to refer to conditions that
can lead to potential heart attacks, chest pain (angina) or stroke.
Other heart conditions that also affect the heart’s muscles, valves or
rhythm fall under this general term as well.
Do not read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಹ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ
ಅಾಂಶಗಳು ಯಾವುವು?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ
(1)Smoking ಧೂಮಪ್ರಮ ಮಾಡುವುದು,(2)Hyperlipidimia (High cholesterol) ಹೆಚ್ಚಿ ನ
(ಅನವ ಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವನ್ನು ಆಯೆಕ ಮಾಡಿ)

ಕಬಿಾ ನಾಾಂಶ,(3)Hypertension (High blood pressure) ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ ರಕು ದ
ಒತ್ು ಡ),(4)Hyperglycemia (High blood glucose) ಹೆಚ್ಚಿ ನ ರಕು ದ ಗುಿ ಕೋಸ್,(5)Physical
inactivity ದೈಹಿಕ ನಿಷೆ ರೋಯತೆ,(6)Alcohol consumption,(7)Being overweight or obese ಹೆಚ್ಚಿ
ತೂಕ ಅಥವಾ ಬಜುು ಹಾಂದಿರುವುದು,(8)Diet ಪ್ಥಯ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Label

Read the following instructions before asking the question:

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಷಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ
I am going to read aloud the following statements regarding your

Questionnaire Content Report
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attitude and behavior. You'll be given a 5 point scale to represent your
perspective.

ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮಮ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ನಡತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಕೆಲ್ವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ. ನಿಮಮ
ದೃಷ್ ಕೋನವನ್ನು ಪ್ರ ತ್ತನಿಧಿಸುವುದಕೆೆ ನಿಮಗೆ 5 ಪ್ರಯಾಂಟ್ಟನ
ಸೆೆ ೋಲ್ನ್ನು ನಿೋಡಲ್ಲಗುವುದು
6. Acute Cardiovascular Disease Label

For the next two questions, please respond using the following scale:
ಮಾಂದಿನ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗ್ಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೆೆ ೋಲ್ನ್ನು
ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ:
1) Very likely ತ್ತಾಂಬಾ ಇರ್್
2) Somewhat likely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಇರ್್
3) Neither likely nor unlikely ಸ್ಟಧಯ ತೆಯೂ ಇಲ್ಿ ಸ್ಟಧಯ ತೆ ಇಲ್ಿ ದೆಯೂ

ಇಲ್ಿ

4) Somewhat likely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಇರ್್ ವಿಲ್ಿ
5) Not at all likely ಇರ್್ ಇಲ್ಿ ರ್ವ ಇಲ್ಿ
6. Acute Cardiovascular Disease Q.5
call_emergency

BGL_HHS

How likely is it that you would call an ambulance if you were experiencing
symptoms of a heart attack?

ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ನಿೋವು ಹೃದಯಾಘಾತ್ದ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತು ದದ ಲ್ಲಿ
ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಟಧಯ ತೆ ಎಷ್ ದೆ?
(ಒಾಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Very likely ತ್ತಾಂಬಾ ಇರ್್ ,(2)Somewhat likely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಇರ್್ ,(3)Neither likely nor
unlikely ಸ್ಟಧಯ ತೆಯೂ ಇಲ್ಿ ಸ್ಟಧಯ ತೆ ಇಲ್ಿ ದೆಯೂ ಇಲ್ಿ ,(4)Somewhat unlikely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಇರ್್ ವಿಲ್ಿ ,(5)Not at all likely ಇರ್್ ಇಲ್ಿ ರ್ವ ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to
respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.6
call_number

What number would you most likely call for an ambulance?

BGL_HHS

Enable if :current.call_emergency < 6 AND
current.call_emergency > 0

Do not read responses aloud

ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಏನ್ನ ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ

(1)108,(2)Hospital ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(3)Doctor ವೈದಯ ರು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Q.7
take_aspirin
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How likely is it that you would take an aspirin if you were experiencing
symptoms of a heart attack?

ಹೃದಯಾಘಾತ್ದಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನ್ನು ನಿೋವುಅನ್ನಭವಿಸಿದದ ಲ್ಲಿ ಆಸಿಾ ರನ್ಸಅನ್ನು ನಿೋ
ವುತೆಗೆದುಕಳುಿ ವಸ್ಟಧಯ ತೆಎಷ್ ದೆ ?

(1)Very likely ತ್ತಾಂಬಾ ಇರ್್ ,(2)Somewhat likely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಇರ್್ ,(3)Neither likely nor
unlikely ಸ್ಟಧಯ ತೆಯೂ ಇಲ್ಿ ಸ್ಟಧಯ ತೆ ಇಲ್ಿ ದೆಯೂ ಇಲ್ಿ ,(4)Somewhat unlikely ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಇರ್್ ವಿಲ್ಿ ,(5)Not at all likely ಇರ್್ ಇಲ್ಿ ರ್ವ ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to
respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Label
6. Acute Cardiovascular Disease Label

Read the following instructions before asking the question:

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಷಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
For the remaining questions in this section, please respond using the
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6. Acute Cardiovascular Disease Q.8
think_hrt_dis

BGL_HHS

following scale

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನ ಉಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗ್ಗಿ ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೆೆ ೋಲ್ನ್ನು ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ:
1) Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ
2) Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ
3) Neither agree nor disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ
4) Disagree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ
5) Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ
When you think of heart disease, you most often think of someone having a
heart attack.
ನಿೋವು ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೋಚ್ಚಸಿದಾಗ, ನಿೋವು ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ

ಆಗ್ಗೆೆ ಯಾರಒಬಾ ರು ಹೃದಯಾಘಾತ್ವನ್ನು ಹಾಂದಿರುವಂತೆ
(1)Agree
strongly ಬಲ್ವಾಗಿ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಯೋಚ್ಚಸುವರು
.

ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.9
understand_info

BGL_HHS

It is easy for you to find accurate and easy to understand information about
heart disease.

ನಿಮಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿಖ್ರವಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು
ಕಂಡುಕಳುಿ ವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಥೇಮಾಡಿಕಳುಿ ವುದು ಸುಲ್ಭ.
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.10
can_prevent

BGL_HHS

There are things you can do to help prevent heart disease.

ಹೃದಯ ಖಾಯಲೆಯನ್ನು ತ್ಡಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ನಿೋವು
ಮಾಡುವಂತ್ಹದುದ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ?

(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.11
talk_with_pro
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You are comfortable talking with your health care provider about heart
health.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗಯ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಹ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಆಯ್ಕೆ ಗಳ ಬಗೆೆ
ನಿಮಮ ಹೆಲ್ಡು ಕೇರ್ ಪ್ರ ವೈರಿನಾಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವುದರಾಂದಿಗೆ ನಿೋವು
ಅನ್ನಕ್ಯಲ್ಕರವಾಗಿದಿದ ೋರಿ.
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.12
risks_compared_peers
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Compared to your peers of similar age, your risk for developing heart
disease is lower
ನಿಮಮ ರ್ದ ವಯಸಿಟ ನ ನಿಮಮ ಸಹಚರರಿಗೆ ಹೋಲ್ಲಸುತ್ಪು , ಹೃದಯದ

ಕಾಯಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಂದುವ ತ್ಾಂದರೆಯು ಕಡಿಮ್ಮ

(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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6. Acute Cardiovascular Disease Q.13
fruit_avail
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Readily available fruit and vegetables can improve your health.

ಸಿದದ ವಾಗಿ ಲ್ಭಯ ವಿರುವಂತ್ಹ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತ್ರಕಾರಿಗಳು ನಿಮಮ
ಆರೋಗಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ

(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.14
gym_avail

BGL_HHS

Readily available gym equipment in your community can improve your
health.

ನಿಮಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದದ ವಾಗಿ ಲ್ಭಯ ವಿರುವಂತ್ಹ ಜಿಾಂ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳು
ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.15
prohib_smoking

BGL_HHS

Smoking prohibition can improve your health.

ಧೂಮಪ್ರನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವುದು ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದು
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.16
edu_cvdisease

BGL_HHS

More education regarding cardiovascular disease can improve your health.

ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜಾೆ ನವು ನಿಮಮ
ಆರೋಗಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ

(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.17
more_instit_health

BGL_HHS

The more health care institutions there are the better.

ಹೃದಯದ ಆರೋಗಯ ದ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಹೆಲ್ಡು ಕೇರ್ ಪ್ರ ವೈಡರ್ನಾಂದಿಗೆ
ಮಾತ್ನಾಡಲು ನಿೋವು ಮಕು ಮನಸಿಟ ನಿಾಂದ ಇರುವಿರಾ
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Q.18
more_volunteers

BGL_HHS

The more health promoting volunteers there are the better.

ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಆರೋಗಯ ಪ್ರ ಚಾರ ಸವ ಯಂಸೇವಕರು ಇರುವುದು ಉತ್ು ಮವಾದದುದ
(1)Agree strongly ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(2)Agree somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ಒಪ್ಪಾ ವೆನ್ನ,(3)Neither agree or disagree ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ಒಪ್ಾ ರ್ದ ಇರುವುದಿಲ್ಿ ,(4)Disagree
somewhat ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(5)Strongly disagree ಬಲ್ವಾಗಿ ಒಪ್ಪಾ ವುದಿಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

6. Acute Cardiovascular Disease Label
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6. Acute Cardiovascular Disease Q.19
comments_6

BGL_HHS

6. Acute Cardiovascular Disease Label

END SCREEN 6:6. Acute Cardiovascular Disease
SCREEN7:7. Health Behaviors
Enable if :current.hh_consent = 1

7. Health Behaviors Label

Questionnaire Content Report

Please provide any comments you have about Section 6: Acute
Cardiovascular Disease
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 6 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಅಕ್ಯಯ ಟ್ ಕಾಡಿೇಯೋವಾಸೆ ಲ್ರ್ ಡಿಸಿೋಸ್

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.

Questionnaire Content Report
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.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ

7. Health Behaviors Label

ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

7. Health Behaviors
7. ಆರೋಗಯ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು

7. Health Behaviors Label

Tobacco Use

ತಂಬಾಕ್ನ ಬಳಕ್ಷ

7. Health Behaviors Q.1
smoker_status_ever

BGL_HHS

Have you ever smoked tobacco products in your life?
(tobacco products include cigarettes, bidis, hukka, etc.)

ನಿಮಮ ಜಿೋವಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಾ ನು ಗಳನ್ನು ನಿೋವು
ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಸೇದಿರುವಿರಾ?
(ಸಿಗರೇಟ್ಗಳು, ಬಿೋಡಿಗಳು, ಹುಕಾೆ ಇತ್ಪಯ ದಿಗಳನು ಳಗೊಾಂಡು ತಂಬಾಕು
ಉತ್ಾ ನು ಗಳು.)
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

7. Health Behaviors Label
Select button below

SCREEN7.1:Tobacco Use ತಂಬಾಕ್ನ ಬಳಕ್ಷ
Enable if :current.smoker_status_ever > 0

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
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Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Questionnaire Content Report

Current Smoking
Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your history of tobacco usage
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಈಗ ನಿೋವು ಯಾವುರ್ದ ರಿೋತ್ತಯ

ತಂಬಾಕನ್ನು ಬಳಸುತ್ತು ದದ ಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಇತ್ತಹಾಸಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ.
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.1
smoker_status

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status_ever = 1

Do you currently smoke tobacco on a daily basis, less than daily or not at
all?
ನಿೋವು ತಂಬಾರ್ಕನ ಧೂಮಪ್ರನವನ್ನು ಪ್ರ ತ್ತನಿತ್ಯ ದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ,

ಪ್ರ ತ್ತದಿನವೂ ಒಮ್ಮಮ ಗೂ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುತ್ತು ರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಿ ರ್ವ ಇಲ್ಿ
(1)Yes,
daily ಹೌದು,
ಪ್ರ ತ್ತದಿನವೂ,(2)Yes, less than daily ಹೌದು, ಪ್ರ ತ್ತದಿನಕ್ಯೆ ಕಡಿಮ್ಮ,(3)Not
ಎನ್ನು ವಿರಾ
?
now, but used to ಈಗ ಇಲ್ಿ , ಆದರೆ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಮಾಡುತ್ತು ದೆದ ನ್ನ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.2
start_smoking

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status = 1

How old were you when you first started smoking?
Please have interviewee respond in full years
If necessary, enter the following code:
-1 = Don't know
-2 = Decline to respond

ನಿೋವು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಧೂಮಪ್ರನ ಮಾಡಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟ್
ವಯಸ್ಟಟ ಗಿತ್ತು ?
ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಶವಾದ ವರ್ಶಗಳ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಯನ್ನು
ಪಡೆದುಕಳಿಿ
ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ
-1 = ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 = ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.3
smoke_type

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status = 1 OR current.smoker_status
=2

What types of tobacco products do you currently smoke?
(SELECT ALL THAT APPLY)

ನಿೋವು ಸದಯ ಕೆೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಾ ನು ಗಳ ಯಾವ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸೇದುವಿರಿ?
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Cigarettes ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳು,(2)Bidis ಬಿೋಡಿಗಳು,(3)Hukka ಹುಕಾೆ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.4
cigs_per_day

BGL_HHS

On average, how many cigarettes do you smoke per day?

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಸೇದುವಿರಿ

Enable if :current.smoker_status = 1 AND
array_contains(current.smoke_type, 1)

?(1)1 to 4,(2)5 to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.5

On average, how many cigarettes do you smoke per week?

cigs_per_week

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status = 2 AND
array_contains(current.smoke_type, 1)

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ವಾರಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿೋವು
(1)1
to 4,(2)5 ?to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(ಸೇದುವಿರಿ
2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.6
bid_per_day

BGL_HHS

On average, how many bidis do you smoke per day?

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಿೀಡಿಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಸೇದುವಿರಿ ?

Enable if :current.smoker_status = 1 AND
array_contains(current.smoke_type, 2)

(1)1 to 4,(2)5 to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.7

On average, how many bidis do you smoke per week?

bid_per_week

BGL_HHS

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ವಾರಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಿೀಡಿಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಸೇದುವಿರಿ ?

Enable if :current.smoker_status = 2 AND
array_contains(current.smoke_type, 2)

(1)1 to 4,(2)5 to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.8

On average, how many times do you smoke hukka per day?

huk_per_day

BGL_HHS

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ದಿನಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಹುಕ್ಕಕ ನಿೋವು ಸೇದುವಿರಿ ?

Enable if :current.smoker_status = 1 AND
array_contains(current.smoke_type, 3)

(1)1 to 4,(2)5 to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.9

On average, how many times do you smoke hukka per week?

huk_per_week

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status = 2 AND
array_contains(current.smoke_type, 3)

ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು ವಾರಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಹುಕ್ಕಕ ನಿೋವು ಸೇದುವಿರಿ ?
(1)1 to 4,(2)5 to 9,(3)10 to 14,(4)15 to 19,(5)20 to 24,(6)25+,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Cessation ಸೆಸೆು ೀರ್ನ್
Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
any attempts you have made to quit smoking.

ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಈಗ ಧೂಮಪ್ರನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕೆೆ
ನಿೋವು ನಿೋವು ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಯಾವುರ್ದ ಪ್ರ ಯತ್ು ಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಚ್ಚಿ ಸುತೆು ೋನೆ
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.10
ever_attempt_quit

Have you ever attempted to quit smoking?

BGL_HHS

Enable if :current.smoker_status <> 3

(This only refers to times where you have seriously considered quiting
smoking and have taken steps towards cessation)

ನಿೋವು ಎಾಂದಾದರೂ ಧೂಮಪ್ರನ ಬಿಡುವುದಕೆೆ ಎಾಂದಾದರೂ
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No
ಪ್ರ ಯತ್ತು
ಸಿದಿದ ೋರಾಇಲ್
? ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.11
past_attempts

BGL_HHS

Enable if :current.ever_attempt_quit = 1

Was your last attempt to quit smoking within the past 12 months?

ನಿೋವು ಧೂಮಪ್ರನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಕೆೆ ಕೈಗೊಾಂಡಂತ್ಹ ಕನೆಯ
ಕರ ಮವು ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಒಳಗೆ ಆಗಿತೆು ೋ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Q.12
when_quit_smoking

BGL_HHS

Do you plan to quit smoking within the next 12 months?
ಮಾಂದಿನ 12 ತ್ತಾಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿೋವು ಧೂಮರ ಪ್ರನ ಬಿಡಲು
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No ಇಲ್
ಯೋಜಿಸಿರುವಿರಾ
? ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
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Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

How long had it been since you stopped smoking?

ನಿೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಧೂಮಪ್ಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು
ನಿಲ್ಲಲ ಸಿದಿದ ೀರಿ?

START ROSTER 7.1.1:Quit Smoking
RosterContents :(1)1<br>

Quit Smoking
Q.13
ss_unit

Select unit: (days/weeks/months/years):

ಯೂನಿಟ್ ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ
cessation_smoking

Enable if :(select ever_attempt_quit from BGL_HHS) = 1

Quit Smoking
Q.14
ss_enter_amount

(1)Days ದಿನಗಳು,(2)Weeks ವಾರಗಳು,(3)Months ತ್ತಾಂಗಳುಗಳು,(4)Years ವರ್ೇಗಳು,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter the amount of time (days/weeks/months/years):
cessation_smoking

Enable if :current.ss_unit > 0

END ROSTER 7.1.1:Quit Smoking

Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label
Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
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Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 7.1:Tobacco Use ತಂಬಾರ್ಕನ ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
SCREEN7.2:Second-Hand Smoke ಸೆಕ್ಷಂರ್ಡ-ಹ್್ ಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೀಕ್
"Passive
ಎರಸ್ೇ
"
Smoking
Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

ಪರೀಕ್ಷ ಧೂಮಪ್ಯನ

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
smoking and related diseases.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಧೂಮಪ್ರನ ಮತ್ತು

ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಹ ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ್ವು
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ.

Second-hand smoke definition:Environmental tobacco smoke that is
inhaled involuntarily or passively by someone who is not smoking. For
Example, smoke when near friends or family members who smoke or
smoke in public places.

ಸೆಕ್ಷಂರ್ಡ ಹ್್ ಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೀಕ್ವ ವರಣೆ
ಪರಿಸರದತಂಬಾಕುಸೇವನೆಎಂದರೆಧೂಮರ ಪ್ಯನಮಾಡದೇಇರುವ
ವನ್ನಯಾದೃಚಿಿ ಕವಾಗಿಅಥವಾನಿಷ್ಕ್ಕ ರ ಯವಾಗಿಎಳೆದುಕಳುಿ ವ
ತಂಬಾಕುಹೊಗೆಆಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಹತ್ತಿ ರದಸೆು ೀಹಿತ್ರುಅಥವಾಕುಟ್ಟಂಬದಸದಸ್ ರುಧೂಮರ ಪ್ಯನ
ಮಾಡುವಾಗಬರುವಹೊಗೆಅಥವಾಸ್ವಶಜನಿಕಸಥ ಳಗಳಲ್ಲಲ ನಹೊ
ಗೆ.
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Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Q.1
exposure_smoke

BGL_HHS

Generally, how many days are you exposed to second hand smoke every
week? (second hand smoke means the breath of the smoker or the smoke
of the cirgarettes)
ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಪ್ರ ತ್ತೋ ವಾರ ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ
ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್ಗೆ ನಿೋವು ತೆರೆದುಕಳುಿ ವಿರಿ? (ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್

ಎಾಂದರೆ ಧೂಮರ ಪ್ರನಿಯ ಹಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳ ಹಗೆಯನ್ನು
(1)Everyday ಪ್ರ ತ್ತದಿನವೂ,(2)On average 4-6 days per week ಸರಿಸುಮಾರು ವಾರದಲ್ಲಿ 4-6
ಉಸಿರಾಡುವುದು ಎಾಂದು)

ದಿನಗಳು,(3)On average 1-3 days per week ಸರಿಸುಮಾರು ವಾರದಲ್ಲಿ 1-3 ದಿನಗಳು,(4)Or less
than once a week ಅಥವಾ ವಾರಕೆೆ ಒಾಂದು ಸಲ್ರ್ಕೆ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label
Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

Read the following instructions before continuing survey:

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಂದುವರೆಸವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
The following questions are based on your knowledge of smoking
cigarettes and its side effects. Below are a list of adverse health
problems that I will read aloud to you. Please respond affirmatively to
any from that list which you believe can be caused by smoking.

Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

START ROSTER 7.2.1:Smoking Q1

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳ ಧೂಮಪ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವ
ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಶವ ೇ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗಿನ ನಿಮಮ ಜಾೆ ನದ ಬಗೆೆ
ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಯ ತ್ತರಿಕು ವಾದ ಆರೋಗಯ ತ್ಾಂದರೆಗಳ
ಪ್ಟ್ಟ್ ಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ. ದಯವಿಟ್ಟ್
ಧೂಮಪ್ರನದಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಯಗಬಹುದು ಎಾಂದು ನಿೋವು ನಂಬ್ಯವಂತ್ಹ
ಯಾವುರ್ದ ಅಾಂಶಕೆೆ ಧೃಡವಾಗಿ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕಯನ್ನು ನಿೋಡಿ.
Can smoking contribute to acquiring any of the following health
conditions on this list?

ಧೂಮಪ್ಯನ ಮಾಡುವಿಕ್ಷಯು ಈ ಪಟ್ಟು ಯ ಮೇಲ್ಲನ
ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೀಗ್ ದ ಸಿಥ ತ್ತಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪುವುದಕ್ಷಕ ಕ್ಕಣಿಕ್ಷ
ನಿೀಡುವುದೇ?

RosterContents :(1)Apoplexy (stroke, cerebral thrombosis or blood
clot)<br>ಮದುಳು ಲ್ಕವ (ಲ್ಕವ , ಮದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕು ಹೆಪ್ಪಾ ಗಟ್ಟ್ ವಿಕೆ ಅಥವಾ ರಕು ದ
ಹೆಪ್ಪಾ ಗಟ್ಟ್ ವಿಕೆ),(2)Heart attack<br>ಹೃದಯಾಘಾತ್,(3)Lung
cancer<br>ಶಾವ ಶಕೋಶದ ಕಾಯ ನಟ ರ್

Smoking Q1
Q.2
smoke_cause

smoking_cause

Smoking can cause...
ಧೂಮಪ್ರನದಿಾಂದ ……. ಉಾಂಟ್ಯಗುವುರ್ದ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

END ROSTER 7.2.1:Smoking Q1

Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label
Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

Read the following instructions before continuing survey:

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಂದುವರೆಸವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
The following questions are based on your knowledge of secondhand
smoke and its side effects. Below are a list of adverse health problems
that I will read aloud to you. Please respond affirmatively to any from
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Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

that list which you believe can be caused by secondhand smoke.

Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label

Can secondhand smoke cause any of the following things on this list?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಧೂಮಪ್ರನ ಮಾಡುವುದರ ಬಗೆೆ
ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಶವ ೇಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ನಿೋವು ಹಾಂದಿರುವಂತ್ಹ
ಜಾೆ ನಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ವಯ ತ್ತರಿಕು ವಾದ
ಆರೋಗಯ ತ್ಾಂದರೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟ್ ಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಪ್ರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಧೂಮಪ್ರನದಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಯಗಬಹುದು
ಎಾಂದು ನಿೋವು ನಂಬ್ಯವಂತ್ಹ ಯಾವುರ್ದ ಅಾಂಶಕೆೆ ಧೃಡವಾಗಿ
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕಯನ್ನು ನಿೋಡಿ.
ಈಪಟ್ಟು ಯಮೇಲೆಇರುವಈಕ್ಷಳಗಿನಯಾವುದಾದರೂವಿರ್ಯಗಳಿಗೆ
ಸೆಕ್ಷಂರ್ಡ ಹ್್ ಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೀಕ್ ಕ್ಕರರ್ವಾಗಬಹುದೇ?

START ROSTER 7.2.2:Smoking Q2
RosterContents :(1)Heart disease in adults<br>ಪ್ಡರ ಢರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ
ಕಾಯಲೆ,(2)Lung disease in children<br>ಮಕೆ ಳಲ್ಲಿ ಶಾವ ಸಕೋಶದ
ಕಾಯಲೆ,(3)Lung cancer in adults<br>ಪ್ಡರ ಢರಲ್ಲಿ ಶಾವ ಸಕೋಶದ ಕಾಯಲೆ

Smoking Q2
Q.3
can_second

second_smoking

Secondhand smoke can cause...
ಧೂಮಪ್ರನದಿಾಂದ ……. ಉಾಂಟ್ಯಗುವುರ್ದ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

END ROSTER 7.2.2:Smoking Q2

Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Label
Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
Q.4
low_tar

BGL_HHS

Do you think that low-tar (mild or light) cigarettes less harmful than
regular cigarettes?
ಲೋ-ಟ್ಯರ್ ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳು ನಿಯಮತ್ವಾದ (ರೆಗುಯ ಲ್ರ್ )

ಸಿಗರೇಟ್ಟಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲ್ಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಎಾಂದು ನಿಮಗೆ
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No
ಅನಿಸುವುರ್ದ
? ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END SCREEN 7.2:Second-Hand Smoke ಸೆಕೆಾಂರ್ಡ-ಹಾಯ ಾಂರ್ಡ ಸ್ಮ ೋಕ್ಸ್
7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

Alcohol Consumption

ಆಲ್ಕ ೀಹ್ಲ್ ಬಳಕ್ಷ

7. Health Behaviors Q.2
alc_status_ever

Have you ever consumed alcohol in your life?
BGL_HHS

ನಿೋವು ನಿಮಮ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಎಾಂದಾದರೂ ಆಲೆ ಹಾಲ್ಡ ಸೇವಿಸಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

7. Health Behaviors Label
Select button below to answer questions about participants alcohol
consumption.
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SCREEN7.3:Alcohol Consumption ಆಲ್ಕ ೀಹ್ಲ್ ಬಳಕ್ಷ
Enable if :current.alc_status_ever = 1

Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label

Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label
Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your history of alcohol usage.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ನಿೋವು ಆಲೆ ಹಾಲ್ಡ

ಸೇವಿಸುವುದಿದದ ಲ್ಲಿ ಅದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲ್ವು
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕೆೆ ನಾವು ಇಚ್ಚಿ ಸುತೆು ೋವೆ
Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Q.1
alc_consump_30

BGL_HHS

Have you consumed any alcohol within the past 30 days?
ನಿೋವು ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಲೆ ಹಾಲ್ಡ
ಸೇವಿಸಿದಿದ ೋರಾ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label
Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Q.2
drink_freq

BGL_HHS

Enable if :current.alc_consump_30 = 1

In the past 30 days, on average, how frequently have you had alcoholic
beverages?
Read responses aloud

ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ನಿೋವು ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಿವಿರೇಜ್
ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯಕೆ ಮ್ಮಮ ಸೇವಿಸಿದಿರಿ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿ

(1)Every day ಪ್ರ ತ್ತದಿನವೂ,(2)5-6 days/week ವಾರದಲ್ಲಿ 5-6 ಬಾರಿ,(3)3-4 days/week
ವಾರದಲ್ಲಿ 3-4 ಬಾರಿ,(4)1-2 days/week ವಾರದಲ್ಲಿ 1-2 ಬಾರಿ,(5)1-3 days/month ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ
1-3 ಬಾರಿ,(6)<1 day/month ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 1 ದಿನಕ್ಯೆ ಕಡಿಮ್ಮ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label
Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label

Important Reminder:
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Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ Label

1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 7.3:Alcohol Consumption ಆಲೆ ೋಹಾಲ್ಡ ಬಳಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
7. Health Behaviors Label
"ಎರಸ್ೇ"
7. Health Behaviors Label

Diet

ಪಥ್
Select button below to answer questions about participants diet.

SCREEN7.4:Diet ಪಥ್
Diet ಪ್ಥಯ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
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.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ

Diet ಪ್ಥಯ Label

ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

Diet ಪ್ಥಯ Label
Diet ಪ್ಥಯ Label

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your diet.
I'm going to read you a list of foods. Please indicate whether or not you
have eaten this food in the past 30 days.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ನಿಮಮ ಪ್ಥಯ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನಿೋಗ
ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತೆು ೋನೆ.
ಆಹಾರಗಳ ಪ್ಟ್ಟ್ ಯನ್ನು ನಾನಿೋಗ ಓದಿಹೇಳುತೆು ೋನೆ. ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ

ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿೋವು ತ್ತಾಂದಿರುವಿರಾ ಅಥವಾ ತ್ತಾಂದಿಲ್ಿ ರ್ವ ಎಾಂದು
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಸೂಚ್ಚಸಿ.
START ROSTER 7.4.1:Diet
ಪ್ಥಯ
RosterContents :(1)Fresh vegetables<br>ತ್ಪಜಾ ತ್ರಕಾರಿಗಳು,(2)Fresh
fruits<br>ತ್ಪಜಾ ಹಣ್ಣು ,(3)Chicken<br>ಕೋಳಿ,(4)Aquatic products (e.g. fish, squid,
other seafood)<br>ಅಕಾವ ಟ್ಟಕ್ಸ್ ಉತ್ಾ ನು ಗಳು (ಉದಾ, ಮೋನ್ನ, ಸಿೆ ವ ೋರ್ಡ, ಇತ್ರೆ
ಸಮದಾರ ಹಾರ),(5)Red meat (e.g. Goat, Lamb, Beef)<br>ಕೆಾಂಪ್ಪ ಮಾಾಂಸ (ಉದಾ,
ಮೇಕೆ, ಕುರಿ, ಗೊೋಮಾಾಂಸ),(6)Pork<br>ಹಂದಿ ಮಾಾಂಸ

Diet
ಪ್ಥಯ Q.1
ate_food

diet_frequency

Diet
ಪ್ಥಯ Q.2
food_freq

diet_frequency

Enable if :current.ate_food = 1

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Do you consume this food on a daily, weekly, monthly or yearly basis?
ನಿೋವು ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರ ತ್ತದಿನದ, ವಾರದ, ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಅಥವಾ ವರ್ೇದ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವಿರಾ?

(1)Day ದಿನ,(2)Week ವಾರದ,(3)Month ತ್ತಾಂಗಳು,(4)Year ವರ್ೇ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Diet
ಪ್ಥಯ Q.3
food_amount

In the past 30 days, have you eaten this food?
ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿೋವು ತ್ತಾಂದಿರುವಿರಾ?

diet_frequency

Times per (day/week/month/year):
(ದಿನ/ವಾರ/ತ್ತಾಂಗಳು/ವರ್ೇದಲ್ಲಿ ) ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ

Enable if :current.food_freq BETWEEN 1 AND 4

Diet
ಪ್ಥಯ Q.4
serving_size

How many grams do you eat per serving?
diet_frequency

ಒಾಂದು ಸಲ್ ನಿೋಡುವಿಕೆಗೆ ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಗ್ರ ಾಂಗಳನ್ನು ತ್ತಾಂದಿರಿ?

Enable if :current.ate_food = 1

END ROSTER 7.4.1:Diet
ಪ್ಥಯ
Diet ಪ್ಥಯ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
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Diet ಪ್ಥಯ Label

END SCREEN 7.4:Diet ಪ್ಥಯ
7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Physical Activity

ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
Select button below to answer questions about participants physical
activity.

SCREEN7.5:Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
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Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your physical activity levels.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ: ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಮ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ

ಹಂತ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Physical Activity at Work

ಕ್ಷಲ್ಸದಲ್ಲಲ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
Select button below to answer questions about participants physical
activity levels.

ಕ್ಷಳಗಿನ ಬಟನ್ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿ
SCREEN7.5.1:Sec. 7a Physical activity at work ಕ್ಷಲ್ಸದಲ್ಲಲ ದೈಹಿಕ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Read the following instructions before proceeding to the following
questions:
Now I'm going to ask you some questions about your physical activity at
work.

• Vigorous-intense activity is activity that requires a large amount of
effort and causes rapid breathing and a substantial increase in heart
rate.
• Moderate-intense activity is activity that requires a moderate
amount of effort and noticeably accelerates the heart rate.

ಪ್ರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
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Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿಮಮ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆೆ
ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆದ ೋನೆ
• ಜೀರಾದ-ತ್ತೀವರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಅಾಂದರೆ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ನ

Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Q.1
week_vig_work

BGL_HHS

ಮೊತ್ು ದ ಪ್ರಿಶರ ಮವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಹಾಗು ಉಸಿರಾಟವು
ರ್ವಗವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ವು ಹೆಚಾಿ ಗಿ
ಆಗುವಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಎಾಂದು
• ಮಧ್್ ಮವಾದ ತ್ತೀತ್ರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ, ಅಾಂದರೆ ಮಧಯ ಮ
ಪ್ರ ಮಾರ್ದ ಪ್ರಿಶರ ಮವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ವು
ಗಮನಿಸುವಷ್ಟ್ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಆಗದಿರುವಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ.

During the last 7 days, on how many days did your work involve vigorousintensity activity that causes large increases in breathing or heart rate like
(carrying or lifting heavy loads, digging or construction work) for at least 10
minutes continuously?
Vigorous-intensity physical activities at work may include heavy
shoveling or moving heavy loads (>20kg)
Please enter the number of days,

ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಸತ್ತ್ವಾಗಿಕನಿರ್್ 10
ನಿಮರ್ಗಳಕಾಲ್ಉಸಿರಾಟಅಥವಾಹೃದಯದದರ(ಭಾರವಾದಹರೆಗಳ
ನ್ನು ಕಾಂಡೊಯುಯ ವುದುಅಥವಾಎತ್ತು ವುದು,
ಅಗೆಯುವುದುಅಥವಾನಿಮಾೇರ್ಕೆಲ್ಸ)
ವನ್ನು ದೊಡ್ ಮಟ್ಟ್ ಗೆಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಕೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗುವಂತ್ಹಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ
ನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳಕಾಲ್ನಿಮಮ ಕೆಲ್ಸಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು ?

Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

START ROSTER 7.5.1.1:Activity Q1

ಕ್ಷಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನಜೀರಾದತ್ತೀವರ ತೆಯದೈಹಿಕಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳು
(>20kg)ನಭಾರಿೀತೂಕಎತ್ತಿ ವಿಕ್ಷಅಥವಾಸ್ಗಿಸುವಿಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳ
ಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ

On a typical day that you do these activites, how much time do you
spend doing vigorous-intense activity?

ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಸ್ಂಕೇತ್ತಕವಾದ
ದಿನದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪ್ಪನ ತ್ತೀವರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿ
ನಿೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ?

RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Activity Q1
Q.2
unit_spent_vig

time

Enable if :(select week_vig_work from BGL_HHS) > 0

Activity Q1
Q.3
amount_spent_vig

Select unit: (minutes/hours)
ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time

Enable if :current.unit_spent_vig IN (1, 2)

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):
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END ROSTER 7.5.1.1:Activity Q1

Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Q.4
week_mod_work

BGL_HHS

During the last 7 days, on how many days did your work involve moderateintensity activity, that causes small increases in breathing or heart rate
such as brisk walking (or carrying light loads) for at least 10 minutes
continuously?
Moderate-intensity physical activities at work may include brisk walking,
gardening, housework, and carrying or moving moderate loads
Please enter the number of days

ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಸತ್ತ್ವಾಗಿಕನಿರ್್ 10
ನಿಮರ್ಗಳಕಾಲ್ಉಸಿರಾಟಅಥವಾಹೃದಯದದರವನ್ನು ಚ್ಚಕೆ ಪ್ರ ಮಾರ್ದ
ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಕೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗುವಂತ್ಹಚ್ಚರುಕಾಗಿವಾರ್ಕಾಂಗ್ ಮಾಡುವುದು
( ಅಥವಾಹಗುರವಾದಹರೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಡೊಯುಯ ವುದು )
ಇಾಂತ್ಹಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳಕಾಲ್ನಿಮಮ ಕೆಲ್ಸಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು
?

ಮಧ್್ ಮಮಟು ದತ್ತೀವರ ತೆಯದೈಹಿಕಚಟ್ಟವಟ್ಟಕಗಳುವಾಕ್ಂಗ್,
ತೀಟಮಾಡುವುದು, ಮನೆಕ್ಷಲ್ಸ,
ಮತ್ತಿ ಮಧ್್ ಮಗಾತ್ರ ದಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡೊಯು್ ವುದುಅಥವಾ
ಸ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

On a typical day that you do these activites at work, how much time do
you spend doing moderate-intense activities?

ಕ್ಷಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನ ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡುವಂತ್ಹ
ಸ್ಂಕೇತ್ತಕವಾದ ದಿನದಲ್ಲಲ ಮಧ್್ ಮಮಟು ದ- ತ್ತೀವರ ವಾದ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ?

START ROSTER 7.5.1.2:Activity Q2
RosterContents :(1)Time<br>

Activity Q2
Q.5
unit_spent_mod

Select unit:
day_moderate

Enable if :(select week_mod_work from BGL_HHS) > 0

Activity Q2
Q.6
amount_spent_mod

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (mins/hours):
day_moderate

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_spent_mod IN (1, 2)

END ROSTER 7.5.1.2:Activity Q2

Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Important Reminder:
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HEARTR BGL HHS 26Sep2015
Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 7.5.1:Sec. 7a Physical activity at work ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿ .
ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
4.
(ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
Recreational Physical Activity
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
ಮನರಂಜನೆ
ಲ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
"ಎರಸ್ೇಸಮಯದಲ್ಲ
"
Select button below to answer questions about participants
recreational physical activities.

ಕ್ಷಳಗಿನ ಬಟನ್ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿ
SCREEN7.5.2:Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಲ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
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Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

Questionnaire Content Report

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

Read the following instructions before proceeding to the following
questions:
Now I'm going to ask you some questions about your physical activity
during recreation.
• Vigorous-intense activity is activity that requires a large amount of
effort and causes rapid breathing and a substantial increase in heart
rate.
• Moderate-intense activity is activity that requires a moderate
amount of effort and noticeably accelerates the heart rate
.
ಪ್ರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ ದೈಹಿಕ
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ.

• ಜೀರಾದ-ತ್ತೀವರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಅಾಂದರೆ ಅತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿ ನ

Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
week_vig_recr
BGL_HHS
Q.1

ಮೊತ್ು ದ ಪ್ರಿಶರ ಮವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಹಾಗು ಉಸಿರಾಟವು
ರ್ವಗವಾಗಿರುವಂತ್ಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ವು ಹೆಚಾಿ ಗಿ
ಆಗುವಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ ಎಾಂದು
• ಮಧ್್ ಮವಾದ ತ್ತೀತ್ರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಅಾಂದರೆ ಮಧಯ ಮ
ಪ್ರ ಮಾರ್ದ ಪ್ರಿಶರ ಮವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್ವು
ಗಮನಿಸುವಷ್ಟ್ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಆಗದಿರುವಂತ್ಹ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ.

During the last 7 days, on how many days did you dovigorous-intense
sports, fitness or recreational (leisure) activities that cause large increases
in breathing or heart rate (like running or football) for at least 10 minutes
continuously?
Vigorous-intensity physical activities may include running, swimming,
carrying or moving heavy loads (>20kg), and competitive sports such as
badminton, volleyball, and cricket.
Please enter the number of days,

ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಸತ್ತ್ವಾಗಿಕನಿರ್್ 10
ನಿಮರ್ಗಳಕಾಲ್ಉಸಿರಾಟಅಥವಾಹೃದಯದದರ(ಓಡುವುದುಅಥವಾಫು
ಟ್ಯಾ ಲ್ಡ)
ವನ್ನು ದೊಡ್ ಮಟ್ಟ್ ಗೆಹೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಕೆೆ ಕಾರರ್ವಾಗುವಂತ್ಹಪಿಟೆು ಸ್ಅಥ
ವಾಮನರಂಜನೆ(ಲ್ಲೋಶರ್)ನಂತ್ಹಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪ್ಪನತ್ತೀವರ ವಾದಚಟ್ಟವ
ಟ್ಟಕ್ಷಅನ್ನು ನಿೋವುಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳಕಾಲ್ಮಾಡುವಿರಿ?
ಜೀರಾದತ್ತೀವರ ತೆಯದೈಹಿಕಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳುಓಡುವುದು,
ಈಜುವುದು, (>20kg)
ಭಾರವಾದಹೊರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡೊಯು್ ವುದುಅಥವಾಸ್ಗಿಸುವುದು
,ಮತ್ತಿ ಬಾ್ ಡಿಮ ಂಟನ್, ವಾಲ್ಲಬಾಲ್,
ಮತ್ತಿ ಕ್ರ ಕೇಟು ಂತ್ಹಸಿ ದಾಶತ್ಮ ಕಕ್ರ ೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹು
ದು.
ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
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Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

START ROSTER 7.5.2.1:Activity Q3

On typical day that you do these activities, how much time do you
spend doing vigorous-intense activities for sports, fitness or
recreation?

ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡುವ ಸ್ಂಕೇತ್ತಕವಾದ
ದಿನದಲ್ಲಲ , ಕ್ರ ೀಡೆಗಳು, ಪ್ಪಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು
ಹುರುಪ್ಪನ ತ್ತೀವರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿೀವು
ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ?

RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Activity Q3
Q.2
unit_vig_recr

time

Enable if :(select week_vig_recr from BGL_HHS) > 0

Activity Q3
Q.3
amount_vig_recr

Select unit (minutes/hours):
ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_vig_recr IN (1, 2)

END ROSTER 7.5.2.1:Activity Q3

Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label
Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
week_mod_recr
BGL_HHS
Q.4

Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

During the last 7 days, on how many days did you domoderate-intense
sports, fitness or recreational (leisure) activities that cause a small increase
in breathing or heart rate (such as brisk walking, cycling, swimming,
volleyball) for at least 10 minutes continuously?
Moderate-intensity recreational physical activities may include brisk
walking, dancing, or games and sports with children.
Please enter the number of days

ಕಳೆದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತ್ವಾಗಿಕನಿರ್ಠ 10
ನಿಮರ್ಗಳಕಾಲ್ಉಸಿರಾಟಅಥವಾಹೃದಯದದರದಲ್ಲಿ ಚ್ಚಕೆ ಏರಿಕೆಗೆಕಾರರ್
ವಾಗುವಂತ್ಹಪಿಟೆು ಸ್ ಅಥವಾಮನರಂಜನೆ(ಲ್ಲೋಶರ್)
ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳಂತ್ಹಮಧ್್ ಮಮಟು ದತ್ತೀವರ ವಾದಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿೋವುಎಷ್ಟ್ ಸಲ್ಮಾಡುವಿರಿ?
ಮಧ್್ ಮಪರ ಮಾರ್ದ –
ತ್ತೀವರ ತೆಯಮನರಂಜನೆಯದೈಹಿಕಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳುಚ್ಚರುಕ್ನವಾಕ್ಂ
ಗ್, ನೃತ್್ ,
ಅಥವಾಮಕಕ ಳಂದಿಗೆಗೇಮೆ ಳುಅಥವಾಕ್ರ ೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ
ಬಹುದು..
bದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ
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Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

START ROSTER 7.5.2.2:Activity Q4

On a typical day that you do these activities, how much time do you
spend doing moderate-intense activities for sports, fitness or
recreation?

ಈ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಿೀವು ಮಾಡುವ ಸ್ಂಕೇತ್ತಕವಾದ
ದಿನದಲ್ಲಲ , ಕ್ರ ೀಡೆಗಳು, ಪ್ಪಟ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ
ಮಧ್್ ಮ ಮಟು ದ ತ್ತೀವರ ವಾದ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಷ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ
ನಿೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ?

RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Activity Q4
Q.5
unit_mod_recr

time

Enable if :(select week_mod_recr from BGL_HHS) > 0

Activity Q4
Q.6
amount_mod_recr

Select unit (mintues/hours):
ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_mod_recr IN (1, 2)

END ROSTER 7.5.2.2:Activity Q4

Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
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END SCREEN 7.5.2:Sec. 7b Physical activity during recreation
ಮನರಂಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Physical Inactivity ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ಕ ರ ೀಯತೆ
This includes sedentary activites such as sitting in your office, reading,
watching TV, or using a computer etc, but this does not include sleep.
ನಿಮಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಕಳುಿ ವುದು, ಓದುವುದು, ಟ್ಟೋವಿ
ನೋಡುವುದು, ಅಥವಾ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವುದು

ಇತ್ಪಯ ದಿಗಳಂತ್ಹ ಕುಳಿತ್ತಕಾಂಡೇ ಇರುವ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳನ್ನು ಇದು
ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ನಿದಿರ ಸುವುದನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಳುಿ ವುದಿಲ್ಿ .
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

START ROSTER 7.5.3:Activity Q5

In the last 7 days, how much time did you spend sitting or reclining on
a typical week day? (do not include time spent sleeping)
(Interviewer probe "What is the total amount of time you spent sitting
last Wednesday?")

ನಿೀವು ಸ್ಮಾನ್ ವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾನ್ ವಾದ ದಿನದಲ್ಲಲ
ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ಅಥವಾ ವಿಶಾರ ಂತ್ತ ಪಡೆಯುತ್ತಿ ಎಷ್ಟು
ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವಿರಿ?
(ನಿದೆದ ಮಾಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ)

RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Activity Q5
Q.1
unit_pi

time

Activity Q5
Q.2
amount_pi

Select unit (minutes/hours):
ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_pi IN (1, 2)

END ROSTER 7.5.3:Activity Q5

Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Travel To and From Places

ಸಥ ಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಿ ಅಲ್ಲಲ ಂದ ಪರ ಯಾಣಿಸುವುದು
The following questions do not refer to farming, work, or household
chores.
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳು ವಯ ವಸ್ಟಯ, ಕೆಲ್ಸ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಮನೆ
ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಚಸುವುದಿಲ್ಿ .

Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Q.3
walk_or_bike

BGL_HHS

Do you walk or use a bicycle for at least 10 minutes continuously to get to
and from places?
ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಕನಿರ್್ ಪ್ಕ್ಷ 10 ನಿಮರ್ ನಡಯುವಿರಾ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ಡ
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No
ತ್ತಳಿಯುವಿರಾ
? ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Q.4
week_walk_bike

BGL_HHS

Enable if :current.walk_or_bike = 1

In a typical week, on how many days do you walk or bicycle for at least 10
minutes continuously to get to and from places?
Please enter the number of days
If not done at all in a typical week, please enter 0.

ಒಾಂದು ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ , ಎಷ್ಟ್ ದಿನಗಳು ನಿೋವು ಒಾಂದು
ಸಥ ಳದಿಾಂದ ಮತ್ು ಾಂದು ಸಥ ಳಕೆೆ ಹೋಗಲು ನಡಯುವಿರಿ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ಡ
ತ್ತಳಿಯುವಿರಿ?
ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯ್ ಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಿ
ಒಾಂದೊಮ್ಮಮ ಒಾಂದು ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಿ ದಿದದ ಲ್ಲಿ ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ 0ನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿ
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

How much time do you spend walking or bicycling for travel on a
typical day?

ಒಂದು ಸ್ಂಕೇತ್ತಕವಾದ ದಿನದಲ್ಲಲ ನಡೆದಾಡುತ್ತಿ ಅಥವಾ
ಬೈಸಿಕಲ್ಲಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿ ನಿೀವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ?
START ROSTER 7.5.4:Activity Q6
RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Activity Q6
Q.5
unit_walk_bike

Select unit:
time

Enable if :select walk_or_bike from BGL_HHS where
walk_or_bike = 1

Activity Q6
Q.6
amount_walk_bike

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_walk_bike IN (1, 2)

END ROSTER 7.5.4:Activity Q6

Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label
Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
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Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ Label

END SCREEN 7.5:Physical Activity ದೈಹಿಕ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆ
7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Weight Control

ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್
Select button below to answer questions about participants weight
control.

SCREEN7.6:Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
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Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.1
know_height

BGL_HHS

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your weight control.

Do you know your height?

ನಿಮಮ ಎತ್ು ರವು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆಯೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

Height ಎತ್ಿ ರ

START ROSTER 7.6.1:Height
RosterContents :(1)1

Feet:ಅಡಿ:

Height Q.2
height_feet

height

Enable if :(SELECT know_height FROM BGL_HHS) = 1

Inches: ಇಾಂಚ್ಚಗಳು:

Height Q.3
height_inches

height

Enable if :(SELECT know_height FROM BGL_HHS) = 1

END ROSTER 7.6.1:Height
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.4
know_weight

BGL_HHS

Do you know your weight?

ನಿಮಮ ತೂಕವು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿದಿದೆಯೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.5
know_weight_osp

BGL_HHS

Please enter weight in kg:

ದಯವಿಟ್ಟ್ ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ

Enable if :current.know_weight = 1

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.6
current_weight

BGL_HHS

How do you feel about your current weight?
Read responses aloud except for the options Don't know, or Decline to
respond
(SELECT ONE)
ನಿಮಮ ಪ್ರ ಸುು ತ್ವಾದ ತೂಕದ ಬಗೆೆ ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುವಿರಿ?

ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ

(1)Slim ಸಿಿ ಾಂ,(2)Normal ನಾಮೇಲ್ಡ,(3)Overweight ಹೆಚ್ಚಿ ನ ತೂಕ,(4)Obese ಬಜುು ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label
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Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.7
control_weight

BGL_HHS

In the past 12 months, did you take any measures to control weight?
Read responses aloud except for the options Don't know and Decline to
respond
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟ್ ಕಳಿ ಲು
ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವಿರಾ?

ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ

(1)Measures to lose weight ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಿ ವುದಕೆೆ ಕರ ಮಗಳು,(2)Measures to keep
current weight ಪ್ರ ಸುು ತ್ವಾದ ತೂಕವನ್ನು ನಿವೇಹಿಸಿಕಳುಿ ವುದಕೆೆ ಕರ ಮಗಳು,(3)Measures to
increase weight ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕಳುಿ ವುದಕೆೆ ಕರ ಮಗಳು,(0)No measures taken ಇಲ್ಿ ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Q.8
lose_weight

BGL_HHS

Enable if :((current.control_weight) = 1) OR
((current.control_weight) = 2)

What measures have you taken to lose or maintain your weight?
(SELECT ALL THAT APPLY)

ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕಳುಿ ವುದಕೆೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾಡುವುದಕೆೆ
ನಿೋವು ಯಾವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿದಿದ ೋರಿ?
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Control diet ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡುವುದು,(2)Exercise ವಾಯ ಯಾಮ
ಮಾಡುವುದು,(3)Medication ಧಾಯ ನ,(-5)Others (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label
Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
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Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ Label

"ಎರಸ್ೇ"

END SCREEN 7.6:Weight Control ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರ ರ್
7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

Ayurvedic, homeopathic or any home-made remedies
ಆಯುವೇಶದಿಕ್, ಹೊೀಮಯೀಪತ್ತಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ
ಮನೆಯಲ್ಲಲ ಮಾಡಿದ ಪರಿಹ್ರಗಳು.
Select button below to answer questions about Ayurvedic,
homeopathic or any home-made remedies

SCREEN7.7:Ayurvedic, homeopathic or any home-made remedies
Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Label

Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Q.1
alt_med

BGL_HHS

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗಳು
ಗೊತ್ತು with
ಲ್ಿ , ಅಥವಾ
ಉತ್
ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು
, ಅನ್ನು
Are you
familiar
Ayurvedic,
homeopathic
or any home-made
ಓದಲೇಬಾರದು
, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
remedies?
ತ್ತಾಂಬಿರಿ
.
ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್, ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಹಾರಗಳಾಂದಿಗೆ ನಿೋವು ಪ್ರಿಚ್ಚತ್ರಿರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Q.2
alt_med_yr

BGL_HHS

Enable if :current.alt_med = 1

Have you used Ayurvedic, homeopathic or any home-made remedies in the
past year?
ಕಳೆದ ವರ್ೇದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್, ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಯಾವುರ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Label

What illness/complaint did you use Ayurvedic, homeopathic or any
home-made remedies for?
(SELECT ALL THAT APPLY)

ನಿೋವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್, ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ
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Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Label
Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Q.3
alt_med_cond

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಖಾಯಲೆಗಳು/ತ್ಾಂದರೆಗಳಿಗ್ಗಿ
ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದಿರಿ?
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)
What illness/complaint did you use Ayurvedic, homeopathic or any homemade remedies for?
(SELECT ALL THAT APPLY)

Enable if :current.alt_med_yr = 1

ನಿೋವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್, ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುರ್ದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಯಾವ
ಖಾಯಲೆಗಳು/ತ್ಾಂದರೆಗಳಿಗ್ಗಿ ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿದಿರಿ?
(1)Arthritis ಆರ್ಥೇಟ್ಟೋಸ್,(2)Epilepsy ಎಪಿಲೆಪಿಟ ,(3)Hypertension (high blood pressure)
(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ (ಹೆಚ್ಚಿ ನ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ ),(4)Hypercholesterolemia (high cholesterol)
ಹಯಪ್ರ್ಕಲೆಸ್ಟ್ ರಲೆಮಯಾ(ಹೈ ಕಲೆಸ್ಟ್ ರಲ್ಡ),(5)Diabetes ಮಧುಮೇಹ,(6)Depression
ಖಿನು ತೆ,(7)Asthma ಆಸು ಮಾ,(8)ADD/ADHD ಏಡಿಡಿ/ಏಡಿಹೆರ್ಚಡಿ,(9)Dyslexia
ಡೈಸೆಿ ರ್ಕಟ ಯಾ,(10)Osteoporosis ಆಸಿ್ ಯೋಪ್ರಸಿಸ್,(11)Thalassemia
ಥಲ್ಸೆಟ ಮಯ,(12)Cancer ಕಾಯ ಾಂಸರ್,(13)Sickle cell anemia ಸಿಕ್ಸ್ಿ ಸೆಲ್ಡ
ಅನಿೋಮಯಾ,(14)Multiple sclerosis ಮಲ್ಲ್ ಪ್ಲ್ಡ ಸೆೆ ಿ ರೋಸಿಸ್,(15)HIV+/AIDS
ಹೆರ್ಚಐವಿ+/ಏಯ್ಡ್್ ಟ ,(16)Hepatitis B ಹೆಪಿಟಟ್ಟಸ್ ಬಿ,(17)Hepatitis C ಹೆಪಿಟಟ್ಟಸ್
ಸಿ,(18)Meningitis ಮ್ಮನಿಾಂಗ್ಜಿಟ್ಟಸ್,(19)Polio ಪ್ೋಲ್ಲಯೋ,(20)Brucellosis
ಬ್ಯರ ಸೆಲಿ ೋಸಿಸ್,(21)Leprosy ಕುರ್್ ರೋಗ,(22)Chronic renal failure ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ
ಮೂತ್ರ ಪಿಾಂಡ ವೈಫಲ್ಯ ,(23)Congenital heart disease ಕಾಾಂಜ್ಞಾಂಟಲ್ಡ ಹಾಟ್ೇ
ಡಿಸಿೋಸ್,(24)Congestive heart failure ಕಂಜ್ಞಸಿ್ ೋವ ಹಾಟ್ೇ ಪೇಲ್ಯಯ ರ್,(25)Cerebral infarction
(stroke) ಸೆರೆಬರ ಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ(ಸ್್ ರೋಕ್ಸ್),(26)Cardiac arrest ಹೃದಯ
ಸು ಾಂಬನ/ಕಾಡಿೇಯಾಕ್ಸ್ ಅರೆಸ್್ ,(27)Acute myocardial infarction (heart attack, STEMI, NSTEMI) ಅಕ್ಯಯ ಟ್ ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ(ಹೃದಯಾಘಾತ್,
ಎಸ್ಟ್ಟಇಎಮ್ಐ, ಎನ್ಸ-ಎಸ್ಟ್ಟಇಎಮ್ಐ ),(28)Coronary heart disease (unstable angina)
ಪ್ರಿಧಮನಿಯ ಹೃದಯ ರೋಗದ (ಅಸಿಥ ರ ಗಂಟಲ್ಯತ್)/ಕರೋನರಿೋ ಹಾಟ್ೇ
ಡಿಸಿೋಸ್(ಅನ್ಸಸೆ್ ೋಬಲ್ಡ ಅಾಂಜಿನಾ),(29)Atrial fibrillation ಹೃತ್ೆ ರ್ೇದ ಕಂಪ್ನ/ಆಟ್ಟರ ಯಲ್ಡ
ಪಿಬಿರ ಲೇಶನ್ಸ,(30)Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ಕಾರ ನಿಕ್ಸ್ ಅಬ್ಸ್ ರರ್ಕ್ ೋವ
ಪ್ಲ್ಡಮೊೋನರಿೋ ಡಿಸಿೋಸ್(ಸಿಓಪಿಡಿ),(31)Lice ಲೈಸ್,(32)Pertussis (whooping cough)
ಪ್ರ್ಟ್ಯಯ ಸಿಸ್(ನಾಯಕೆಮಮ ),(33)Pneumonia ನ್ನಯ ಮೊೋನಿಯಾ,(34)Tuberculosis
ಟ್ಟಯ ಬೆರ್ಕುಯ ಲೋಸಿಸ್,(35)Malaria ಮಲೇರಿಯಾ,(36)Syphilis ಸಿಫಿಲ್ಲಸ್,(37)Gonococcal
infection ಗೊನಕಕೆ ಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ಕ್ಷನ್ಸ,(38)Chlamydia ಕಿ ಮೋಡಿಯಾ,(39)Cholera
ಕಾಲ್ರಾ,(40)Measles ದಡ್ಯರ,(41)Typhoid and paratyphoid ಟಪ್ರಯ್ಡ್್ ಮತ್ತು ಪ್ರಯ ರಾ
ಟಪ್ರಯ್ಡ್್ ,(42)Diphtheria ಡಪ್ು ೋರಿಯಾ,(43)Tetanus ಟೆಟ್ಯನಸ್,(44)Dengue fever
(hemorrhagic fever) ಡಾಂಗೂಯ ಜವ ರ (ಹೆಮೊರ್ಹಾಯ ಜಿಕ್ಸ್ ಪಿೋವರ್),(45)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
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Questionnaire Content Report

2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
END SCREEN 7.7:Ayurvedic, homeopathic or any home-made
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
remedies
"ಎರಸ್ೇ"
Ayurvedic, homeopathic or any home-made
remedies Label

7. Health Behaviors Label
7. Health Behaviors Label

END SCREEN 7:7. Health Behaviors
SCREEN8:8. Medical History
Enable if :current.hh_consent = 1

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"

Questionnaire Content Report
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8. Medical History Label

8. Medical History Label

8. Medical History Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

8. Medical History
8. ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ

Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your overall medical history.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಲು: ನಿಮಮ ಒಟ್ಯ್ ರೆ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಇತ್ತಹಾಸಕೆೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾನಿೋಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.

8. Medical History Label
8. Medical History Label

Heart Condition History

ಹೃದಯದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹ್ಸ
Please select button below to answer questions about your history
with heart disease.

SCREEN8.1:8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು
ಇತ್ತಹ್ಸ
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ

Questionnaire Content Report
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8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

Read the following instructions before proceeding to the following
questions:

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾಂದುವರೆಯುವುದಕೆೆ ಮಾಂಚೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.
Now I’m going to ask you some questions about your heart condition
history.

ನಿಮಮ ಹೃದಯದಸಿಥ ತ್ತಯಇತ್ತಹಾಸದಬಗೆೆ ಕೆಲ್ವುಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ನಾನಿೋಗನಿ
ಮಗೆಕೇಳುತೆು ೋನೆ.
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.1
diag_conditions

BGL_HHS

Have you ever been diagnosed with any of these conditions?
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ನಿೋವು ಎಾಂದಾದರೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಯಲೆಗಳಿಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ
ಪ್ಡದಿದಿದ ೋರಾ?
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Heart disease ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆ,(2)Angina (chest pain from heart disease) ಎದೆನೋವು
(ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಯಾಂದ ಎದೆ ನೋವು),(3)Heart attack (Myocardial infarction (MI))
ಹೃದಯಾಘಾತ್ ( ಹೃದಯ ಸ್ಟು ಯುವಿನ ಊತ್ಕ),(4)Heart failure ಹೃದಯ ವಿಫಲ್ತೆ/ಹಾಟ್ೇ
ಪೇಲ್ಯಯ ರ್,(5)Stroke (cerebrovascular accident or incident) ಪ್ರಶವ ೇವಾಯು (ಮಮಮ ದುಳು
ಅಪ್ಘಾತ್ ಅಥವಾ ಘಟನೆ),(6)High blood/sugar glucose ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮಧುಮೇಹ,(7)Chronic
kidney disease ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ ಮೂತ್ರ ಪಿಾಂಡ ಕಾಯಲೆ,(8)ST elevated myocardial infarction
(STEMI) ಎಸ್ ಟ್ಟ – ಸೆಗೆಮ ಾಂಟ್ ಎಲ್ಲರ್ವಟೆರ್ಡ ಮಯಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನಾಾ ರಕ್ಷನ್ಸ (ಎಸ್
ಟ್ಟಇಎಾಂಐ),(9)Cardiac arrest (cardiopulmonary arrest, circulatory arrest, or sudden death.
Different from a heart attack; a person experiencing cardiac arrest becomes unconscious
because his/her heart stops, and needs to be revived with CPR or defibrillation paddles.)
ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನ ( ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನ, ರಕು ಪ್ರಿಚಲ್ನಾ ಬಂಧನ, ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮ ಕ ಸ್ಟವು.
ಹೃದಯಾಘಾತ್ದಿಾಂದ ವಿಭಿನು ವಾದದುದ ; ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನವನ್ನು ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತು ರುವಂತ್ಹ
ವಯ ರ್ಕು ಯು ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಹೃದಯವು ನಿಾಂತ್ತಹೋಗುವುದರಿಾಂದ ಪ್ರ ಜ್ಞೆ ತ್ಪ್ಪಾ ವರು, ಮತ್ತು
ಸಿಪಿಆರ್ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಬಿರ ಲೇಶನ್ಸ ಪ್ಡಲ್ಡಟ ನಿಾಂದ
ಪ್ಪನರುಜಿು ೋವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು),(10)Congestive heart failure (heart failure,
cardiomyopathy or "weak" heart) ರಕು ಕಟ್ಟ್ ಹೃದಯ ಸಥ ಾಂಭನ (ಹೃದಯಾಘಾತ್,
ಕಾಡಿೇಯೋಮಯೋಪ್ರ್ಥ ಅಥವಾ "ದುಬೇಲ್" ಹೃದಯ),(11)Atrial fibrillation, (irregular
rhythm or "A-Fib". Irregular heart rhythm related to abnormal electrical conduction in the
heart.) ಹೃತ್ೆ ರ್ೇದ ಕಂಪ್ನ, (ಅನಿಯಮತ್ವಾದ ಬಡಿತ್ ಅಥವಾ "ಎ-ಫಿಬ್". ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ
ಅಸಹಜವಾದ ಎಲೆರ್ಕ್ ರಕಲ್ಡ ಕಂಡಕ್ಷನಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಯಮತ್ ಹೃದಯದ
ಬಡಿತ್),(0)None ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

START ROSTER 8.1.1:Medical History P.1
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 1
RosterContents :(1)Heart disease<br>ಹೃದಯ ಖಾಯಲೆ,(2)Angina<br>ಎದೆನೋವು
(ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಯಾಂದ ಎದೆ ನೋವು),(3)Heart attack (Myocardial
infarction)<br>ಹೃದಯಾಘಾತ್(ಹೃದಯ ಸ್ಟು ಯುವಿನ ಊತ್ಕ),(4)Heart
failure<br>ಹೃದಯ ವಿಫಲ್ತೆ/ಹಾಟ್ೇ ಪೇಲ್ಯಯ ರ್,(5)Stroke<br>ಪ್ರಶವ ೇವಾಯು
(ಮಮಮ ದುಳು ಅಪ್ಘಾತ್ ಅಥವಾ ಘಟನೆ),(6)High blood sugar/glucose<br>ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಮಧುಮೇಹ,(7)Chronic kidney disease<br>ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ ಮೂತ್ರ ಪಿಾಂಡ
ಕಾಯಲೆ,(8)ST elevated myocardial infarction (STEMI)<br>ಎಸ್ಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ್ವಟೆರ್ಡ
ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ,(9)Cardiac arrest<br>ಹೃದಯ
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START ROSTER 8.1.1:Medical History P.1
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 1
ಸು ಾಂಭನ ( ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನ, ರಕು ಪ್ರಿಚಲ್ನಾ ಬಂಧನ, ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮ ಕ ಸ್ಟವು.
ಹೃದಯಾಘಾತ್ದಿಾಂದ ವಿಭಿನು ವಾದದುದ ; ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನವನ್ನು
ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತು ರುವಂತ್ಹ ವಯ ರ್ಕು ಯು ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಹೃದಯವು
ನಿಾಂತ್ತಹೋಗುವುದರಿಾಂದ ಪ್ರ ಜ್ಞೆ ತ್ಪ್ಪಾ ವರು, ಮತ್ತು ಸಿಪಿಆರ್ ಅಥವಾ
ಡಿಫಿಬಿರ ಲೇಶನ್ಸ ಪ್ಡಲ್ಡಟ ನಿಾಂದ
ಪ್ಪನರುಜಿು ೋವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು),(10)Congestive heart failure<br>ರಕು ಕಟ್ಟ್
ಹೃದಯ ಸಥ ಾಂಭನ (ಹೃದಯಾಘಾತ್, ಕಾಡಿೇಯೋಮಯೋಪ್ರ್ಥ ಅಥವಾ "ದುಬೇಲ್"
ಹೃದಯ),(11)Atrial fibrillation<br>ಹೃತ್ೆ ರ್ೇದ ಕಂಪ್ನ, (ಅನಿಯಮತ್ವಾದ ಬಡಿತ್
ಅಥವಾ "ಎ-ಫಿಬ್". ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ ಅಸಹಜವಾದ ಎಲೆರ್ಕ್ ರಕಲ್ಡ ಕಂಡಕ್ಷನಿು ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಯಮತ್ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್)

Medical History P.1
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 1 Q.2
age_diagnosed

At what age were you first diagnosed with this condition?
conditions

ನಿೋವು ಯಾವ ವಯಸಿಟ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಲೆಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರಿ?
Enter the following response code if necessary:

ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕಯ ಕೋಡನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ :
-1 = Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2= Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Medical History P.1
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 1 Q.3
control_condition

Have you taken measures to control this condition?
conditions

ಈ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡುವುದಕೆೆ ನಿೋವು ಯಾವುದಾದರೂ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.1.1.1:What kind of measures?
Enable if :current.control_condition=1

What kind of measures? Q.1
what_measures

conditions

What kind of measures have you taken to control this condition?

ಈ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡುವುದಕೆೆ ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವಿರಿ?
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)
(1)Control diet ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡುವುದು,(2)Exercises
ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡುವುದು,(3)Blood pressure monitoring ರಕುದೊತ್ು ಡವನ್ನು
ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು,(4)Blood sugar monitoring ಮಧುಮೇಹದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ತೆ,(5)Blood lipid
monitoring ಬಿ ರ್ಡ ಲ್ಲಪಿರ್ಡ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್,(6)Insulin treatment ಇಾಂನ್ನಟ ಲ್ಲನ್ಸ
ಟ್ಟರ ೋಟೆಮ ಾಂಟ್,(7)Taking drugs as prescribed ಶಫಾರಸುಟ ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಡರ ಗ್ಟ
ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು,(8)Self-medicating ಸವ ತಃ ವೈದಯ ವನ್ನು ಮಾಡಿಕಳುಿ ವುದು,(-5)Other
ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(99)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What kind of measures? Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
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What kind of measures? Label

END SCREEN 8.1.1.1:What kind of measures?
END ROSTER 8.1.1:Medical History P.1
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 1

4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"

START ROSTER 8.1.2:Medical History P.2
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 2
RosterContents :(1)Heart disease<br>ಹೃದಯ ಖಾಯಲೆ,(2)Angina<br>ಎದೆನೋವು
(ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಯಾಂದ ಎದೆ ನೋವು),(3)Heart attack (Myocardial
infarction)<br>ಹೃದಯಾಘಾತ್(ಹೃದಯ ಸ್ಟು ಯುವಿನ ಊತ್ಕ),(4)Heart
failure<br>ಹೃದಯ ವಿಫಲ್ತೆ/ಹಾಟ್ೇ ಪೇಲ್ಯಯ ರ್,(5)Stroke<br>ಪ್ರಶವ ೇವಾಯು
(ಮಮಮ ದುಳು ಅಪ್ಘಾತ್ ಅಥವಾ ಘಟನೆ),(6)High blood sugar/glucose<br>ಹೆಚ್ಚಿ ನ
ಮಧುಮೇಹ,(7)Chronic kidney disease<br>ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ ಮೂತ್ರ ಪಿಾಂಡ
ಕಾಯಲೆ,(8)ST elevated myocardial infarction (STEMI)<br>ಎಸ್ಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ್ವಟೆರ್ಡ
ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ,(9)Cardiac arrest<br>ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನ (
ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನ, ರಕು ಪ್ರಿಚಲ್ನಾ ಬಂಧನ, ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮ ಕ ಸ್ಟವು.
ಹೃದಯಾಘಾತ್ದಿಾಂದ ವಿಭಿನು ವಾದದುದ ; ಹೃದಯ ಸು ಾಂಭನವನ್ನು
ಅನ್ನಭವಿಸುತ್ತು ರುವಂತ್ಹ ವಯ ರ್ಕು ಯು ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಹೃದಯವು
ನಿಾಂತ್ತಹೋಗುವುದರಿಾಂದ ಪ್ರ ಜ್ಞೆ ತ್ಪ್ಪಾ ವರು, ಮತ್ತು ಸಿಪಿಆರ್ ಅಥವಾ
ಡಿಫಿಬಿರ ಲೇಶನ್ಸ ಪ್ಡಲ್ಡಟ ನಿಾಂದ
ಪ್ಪನರುಜಿು ೋವನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು),(10)Congestive heart failure<br>ರಕು ಕಟ್ಟ್
ಹೃದಯ ಸಥ ಾಂಭನ (ಹೃದಯಾಘಾತ್, ಕಾಡಿೇಯೋಮಯೋಪ್ರ್ಥ ಅಥವಾ "ದುಬೇಲ್"
ಹೃದಯ),(11)Atrial fibrillation<br>ಹೃತ್ೆ ರ್ೇದ ಕಂಪ್ನ, (ಅನಿಯಮತ್ವಾದ ಬಡಿತ್
ಅಥವಾ "ಎ-ಫಿಬ್". ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನ ಅಸಹಜವಾದ ಎಲೆರ್ಕ್ ರಕಲ್ಡ ಕಂಡಕ್ಷನಿು ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನಿಯಮತ್ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ್)

Medical History P.2
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 2 Q.4
taken_measures

Have you taken any of these measures in the past two weeks?
conditions

Enable if :current.control_condition=1

ನಿೋವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Medical History P.2
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 2 Q.5
taken_meds

conditions

In the past 30 days,
have you taken any
medication for this condition?
ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಈ ಕಾಯಲೆಗ್ಗಿ ಯಾವುದಾಧರೂ
ಔರ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ

SCREEN8.1.2.1:What medications?
Enable if :current.taken_meds = 1

What medications? Q.1
what_meds

What medications have you taken for this condition?
conditions

ನಿೋವು ಈ ಕಾಯಲೆಗ್ಗಿ ಯಾವ ಔರ್ಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಿ?
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Aspirin ಆಸಾ ರಿನ್ಸ,(2)Statin ಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ,(3)Beta blockers ಬೇಟ್ಯ ಬಾಿ ಕಸ್ೇ,(4)Calcium
channel blockers ಕಾಯ ಲ್ಲಟ ಯಂ ಚಾನೆಲ್ಡ ಬಾಿ ಕರ್,(5)Lipid lowering agents ಲ್ಲಪಿರ್ಡ
ಲೋವರಿಾಂಗ್ ಏಜ್ಞಾಂಟ್ಟ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END SCREEN 8.1.2.1:What medications?
END ROSTER 8.1.2:Medical History P.2
ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ P. 2
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.6
know_stemi

BGL_HHS

Enable if :array_contains(current.diag_conditions, 3)

Do you know if your heart attack was a ST Elevated Myocardial Infarction
(STEMI)?

ನಿಮಮ ಹೃದಯಾಘಾತ್ವು ಎಸ್ಟ್ಟ ಎಲ್ಲರ್ವಟೆರ್ಡ ಮಯೋಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ
ಇನ್ಸಪ್ರರ್ಕ್ಷನ್ಸ (ಎಸ್ಟ್ಟಈಎಮ್ಐ) ಆಗಿತೆು ೋ ಎಾಂದು ನಿೋವು ತ್ತಳಿದಿರುವಿರಾ?
(2)Yes, it was STEMI ಹೌದು, ಅದು ಎಸ್ಟ್ಟಇಎಮ್ಐ ಆಗಿತ್ತು ,(1)Yes, it was not STEMI
ಹೌದು, ಅದು ಎಸ್ಟ್ಟಇಎಮ್ಐ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ,(0)No, I do not know ಇಲ್ಿ , ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.7
last_bp_measure

When was the last time your blood pressure was measured? This could
have been anyone including yourself.

BGL_HHS

ನಿೋವು ನಿಮಮ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡವನ್ನು ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಮಾಡಿದುದ ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ
ಯಾವಾಗ? (ಅದು ನಿಮಮ ನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡು ಯಾರಾದರೂ ಸಹ
(1)Within
7 days 7)ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ,(2)Within the last month ಕಳೆದ ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಒಳಗೆ,(3)1-6
ಆಗಿರಬಹುದು

months ago 1-6 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಹಿಾಂದೆ,(4)7-12 months ago 7-12 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಹಿಾಂದೆ,(5)11 months ago
12 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಹಿಾಂದೆ,(6)Never had blood pressure measured,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.8

Have you been diagnosed as hypertensive?

diag_hypertensive

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕು ದೊತ್ು ಡಕೆೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ನಿೋಡಲ್ಲಯತೇ?
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8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.9
control_bp

BGL_HHS

Enable if :current.diag_hypertensive = 1

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.10
what_control_bp

BGL_HHS

Enable if :current.control_bp = 1

Have you taken any measures to control your blood pressure?

ನಿಮಮ ರಕು ದೊತ್ು ಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ್ ಕಳುಿ ವುದಕೆೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಕೈಗೊಾಂಡಿರಾ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What kind of measures did you take to control your blood pressure?

ನಿೋವು ನಿಮಮ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ಟ್ ಕಳಿ ಲು ಯಾವ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿದಿದ ೋರಿ?
(SELECT ALL THAT APPLY) (ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Take drugs according to doctor's prescription ವೈದಯ ರ ಶಫಾರಸಿಟ ನ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ
ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು,(2)Take drugs when symptoms present ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು
ಇದಾದ ಗ ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು,(3)Control diet ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಯಂತ್ರ ರ್,(4)Exercise ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡುವುದು,(5)Blood pressure monitoring
ರಕು ದೊತ್ು ಡವನ್ನು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸುವುದು,(6)Reduce stress ಒತ್ು ಡ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದು,(5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.11
bp_meds

BGL_HHS

Enable if :array_contains(current.what_control_bp, 1) OR
array_contains(current.what_control_bp, 2)

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.12
diag_diabetes

BGL_HHS

Did you take blood pressure lowering medication in the past 2 weeks?
ನಿೋವು ಕಳೆದ 2 ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕು ದೊತ್ು ಡವನ್ನು ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವುದಕೆೆ
ಔರ್ಧ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Have you been diagnosed with diabetes? (not including gestational
diabetes)
ನಿೋವು ಮಧುಮೇಹಕೆೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(ಗಭಾೇವಸೆಥ ಯಲ್ಲಿ ನ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ)

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.13
control_diabetes

BGL_HHS

Enable if :current.diag_diabetes = 1

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.14
what_control_diabetes

BGL_HHS

Enable if :current.control_diabetes = 1

Have you taken measures to control your blood glucose levels?

ನಿಮಮ ರಕು ದಲ್ಲಿ ನ ಗುಿ ಕೋಸ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ತರ ಸುವುದಕೆೆ ನಿೋವು
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What kind of measures did you take to control your blood glucose?

ನಿೋವು ನಿಮಮ ರಕು ದಲ್ಲಿ ನ ಗುಿ ಕೋಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ತರ ಸುವುದಕೆೆ ಯಾವ
ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿರಿ?
(SELECT ALL THAT APPLY) (ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Take drugs according to doctor's prescription ವೈದಯ ರ ಶಫಾರಸಿಟ ನ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ
ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು,(2)Insulin treatment ಇಾಂನ್ನಟ ಲ್ಲನ್ಸ ಟ್ಟರ ೋಟೆಮ ಾಂಟ್,(3)Control
diet ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡುವುದು,(4)Exercises ವಾಯ ಯಾಮ
ಮಾಡುವುದು,(5)Blood glucose monitoring ಬಿ ರ್ಡ ಗುಿ ಕೋಸ್ ಮಾನಿಟರ್,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.15
diab_meds

BGL_HHS

Enable if :array_contains(current.what_control_diabetes, 1) OR
array_contains(current.what_control_diabetes, 2)

Did you take diabetes medication in the past 2 weeks?
ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ಔರ್ಧಿಯನ್ನು ನಿೋವು
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವಿರಾ
?
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.16
diag_dyslipid

BGL_HHS

Have you been diagnosed with dyslipidaemia? (Dyslipidaemia is when there
are abnormal amounts of lipids and lipoproteins in the blood)
ನಿೋವು ಡೈಲ್ಲಪಿಡಿಮಯಾಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಪ್ಡದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(ಡೈಲ್ಲಪಿಡಿಮಯಾ ಎಾಂದರೆ ರಕು ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಧಾರರ್ವಲ್ಿ ದ ಮೊತ್ು ದ ಲ್ಲಪಿರ್ಡಟ
ಮತ್ತು ಪಿಪ್ಪ್ರ ೋಟ್ಟೋನ್ಸಟ ಇರುವುದು)
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.17
control_dyslipid

BGL_HHS

Enable if :current.diag_dyslipid = 1

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.18
what_control_dyslipid

BGL_HHS

Enable if :current.control_dyslipid = 1

Have you taken measures to control your blood lipid levels?

ನಿಮಮ ರಕು ದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿರ್ಡ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡಲು ನಿೋವು
ಯಾವುದಾದರೂ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What kind of measures did you take to control your blood lipid?

ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ಲ್ಲಪಿರ್ಡ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡಲು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವಿರಿ?
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Take drugs according to doctor's prescription ವೈದಯ ರ ಶಫಾರಸಿಟ ನ ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿ
ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು,(2)Control diet ಆಹಾರದ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ
ನಿಯಂತ್ರ ರ್,(3)Exercises ವಾಯ ಯಾಮ ಮಾಡುವುದು,(4)Blood lipid monitoring ಬಿ ರ್ಡ ಲ್ಲಪಿರ್ಡ
ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ್,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.19
lip_meds

BGL_HHS

Enable if :array_contains(current.what_control_dyslipid, 1)

Did you take lipid lowering medication in the past 2 weeks?
ಕಳೆದ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಬಿಾ ನ ಅಾಂಶ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡುವ
ಔರ್ಧಿಯನ್ನು /ಲ್ಲಪಿರ್ಡ ಲೋವರಿಾಂಗ್ ಮ್ಮಡಿಸಿನ್ಸಅನ್ನು ನಿೋವು
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವಿರಾ
?
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.20
taken_aspirin

BGL_HHS

Have you taken aspirin in the last 30 days?
ನಿೋವು ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಾ ರಿನ್ಸ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.21
aspirin_prevent

BGL_HHS

Enable if :current.taken_aspirin = 1

Are you taking aspirin to prevent or treat heart disease?

ನಿೋವು ಆಸಿಾ ರಿನ್ಸ ಅನ್ನು ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ತರ ಸಲು
ತೆಗೆದುಕಳುಿ ತ್ತು ರುವಿರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕಳುಿ ತ್ತು ರುವಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
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8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.22
taken_statin

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

In the past 30 days, have you taken any type of statin
(Lovastatin/Simvastatin/Atorvastatin or any other statin)?
ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಯಾವುರ್ದ ರಿೋತ್ತಯ ಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ

ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ
(ಲವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ/ಸಿಾಂವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ/ಆಟ್ರರ ವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ)?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label
8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Q.23
statin_prevent

BGL_HHS

Enable if :current.taken_statin = 1

In the past 30 days, have you taken any statins
(Lovastatin/Simvastatin/Atorvastatin or any other statin) to prevent or
treat heart disease?
ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ , ಹೃದಯದ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರ ರ್ದಲ್ಲಿ ಡಲು

ಅಥವಾ ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದಕೆೆ ಯಾವುದಾಧರೂ ಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸಟ
(ಲವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ/ಸಿಾಂವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ/ಆಟ್ರರ ವಾಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಟ್ ಟ್ಟನ್ಸ) ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ
ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ಇತ್ತಹಾಸ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 8.1:8a. Heart Condition History ಹೃದಯದ ಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು
ಮಾಡಿ .
ಇತ್ತಹಾಸ
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
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8. Medical History Label
8. Medical History Q.1
call_ems

In the last 12 months, have you called for an ambulance?
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿರುವಿರಾ?

BGL_HHS

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8. Medical History Q.2
times_called_ems

In the last 12 months, how many times did you call for an ambulance?
If necessary, enter the following codes: -1 = Don't know or -2 = Decline to
respond
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ್ ಕರೆ
ಮಾಡಿರುವಿರಿ?
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಎಾಂಟರ್ ಮಾಡಿ: 1 = ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 = ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

BGL_HHS

Enable if :current.call_ems = 1

8. Medical History Label

Please select button below to answer further questions about your
experience calling an ambulance.

SCREEN8.2:8b. Ambulance Experience 8b. ಅಂಬು್ ಲೆನ್ು
ಅನ್ನಭವ
Enable if :current.call_ems = 1

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

START ROSTER 8.2.1:Ambulance Calls P.1
RosterContents :(1)First call<br>ಮೊದಲ್ ಕರೆ,(2)Second call<br>ಎರಡನೇ
ಕರೆ,(3)Third call<br>ಮೂರನೇ ಕರೆ,(4)Fourth call<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಕರೆ,(5)Fifth
call<br>ಐದನೇ ಕರೆ

Questionnaire Content Report
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Ambulance Calls P.1 Q.1
ambulance_number

call_ambulance

What number did you call?
Do not read responses aloud

ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ನಂಬರ್ ಏನ್ನ ?
ಉತ್ಿ ರಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಬೇಡಿ

(1)108,(2)Hospital ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ,(3)Doctor ವೈದಯ ರು,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ambulance Calls P.1 Q.2
self_other

Was your ambulance call for yourself or another person?
call_ambulance

ನಿಮಮ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಕರೆಯು ಸವ ತಃ ನಿಮಗ್ಗಿ ಇತೆು ೋ ಅಥವಾ ಬೇರಬಾ
ವಯ ರ್ಕು ಗ್ಗಿ ಇತೆು ೋ?
(1)Myself ನನಗೆ ಸವ ಾಂತ್ಕಾೆ ಗಿ,(2)Other person ಮತ್ುಬಾ ವಯ ರ್ಕು ಗ್ಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ambulance Calls P.1 Q.3
accompany_patient

call_ambulance

Enable if :current.self_other = 2

If you called an ambulance for another person, did you accompany the
patient?

ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ನಿೋವ ಬೇರಬಾ ವಯ ರ್ಕು ಗ್ಗಿ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಅನ್ನು ಕರೆದಿದದ ಲ್ಲಿ ,
ನಿೋವು ರೋಗಿಯ ಜತೆಗೆ ಇದಿದ ರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ambulance Calls P.1 Q.4
primary_reason

call_ambulance

What was the primary
reason for your call?

ನಿೋವು ಕರೆ ಮಾಡಿದದ ರ ಪ್ರರ ಥಮಕ ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದು?
(1)High fever, severe diarrhea ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜವ ರ, ಅತ್ತಸ್ಟರ ಬೇಧಿ,(2)Cough, flu, bronchitis,
pneumonia ಕೆಮಮ , ಜವ ರ, ಬಾರ ಾಂಕೈಟ್ಟಸ್, ನ್ನಯ ಮೊೋನಿಯಾ,(3)Immunization
ಇಮೂಯ ನೈಸೇರ್ನ್ಸ,(4)Antenatal consultation ಪ್ರ ಸವಪೂವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ,(5)Childbirth
ಮಗು ಜನನ,(6)Family planning ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೋಜನೆ,(7)Dental care ಡಾಂಟಲ್ಡ
ಕೇರ್,(8)Arthritis ಸಂಧಿವಾತ್,(9)Diabetes ಮಧುಮೇಹ,(10)Cancer
ಕಾಯ ನಟ ರ್,(11)Hypertension ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ),(12)Asthma
ಆಸು ಮಾ,(13)Heart disease ಹೃದಯ ರೋಗ,(14)Bodily injury/accident ದೈಹಿಕ ಗ್ಯ /
ಅಪ್ಘಾತ್,(15)Minor surgery ಚ್ಚಕೆ ಶಸು ರರ್ಕರ ಯ್ಕ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Ambulance Calls P.1 Q.5
treatment_amb

call_ambulance

Enable if :current.accompany_patient = 1 OR current.self_other
=1

Did you/the patient receive any
treatment in the ambulance?

ರೋಗಿಯು ಆಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನಿಟ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದರೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END ROSTER 8.2.1:Ambulance Calls P.1
START ROSTER 8.2.2:Ambulance Calls P.2
RosterContents :(1)First call<br>ಮೊದಲ್ ಕರೆ,(2)Second call<br>ಎರಡನೇ
ಕರೆ,(3)Third call<br>ಮೂರನೇ ಕರೆ,(4)Fourth call<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಕರೆ,(5)Fifth
call<br>ಐದನೇ ಕರೆ

Ambulance Calls P.2 Q.6
taken_to_facility

call_ambulance

Enable if :current.accompany_patient = 1 OR current.self_other
=1

Were you or the individual that you called an ambulance for transported to
a facility?

ನಿೋವು ಅಥವಾ ನಿೋವು ಯಾರಿಗ್ಗಿ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಿದ ರೋ ಆ
ವಯ ರ್ಕು ಯನ್ನು ಸೌಲ್ಭಯ ಕೆೆ ಸ್ಟಗಿಸಲು ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Ambulance Calls P.2 Q.7
who_decided

call_ambulance

Enable if :current.taken_to_facility = 1

Who decided
on the facility?

ಯಾವ ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಾಂದು ಯಾರು
(1)EMS
staff on board
ನಿಧೇರಿಸುವರು
? (driver, nurse, doctor) ಸಥ ಳದಲ್ಲಿ ರುವ ಇಎಾಂಎಸ್ ಸಿಬಾ ಾಂದಿ (ಚಾಲ್ಕ,
ನಸ್ೇ, ವೈದಯ ರು),(2)Patient ರೋಗಿ,(3)Family ಕುಟ್ಟಾಂಬ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.2.2.1:Which facility?
Enable if :current.taken_to_facility = 1

Which facility? Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

Which facility? Q.1
ambulance_public_privat
e

call_ambulance

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗೊತ್ತುto
ಲ್ಿa, public
ಅಥವಾ
ು ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
Were ಗಳು
you taken
or ಉತ್
private
facility?
ಓದಲೇಬಾರದು
,
ರೆಸ್ಟಾ
ಾಂಡಾಂಟ್
ಹೇಳಿದಾಗ
ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿಮಮ ನ್ನು ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿೋ ಸೌಲ್ಭಯ
ಕೆೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ
.
ಹೋಗಲ್ಲಗಿತೆ
ು ೋ?

(1)Public ಸ್ಟವೇಜನಿಕ,(2)Private ಖಾಸಗಿೋ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Which facility? Q.2
ambulance_public_fac

What was the type of public health you went to for emergency care?
call_ambulance

Enable if :current.ambulance_public_private = 1

ತ್ತತ್ತೇ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ
ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)District hospital (DH) ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆರ (ಡಿಹೆರ್ಚ),(2)Civil hospital (CH) ಸಿವಿಲ್ಡ
ಆಸಾ ತೆರ (ಸಿಹೆರ್ಚ),(3)Medical teaching hospital ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(4)Community
Health Center (CHC) ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಸಿಹೆರ್ಚಸಿ),(5)Primary Health Centre
(PHC) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಪಿಹೆರ್ಚಸಿ),(6)Sub Health Centre ಉಪ್ ಆರೋಗಯ
ಕೇಾಂದರ ,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Which facility? Q.3
ambulance_private_fac

call_ambulance

Enable if :current.ambulance_public_private = 2

What was the type of private health facility that you went to for emergency
care?

ತ್ತತ್ತೇ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಖಾಸಗಿೋ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ
ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)Private Hospital ಖಾಸಗಿೋ ಆಸಾ ತೆರ ,(2)Private Medical Teaching Hospital ಖಾಸಗಿೋ
ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(3)Nursing Home ನಸಿೇಾಂಗ್ ಹೋಮ್,(4)Corporate Hospital
ಕಾಪ್ೋೇರೇಟ್ ಆಸಾ ತೆರ ,(5)Private Clinic ಖಾಸಗಿೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Which facility? Q.4
ambulance_fac_name

call_ambulance

What was the name of the facility?
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ?

Enable if :current.ambulance_public_private > 0 AND
(current.ambulance_public_fac > 0 OR
current.ambulance_private_fac > 0)

Which facility? Label

END SCREEN 8.2.2.1:Which facility?
SCREEN8.2.2.2:Call Wait Time
Call Wait Time Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"About
ಎರಸ್ೇ
"
how long did it take for your call to be answered?
ನಿಮಮ ಕರೆಗೆ ಉತ್ಿ ರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ
ತೆಗೆದುಕಂಡಿತ್ತ?

START ROSTER 8.2.2.2.1:Call Wait Time
RosterContents :(1)Time<br>

Call Wait Time
Q.1
unit_call

Select unit:
time_ambulance

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Call Wait Time
Q.2
amount_call

Enter amount of time (minutes/hours):
time_ambulance

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_call >0

END ROSTER 8.2.2.2.1:Call Wait Time

Call Wait Time Label

END SCREEN 8.2.2.2:Call Wait Time
SCREEN8.2.2.3:Ambulance Time
Ambulance Time Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"About
ಎರಸ್ೇ
"
how long did it take for the ambulance to get to your location?
ಇದು ನಿಮಮ ಸಥ ಳ ಪಡೆಯಲು ಆಂಬುಲೆನ್ು ತೆಗೆದುಕಂಡನ್ನ
ಎಷ್ಟು ?

START ROSTER 8.2.2.3.1:Ambulance Wait Time
RosterContents :(1)Time<br>

Ambulance Wait Time
Q.1
unit_amb_wait

Select unit:
time_ambulance

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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Ambulance Wait Time
Q.2
amount_amb_wait

Enter amount of time (minutes/hours):
time_ambulance

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_amb_wait >0

END ROSTER 8.2.2.3.1:Ambulance Wait Time

Ambulance Time Label

END SCREEN 8.2.2.3:Ambulance Time
SCREEN8.2.2.4:Travel time to hospital
Travel time to hospital Label

START ROSTER 8.2.2.4.1:Hospital Travel Time
RosterContents :(1)Time<br>

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"About
ಎರಸ್ೇ
"
how long did it take for you to arrive at the hospital?
ರೀಗಿಯು ಆಸಿ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪುವುದಕ್ಷಕ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು
ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು?
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Hospital Travel Time
Q.1
unit_ambulance

Select unit:
time_ambulance

Hospital Travel Time
Q.2
amount_ambulance

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/hours):
time_ambulance

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_ambulance >0

END ROSTER 8.2.2.4.1:Hospital Travel Time

Travel time to hospital Label

END SCREEN 8.2.2.4:Travel time to hospital
END ROSTER 8.2.2:Ambulance Calls P.2
START ROSTER 8.2.3:Ambulance Calls P.3

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"

RosterContents :(1)First call<br>ಮೊದಲ್ ಕರೆ,(2)Second call<br>ಎರಡನೇ
ಕರೆ,(3)Third call<br>ಮೂರನೇ ಕರೆ,(4)Fourth call<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಕರೆ,(5)Fifth
call<br>ಐದನೇ ಕರೆ
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Ambulance Calls P.3 Q.8
admitted_ambulance

call_ambulance

Enable if :current.accompany_patient = 1 OR current.self_other
=1

Did you get admitted to the emergency department upon arrival at the
facility?

ರೋಗಿಯು ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಹೋದ ತ್ಕ್ಷರ್ರ್ವ ತ್ತತ್ತೇ ವಿಭಾಗಕೆೆ ದಾಖ್ಲ್ಲದರೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.2.3.1:Wait for medical attention
Enable if :current.admitted_ambulance = 1

START ROSTER 8.2.3.1.1:How long did the patient have to wait
before receiving medical attention upon arrival at the facility?
ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪಿದ ನಂತ್ರ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲ್ಭಯ ವನ್ನು
ಪ್ಡಯುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು ರೋಗಿಯು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
RosterContents :(1)Time<br>
ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ?
How long did the patient have to wait before
receiving medical attention upon arrival at the
facility?
ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪಿದ ನಂತ್ರ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಸೌಲ್ಭಯ ವನ್ನು ಪ್ಡಯುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು
ರೋಗಿಯು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ?
unit_wait_ambulance
time_ambulance
Q.1

Select unit:

How long did the patient have to wait before
receiving medical attention upon arrival at the
facility?
ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪಿದ ನಂತ್ರ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಸೌಲ್ಭಯ ವನ್ನು ಪ್ಡಯುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು
ರೋಗಿಯು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ?
amount_wait_ambulance
time_ambulance
Q.2

Enter amount of time (minutes/hours):

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_wait_ambulance >0

END ROSTER 8.2.3.1.1:How long did the patient have to wait before
receiving medical attention upon arrival at the facility?
ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪಿದ ನಂತ್ರ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲ್ಭಯ ವನ್ನು
ಪ್ಡಯುವುದಕ್ಯೆ ಮೊದಲು ರೋಗಿಯು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ?
Wait for medical attention Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ

ಡಿಸೇಬಲ್ಡ
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Wait for medical attention Label

END SCREEN 8.2.3.1:Wait for medical attention
Ambulance Calls P.3 Q.9
total_cost_ambulance

call_ambulance

Enable if :current.accompany_patient = 1 OR current.self_other
=1
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ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4.How(ರೆರ್ಡ
) ಕೆಳಗೆ
ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
much wasಸಕೇಲ್ಡ
the total ambulance
service?
both the amount paid by the patient as well as any costs paid by
"(Includes
ಎರಸ್ೇ
"
an insurance company)
ಒಟ್ಟ್ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಸವಿೋೇಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ?
(ರೋಗಿ ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಮೊತ್ು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಶ್ಯಯ ರೆನ್ಸಟ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರವತ್ತಸಿದ
ಯಾವುದಾದರೂ ವೆಚಿ ಗಳು ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡು )

If necessary, use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond.
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

Ambulance Calls P.3 Q.10
out_pocket_ambulance

call_ambulance

Enable if :current.accompany_patient = 1 OR current.self_other
=1

Of the total ambulance service costs, how much did you/the patient have
to pay for the service?
ಒಟ್ಟ್ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಸವಿೋೇಸ್ ವೆಚಿ ಗಳಲ್ಲಿ , ಸವಿೋೇಸ್ಗ್ಗಿ ನಿೋವು/ರೋಗಿ
ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ಪ್ರವತ್ತಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ?
If necessary, use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond.
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

END ROSTER 8.2.3:Ambulance Calls P.3
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label

Read the following instructions before asking the question:
Please respond to each of the questions using the following scale 1) Very
good, 2) Good, 3) Moderate, 4) Bad, 5) Very bad
The following questions refer to the last time you called an ambulance.

ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 1) ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ, 2) ಉತ್ು ಮ , 3)
ಮಧಯ ಮವಾಗಿ, 4) ಕೆಟ್ ದಾಗಿ, 5) ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ ಎನ್ನು ವ ಸೆೆ ೋಲ್ಡ
ಬಳಸುತ್ಪು
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8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.11
call_answered

BGL_HHS

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.12
respect_dispatch

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ.
ಈಕ್ಷಳಗಿನವುಗಳುನಿೀವುಆಂಬು್ ಲೆನೆು ೆ ಕರೆಮಾಡಿದಅತ್ತೀಇತ್ತಿ ೀಚಿನ
ಸಮಯಕ್ಷಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಆಗಿರ್.
How would you rate the time for the call to be answered?

ಕರೆ ಉತ್ು ರಿಸುವುದಕಾೆ ಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

How would you rate the way in which you were respected by the dispatcher
over the phone?

ಪ್ೋನ್ಸನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಯ ಚರ್ನಿಮಮ ನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು
ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.13
dispatch_support

BGL_HHS

Did the dispatcher provide guidance and support to your specific situation?

ನಿಮಮ ನಿದಿೇರ್್ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಯ ಚರ್ ಮಾಗೇದಶೇನ ಮತ್ತು ಬೆಾಂಬಲ್
ನಿೋಡಿದರೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.14
rate_dispatch_support

BGL_HHS

Enable if :current.dispatch_support = 1

How would you rate the professionalism of the dispatcher in providing over
the phone guidance and support for handling your situation?

ನಿಮಮ ಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಯನ್ನು ನಿಭಾಯಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ೋನ್ಸನಲ್ಲಿ ಮಾಗೇದಶೇನ
ಮತ್ತು ಬೆಾಂಬಲ್ವನ್ನು ನಿೋಡಲು ಡಿಸ್ಪ್ರಯ ಚರ್ನ ವೃತ್ತು ಪ್ರತೆಯನ್ನು ನಿೋವು
ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.15
vehicle_arrive

BGL_HHS

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.16
staff_attitude

BGL_HHS

How would you rate the time for the vehicle to arrive?

ವಾಹನ ಬರುವವರೆಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

How would you rate the professionalism of the ambulance staff?

ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Questionnaire Content Report
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8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.17
staff_clarity

BGL_HHS

How would you rate the clarity with which the ambulance staff who
treated you explained things to you/your family?
ನಿಮಗೆ /ನಿಮಮ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆೆ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಿಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ

ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಾ ರ್್ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು
ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.18

Were you transported by the ambulance?

inside_amb

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

ನಿೋವು ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಗಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ದಿದ ರಾ?

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.19

How would you rate the cleanliness of the vehicles?

clean_vehicle

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

Enable if :current.inside_amb = 1

ವಾಹನದ ಶುಚ್ಚತ್ವ ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.20
procedures_amb
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Enable if :current.inside_amb = 1

ನಿಮಗೆ ಆಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನಿಟ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ
ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳಿ ಲ್ಲಯತೇ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.21
quality_amb

Were any treatments or procedures performed on you in the ambulance?
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Enable if :current.procedures_amb = 1

How would you rate the quality of the treatments/procedures performed in
the ambulance.
ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ನಲ್ಲಿ ನಡಸಲ್ಲದ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು/ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳ ಗುರ್ಮಟ್ ವನ್ನು
ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.22
info_received_amb

BGL_HHS

Enable if :current.procedures_amb = 1

Did you receive any information about the treatments/procedures
performed in the ambulance?
ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ನಲ್ಲಿ ನಡಸಲ್ಲದ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು /ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ ಯಾವುರ್ದ
ಮಾಹಿತ್ತಯನ್ನು ನಿೋವು ಪ್ಡದಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.23
quality_info_amb
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Enable if :current.info_received_amb = 1

How would you rate the quality of the information you received about
treatment/procedure performed in the ambulance?
ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ನಲ್ಲಿ ನಡಸಲ್ಲದ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು/ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳ ಬಗೆೆ ನಿೋವು
ಪ್ಡದ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಗುರ್ಮಟ್ ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
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8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.24
trust_ems

BGL_HHS

Please rate your level of confidence Emergency Medical Service

ತ್ತತ್ತೇ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಸವಿೋೇಸ್ಗಳ ನಿಮಮ ವಿಶಾವ ಸದ ಮಟ್ ವನ್ನು
ದಯವಿಟ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ

(1)Very high ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ ,(2)High ಹೆಚ್ಚಿ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Low ಕಡಿಮ್ಮ,(5)Very
low ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.25
fee_fair

BGL_HHS

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a statement, please respond using the
following scale
1) very inexpensive or free
2) somewhat inexpensive
3) moderate
4) somewhat expensive
5) very expensive

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಾಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ
1) ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ ,
2) ಹೆಚ್ಚಿ
3) ಮಧಯ ಮ
4) ಕಡಿಮ್ಮ
5)How
ತ್ತಾಂಬಾ
ಕಡಿಮ್ಮdo you think the Emergency Medical Service fee is?
reasonable
(including both transportation and medical costs)

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಸವಿೋೇಸ್ ಶುಲ್ೆ ವು ನಿೋವು ಯೋಚ್ಚಸುವಂತೆ ಎಷ್ಟ್
ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ? (ಸ್ಟಗಣೆ ಮತ್ತು ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಿ ಗಳೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ)

(1)Very inexpensive or free ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್,(2)Somewhat inexpensive
ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Somewhat expensive ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ದುಬಾರಿ,(5)Very expensive ತ್ತಾಂಬಾ ದುಬಾರಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.26
quality_ems

BGL_HHS

Please rate the overall quality of Emergency Medical Service from 1 being
the best to 5 being the worst.
1 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮತ್ತು 5 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತೋಕಳಪ್ ಎಾಂದು

ಅಥೇಬರುವಂತೆ ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಸವಿೋೇಸ್ನ ಒಟ್ಯ್ ರೆ
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ು ಮ,(2)Goodರೇಟ್
ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate
ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಗುರ್ಮಟ್
ವನ್ನು ಉತ್
ದಯವಿಟ್ಟ್
ಮಾಡಿ?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label
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8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Q.27
improve_service

BGL_HHS

If any, please indicate aspects for improvement in regards to the
Emergency Medical Service you received.
ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ದಯವಿಟ್ಟ್ ನಿೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಂತ್ಹ

ಇಎಾಂಎಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚ್ಚಸಿ
Read responses aloud

ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿ
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Technical level ತಂತ್ರ ಜಾೆ ನದ ಮಟ್ ,(2)Equipment ಸಲ್ಕರಣೆ,(3)Variety of medication
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ವಿಧ,(4)Patient services ರೋಗಿಯ ಸೇವೆಗಳು,(5)Service fee ಸೇವೆಯ
ಶುಲ್ೆ ,(6)Price of medicine ಔರ್ಧಗಳ ಬೆಲೆ,(7)Flow and processing of services ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನಿೋಡುವ ರಿೋತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(8)Wait time ಕಾಯುವ ಸಮಯ,(9)Overall
environment ಒಟ್ಯ್ ರೆಯಾದ ವಾತ್ಪವರರ್,(10)Unnecesary diagnosis, treatment and
medication ಅನಾವಶಯ ಕವಾದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ , ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಮತ್ತು ಔರ್ಧಿ,(-5)Others ಇತ್ರೆ,(0)No area for
improvement ಅಭಿವೃದಿದ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಯಗಳಿಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಅನ್ನಭವ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 8.2:8b. Ambulance Experience 8b. ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ
ಮಾಡಿ .
ಅನ್ನಭವ
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
8. Medical History Label
"ಎರಸ್ೇ"
8. Medical History Label

Health Care Utilization

ಹೆಲೆಿ ಕ ೀಬಶಳಕ್ಷ
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8. Medical History Label

Select button below to answer questions about your utilization and
knowledge of health care.

8. Medical History Q.3
routine_checkup

Questionnaire Content Report

BGL_HHS

Have you ever visited a doctor or other health professional for a routine
checkup? A routine checkup is a general physical exam, not an exam for
specific injury, illness, or condition.

ನಿೋವು ನಿಯಮತ್ವಾದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗೆ ವೈದಯ ರಲ್ಲಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಆರೋಗಯ
ವೃತ್ತು ಪ್ರರಲ್ಲಿ ಗೆ ಎಾಂದಾದರೂ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಿದ ೋರಾ? ನಿಯಮತ್ವಾದ
ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆ ಎಾಂದರೆ ಸ್ಟಮಾನಯ ವಾದ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆೆ , ನಿಧಿೇರ್್ ವಾದ
ಗ್ಯ, ಕಾಯಲೆ ಅಥವಾ ಸಿಥ ತ್ತಗಳ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗ್ಗಿ ಅಲ್ಿ
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.3:8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆಿ ಕ ೀಬಶಳಕ್ಷ
Enable if :current.routine_checkup = 1

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label
8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
General Access
Say to the participant: I would now like to ask you questions regarding
your experience with routine health care checkups.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾಂದುವರೆಯುವುದಕೆೆ ಮಾಂಚೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.
ನಿತ್ಯ ಕರ ಮದಆರೋಗಯ ಕಾಳಜಿಚೆಕಪ್ೆ ಳಾಂದಿಗೆನಿಮಮ ಅನ್ನಭವಕೆೆ ಸಂಬಂ
ಧಿಸಿದಂತೆಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ನಾನಿೋಗನಿಮಗೆಕೇಳಲುಬಯಸುತೆು ೋನೆ.

Questionnaire Content Report
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8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.1
last_routine_checkup

BGL_HHS

In what year did you most recently visit a doctor or other health
professional for a routine checkup?

ಯಾವ ವರ್ೇದಲ್ಲಿ ನಿೋವು ನಿಮಮ ನಿಯಮತ್ವಾದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆಗ್ಗಿ
ಇತ್ತು ೋಚೆಗೆ ವೈದಯ ರಲ್ಲಿ ಗೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಆರೋಗಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರಲ್ಲಿ ಗೆ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಿದ ೋರಿ?

(1)Within the last 11 months ಕಳೆದ 11 ತ್ತಾಂಗಳಿನ ಒಳಗೆ,(2)1-2 years 1-2 ವರ್ೇಗಳು,(3)2-4
years 2-4 ವರ್ೇಗಳು,(4)5-7 years 5-7 ವರ್ೇಗಳು,(5)8-10 years 8-10 ವರ್ೇಗಳು,(6)10 years
11+ ವರ್ೇಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label
8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.2
routine_public_private

BGL_HHS

Did you last visit a public or private facility for medical attention for routine
care?
ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಕಾಳಜಿ/ರುಟ್ಟೋನ್ಸ ಕೇರ್ ಗ್ಗಿ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು

ಕನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದುದ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿೋ
(1)Public
ಖಾಸಗಿೋ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಸೌಲ್ಭಯ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ,(2)Private
ಕೆ ೋ?
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.3
routine_public_fac

BGL_HHS

Enable if :current.routine_public_private = 1

What was the type of public health facility that you last visited for medical
attention for a routine care
ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಕಾಳಜಿ/ರುಟ್ಟೋನ್ಸ ಕೇರ್ ಗ್ಗಿ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು

ಕನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ
ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)District hospital (DH) ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆರ (ಡಿಹೆರ್ಚ),(2)Civil hospital (CH) ಸಿವಿಲ್ಡ
ಆಸಾ ತೆರ (ಸಿಹೆರ್ಚ),(3)Medical teaching hospital ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(4)Community
Health Center (CHC) ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಸಿಹೆರ್ಚಸಿ),(5)Primary Health Centre
(PHC) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಪಿಹೆರ್ಚಸಿ),(6)Sub Health Centre ಉಪ್ ಆರೋಗಯ
ಕೇಾಂದರ ,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.4
routine_private_fac

BGL_HHS

Enable if :current.routine_public_private = 2

What was the type of private health facility that you last visited for medical
attention for a routine care?
ದಿನನಿತ್ಯ ದ ಕಾಳಜಿ/ರುಟ್ಟೋನ್ಸ ಕೇರ್ ಗ್ಗಿ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು

ಕನೆಯದಾಗಿ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದ ಖಾಸಗಿೋ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ
ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)Private Hospital ಖಾಸಗಿೋ ಆಸಾ ತೆರ ,(2)Private Medical Teaching Hospital ಖಾಸಗಿೋ
ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(3)Nursing Home ನಸಿೇಾಂಗ್ ಹೋಮ್,(4)Corporate Hospital
ಕಾಪ್ೋೇರೇಟ್ ಆಸಾ ತೆರ ,(5)Private Clinic ಖಾಸಗಿೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.5
routine_fac_name

BGL_HHS

Enable if :current.routine_public_private > 0 AND
(current.routine_public_fac > 0 OR current.routine_private_fac
> 0)

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

What was the name of the facility?
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ?

Questionnaire Content Report
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8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Q.6
facility_distance_gen

BGL_HHS

Approximately how far away was the facility that you attended for a
routine checkup from your home at the time?
Enter distance in km
If necessary, use the following codes:
-1 = Don't know or -2 = Decline to respond

ನಿೋವು ನಿಮಮ ನಿಯಮತ್ವಾದ ಪ್ರಿಶೋಲ್ನೆಗೆ ಹಾಜರಾದಂತ್ಹ ಆಸಾ ತೆರ ಯು
ಸರಿಸುಮಾರು ನಿಮಮ ಮನೆಯಾಂದ ಎಷ್ಟ್ ದೂರವಿತ್ತು
ಕ್ಮೀಗಳಲ್ಲಲ ಅಂತ್ರವನ್ನು ದಾಖಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ
ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ಬಳಸಿ:
-1 =ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 = ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

How long did it take you to get there?

ನಿೀವು ಅಲ್ಲಲ ಗೆ ತ್ಲುಪುವುದಕ್ಷಕ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕಳುಿ ವುದು?

START ROSTER 8.3.1:Travel time
RosterContents :(1)Time<br>

Travel time
Q.7
unit_gen

Select unit:
time_hc_utilize

Travel time
Q.8
amount_gen

ಯೂನಿಟ್ ಆರಿಸಿ: (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(3)Days ದಿನಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enter amount of time (minutes/days/hours):
time_hc_utilize

Enable if :current.unit_gen > 0

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ
(ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು)

END ROSTER 8.3.1:Travel time

8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ) ಕೆಳಗಿನ"

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
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ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
END SCREEN 8.3:8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ
8c. Health Care Utilization ಹೆಲೆು ೆ ೋಬೇಳಕೆ Label

8. Medical History Label
8. Medical History Label

Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮರ್ಜಶನಿು ಡಿಪ್ಯರ್ಟಮ ಶಂಟ್
Emergency means a sudden illness or sudden onset of chronic diseases
that require immediate treatment for emergency treatment or
treatment situation. Within the past 12 months, look at the number of
emergency room visits, excluding emergency situations when the
respondent was accompanied by others.

ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತ ಎಾಂದರೆ ಹಠಾತ್ಪು ಗಿ ಕಾಯಲೆ ಬಿೋಳುವುದು ಅಥವಾ
ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ ರೋಗಗಳ ಕಾರರ್ವಾಗಿ ತ್ತತ್ಪೇಗಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಅವಶಯ ಕತೆ
ಬಿೋಳುವುದು ಎಾಂದು. ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ರರು ಜತೆಗೆ ಇದಾದ ಗ
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕದಾರರು ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗೆ ಒಳಗ್ದಂತ್ಹ ಸಂದಭೇಗಳನ್ನು
ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಗಳಿಗೆ ಒಳಗ್ದಂತ್ಹ
ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ನೋಡಿ.
8. Medical History Q.4
visit_ed

BGL_HHS

In the last 12 months, have you visited the emergency department?
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ತ್ತತ್ತೇವಿಭಾಗಕೆೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8. Medical History Q.5
times_visit_ed

BGL_HHS

Enable if :current.visit_ed = 1

8. Medical History Label

SCREEN8.4:8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮರ್ಜಶನಿು ಡಿಪ್ಯರ್ಟಮ ಶಂಟ್
Enable if :current.visit_ed = 1

In the last 12 months, how many times did you visit the emergency
department?
If necessary, use the following codes:
-1 = Don't know or -2 = Decline to respond
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ತ್ತತ್ತೇವಿಭಾಗಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಿದ ರಿ?
ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ಬಳಸಿ:
-1 =ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 = ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Please select button below to answer further questions about your
visits to the emergency department.
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8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Read the following before proceeding to the questions:
The following questions refer to the last time you visited the emergency
department.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಮಾಂದುವರೆಯುವುದಕೆೆ ಮಾಂಚೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ
ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ.
ಈಕೆಳಗಿನಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳುನಿೋವುಕನೆಯಸಲ್ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗಕೆೆ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
START ROSTER 8.4.1:Emergency Department P.1 Each row
represents one of the participants visits.
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ

Emergency Department P.1 Each row represents
one of the participants visits.
Q.1
transport_facility_ed

times_at_ed

Emergency Department P.1 Each row represents
one of the participants visits.
Q.2
self_transport_ed

times_at_ed

Enable if :current.transport_facility_ed = 2

How did you go to the facility?

ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಹೋಗೆ ತ್ಲುಪಿದಿರಿ?
(1)Ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ,(2)Self-arranged transportation ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ವಯ ವಸೆಥ
ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಸ್ಟರಿಗೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Why did you choose self arranged transportation?

ನಿೋವು ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟರಿಗೆಯನ್ನು ವಯ ವಸೆಥ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರಿ?
(1)Cheaper ಅಗೆ ವಾದದುದ ,(2)Don't want to wait for ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನಿಟ ಗ್ಗಿ
ಕಾಯುವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ,(3)I was close to the facility ಆಸಾ ತೆರ ಯು ಹತ್ತು ರದಲ್ಲಿ ತ್ತು ,(5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Questionnaire Content Report
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Emergency Department P.1 Each row represents
one of the participants visits.
Q.3

What was the primary reason for your visit?

primary_reason_ed

(1)High fever, severe diarrhea ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜವ ರ, ಅತ್ತಸ್ಟರ ಬೇಧಿ,(2)Cough, flu, bronchitis,
pneumonia ಕೆಮಮ , ಜವ ರ, ಬಾರ ಾಂಕೈಟ್ಟಸ್, ನ್ನಯ ಮೊೋನಿಯಾ,(3)Immunization
ಇಮೂಯ ನೈಸೇರ್ನ್ಸ,(4)Antenatal consultation ಪ್ರ ಸವಪೂವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ,(5)Childbirth
ಮಗು ಜನನ,(6)Family planning ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೋಜನೆ,(7)Dental care ಡಾಂಟಲ್ಡ
ಕೇರ್,(8)Arthritis ಸಂಧಿವಾತ್,(9)Diabetes ಮಧುಮೇಹ,(10)Cancer
ಕಾಯ ನಟ ರ್,(11)Hypertension ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ),(12)Asthma
ಆಸು ಮಾ,(13)Heart disease ಹೃದಯ ರೋಗ,(14)Bodily injury/accident ದೈಹಿಕ ಗ್ಯ /
ಅಪ್ಘಾತ್,(15)Minor surgery ಚ್ಚಕೆ ಶಸು ರರ್ಕರ ಯ್ಕ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

times_at_ed

ತ್ತತ್ತೇ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯುವುದಕೆೆ ಪ್ರರ ಥಮಕವಾದ
ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದು?

SCREEN8.4.1.1:What facility did you visit?
What facility did you visit? Label

What facility did you visit? Q.1
emergency_public_privat
e

times_at_ed

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗಳು
ಗೊತ್ತ
ು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ
ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
Did you
visit
a public
or privateಉತ್
facility?
ಓದಲೇಬಾರದು
, ರೆಸ್ಟಾಅಥವಾ
ಾಂಡಾಂಟ್
ಹೇಳಿದಾಗ
ಮಾತ್
ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿೋವು ಸ್ಟವೇಜನಿಕ
ಖಾಸಗಿೋ
ಸೌಲ್ಭಯ
ಕೆೆ ರ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಿರಾ?
ತ್ತಾಂಬಿರಿ
.
(1)Public ಸ್ಟವೇಜನಿಕ,(2)Private ಖಾಸಗಿೋ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.2
emergency_public_fac

times_at_ed

Enable if :current.emergency_public_private = 1

What was the type of public health facility you went to for emergency
care?

ತ್ತತ್ತೇ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ
ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)District hospital (DH) ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆರ (ಡಿಹೆರ್ಚ),(2)Civil hospital (CH) ಸಿವಿಲ್ಡ
ಆಸಾ ತೆರ (ಸಿಹೆರ್ಚ),(3)Medical teaching hospital ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(4)Community
Health Center (CHC) ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಸಿಹೆರ್ಚಸಿ),(5)Primary Health Centre
(PHC) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಪಿಹೆರ್ಚಸಿ),(6)Sub Health Centre ಉಪ್ ಆರೋಗಯ
ಕೇಾಂದರ ,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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What facility did you visit? Q.3
emergency_private_fac

times_at_ed

Enable if :current.emergency_public_private = 2

What was the type of private health facility that you went to for emergency
care?

ತ್ತತ್ತೇ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಖಾಸಗಿೋ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ
ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)Private Hospital ಖಾಸಗಿೋ ಆಸಾ ತೆರ ,(2)Private Medical Teaching Hospital ಖಾಸಗಿೋ
ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(3)Nursing Home ನಸಿೇಾಂಗ್ ಹೋಮ್,(4)Corporate Hospital
ಕಾಪ್ೋೇರೇಟ್ ಆಸಾ ತೆರ ,(5)Private Clinic ಖಾಸಗಿೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.4
emergency_fac_name

times_at_ed

What was the name of the facility?
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ?

Enable if :current.emergency_public_private > 0 AND
(current.emergency_public_fac > 0 OR
current.emergency_private_fac > 0)

What facility did you visit? Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 8.4.1.1:What facility did you visit?
ಮಾಡಿ .
END ROSTER 8.4.1:Emergency Department P.1 Each row represents
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
one of the participants visits.
"ಎರಸ್ೇ"
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START ROSTER 8.4.2:Emergency Department P.2 Each row
represents one of the participants visits.
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ

SCREEN8.4.2.1:Travel time to hospital
START ROSTER 8.4.2.1.1:About how long did it take for you to arrive
at the hospital? (Emergency Department)
ನಿಮಗೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
RosterContents :(1)Time<br>
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?
About how long did it take for you to arrive at the
hospital? (Emergency Department)
ನಿಮಗೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.1
unit_ed

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

time_emc

About how long did it take for you to arrive at the
hospital? (Emergency Department)
ನಿಮಗೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.2
amount_ed

Select unit:

Enter amount of time (minutes/hours):

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

time_emc

Enable if :current.unit_ed >0

END ROSTER 8.4.2.1.1:About how long did it take for you to arrive at
the hospital? (Emergency Department)
ನಿಮಗೆ ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?
END SCREEN 8.4.2.1:Travel time to hospital
Emergency Department P.2 Each row represents
one of the participants visits.
Q.4
med_attn_ed

times_at_ed

How long did it take for you to receive medical attention after arriving at
the emergency department?

ತ್ತತ್ತೇ ವಿಭಾಗಕೆೆ ತ್ಲುಪಿದ ನಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಸೇವೆಯನ್ನು
ಪ್ಡಯಲು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?

(1)Was seen immediately ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ ನೋಡಿದರು,(2)0-14 mintues 0-14 ನಿಮರ್ಗಳು,(3)1529 minutes 15-29 ನಿಮರ್ಗಳು,(4)30-59 minutes 30-59 ನಿಮರ್ಗಳು,(5)60-89 minutes 60-89
ನಿಮರ್ಗಳು,(6)90-119 minutes 90-119 ನಿಮರ್ಗಳು,(7)120+ minutes 120 ನಿಮರ್ಗಳಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Emergency Department P.2 Each row represents
one of the participants visits.
Q.5
total_cost_ed

times_at_ed

How much was the total emergency medical expense?
(This includes both the amount paid by the patient as well as any costs paid
by an insurance company)
ಒಟ್ಟ್ ಎಮಜೇನಿಟ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ?
(ಇದು ರೋಗಿ ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಮೊತ್ು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಶ್ಯಯ ರೆನ್ಸಟ ಕಂಪ್ನಿ
ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವೆಚಿ ಗಳು ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ )
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ
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Emergency Department P.2 Each row represents
one of the participants visits.
Q.6
out_pocket_ed

times_at_ed

Emergency Department P.2 Each row represents
one of the participants visits.
Q.7
total_non_med_ed

times_at_ed

Of the total emergency medical expense, how much did you / the patient
pay for medical services, not including medication costs?
ಒಟ್ಟ್ ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳಲ್ಲಿ , ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಸವಿೋೇಸ್
ಗಳಿಗ್ಗಿ ನಿೋವು /ರೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರವತ್ತಸಿದಿ, ಔರ್ಧಿಯ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು
ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ?
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ
How much was the total of non-medical expenses associated with the
emergency visit? (e.g. transportation, lodging, personal care etc.)

ತ್ತತ್ತೇ ಭೇಟ್ಟಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ್ ದದ ಒಟ್ಟ್ ನಾನ್ಸ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ
ಖ್ಚ್ಚೇಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದದ ವು? (ಉದಾ, ಸ್ಟರಿಗೆ, ವಸತ್ತ, ಪ್ಸೇನಲ್ಡ ಕೇರ್
ಇತ್ಪಯ ದಿ)
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

END ROSTER 8.4.2:Emergency Department P.2 Each row represents
one of the participants visits.

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
wait_med_attn
BGL_HHS
Q.8

Read the following instructions before asking the question:
Please respond to each of the questions using the following scale 1) Very
good, 2) Good, 3) Moderate, 4) Bad, 5) Very bad
The following questions refer to the last time you were admitted to the
emergency department when self transported.

ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ನಿೋವು ತ್ತತ್ತೇ ವಿಭಾಗಕೆೆ ದಾಖ್ಲ್ಲದಂತ್ಹ ಅತ್ತ
ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಕೆಲ್ವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ
ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ. ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 1) ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,
2) ಉತ್ು ಮ , 3) ಮಧಯ ಮವಾಗಿ, 4) ಕೆಟ್ ದಾಗಿ, 5) ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ
ಎನ್ನು ವ ಸೆೆ ೋಲ್ಡ ಬಳಸುತ್ಪು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ.
ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳು ನಿೀವು ಸವ ತಃ ಸ್ರಿಗೆ ವ್ ವಸೆಥ ಮಾಡಿಕಂಡು
ತ್ತತ್ತಶ ವಿಭಾಗಕ್ಷಕ ದಾಖಲಾದಂತ್ಹ ಕನೆಯ ಬಾರಿಯ ಬಗೆೆ
ಆಗಿರ್
.
How would
you rate the amount of time you had to wait before you
received professional medical attention at the emergency department?

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟ್ೇಮ್ಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತು ಪ್ರ ವೈಧಯ ರ ಗಮನವನ್ನು
ನಿೋವು ಪ್ಡಯುವುದಕೆೆ ಮಾಂಚೆ ನಿೋವು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದ
ಮೊತ್ು ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
enough_interaction
BGL_HHS
Q.9

Questionnaire Content Report

How would you rate the time to you received to ask all of your questions
about your health problem or the treatment?

ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ ದ ತ್ಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕೆೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.10
respect_received

BGL_HHS

How would you rate the way in which you were respected by health facility
staff?

ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಸಿಬಾ ಾಂದಿಯಾಂದ ನಿೋವು ಗೌರವಿಸಲ್ಾ ಟ್
ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.11
privacy_respect

BGL_HHS

How would you rate the way in which your privacy was respected during
the physical exams and treatment?

ದೈಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಖಾಸಗಿೋ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.12
clarity_doctor

BGL_HHS

How would you rate he clarity with which the medical professional who
treated you explained treatments or procedures to you?

ನಿಮಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ನಿೋಡಿದ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರರು ನಿಮಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು
ಅಥವಾ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಾ ರ್್ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.13
add_info

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

Were alternative treatment options discussed with you?

ಪ್ಯಾೇಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಆಯ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ನಿಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚೇಸಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.14
speak_private

BGL_HHS

How would you rate the ease with which you were able to speak in private
with the doctors or nurses?

ವೈಧಯ ರುಉ ಅಥವಾ ನಸ್ೇ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು
ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಧಯ ವಾಗುವುದರ ಸುಲ್ಭತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.15
choose_staff

BGL_HHS

How would you rate the freedom you had in choosing the people who gave
you medical attention?

ನಿಮಗೆ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಕಟ್ ಾಂತ್ಹ ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಹಾಂದಿದದ ಸ್ಟವ ತಂತ್ರ ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.16
clean_ed

BGL_HHS

How would you rate the cleanliness of the rooms in the emergency
department?

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟ್ೇಮ್ಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಡಿಗಳ ಸವ ಚಿ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು
ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.17
ed_space

BGL_HHS

How would you rate the amount of space you had in the Emergency
Department?

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟ್ೇಮ್ಮಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಪ್ಡದ ಸಥ ಳದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು
ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್

Questionnaire Content Report

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.18

Were you allowed to have family visit you?

fam_visit

ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

ನಿಮಮ ನ್ನು ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರು ಭೇಟ್ಟ ಆಗಲು ನಿಮಗೆ
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't
ಅನ್ನವುಮಾಡಿಕಡಲ್ಲಗಿತೆ
ು ೋknow
? ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.19

Please rate your level of trust of emergency department service.

trust_ed

(1)Very high ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ ,(2)High ಹೆಚ್ಚಿ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Low ಕಡಿಮ್ಮ,(5)Very
low ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟ್ೇಮ್ಮಾಂಟ್ ಸವಿೋೇಸ್ನ ಭರವಸೆಯ ಮಟ್ ವನ್ನು
ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a statement, please respond using the
following scale:
1) very inexpensive or free
2) somewhat inexpensive
3) moderate
4) somewhat expensive
5) very expensive

ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ
ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 1) ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ , 2) ಹೆಚ್ಚಿ , 3)
ಮಧಯ ಮವಾಗಿ, 4) ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ , 5) ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್
ಎನ್ನು ವ ಸೆೆ ೋಲ್ಡ ಬಳಸುತ್ಪು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ.
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.20
ed_fee_fair

BGL_HHS

How would you rate the cost of services and fees you paid for the
emergency department visit?

ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟ್ೇ ಮ್ಮಾಂಟ್ ಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಸವಿೋೇಸ್
ವೆಚಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very inexpensive or free ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್,(2)Somewhat inexpensive
ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Somewhat expensive ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ದುಬಾರಿ,(5)Very expensive ತ್ತಾಂಬಾ ದುಬಾರಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.21
quality_ed

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

Please rate the overall quality of your emergency department visit from 1
being the best to 5 being the worst.
1 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮತ್ತು 5 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತೋಕಳಪ್ ಎಾಂದು

ಅಥೇಬರುವಂತೆ ನಿಮಮ ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆೇಾಂಟ್ ಭೇಟ್ಟಯ ಒಟ್ಯ್ ರೆ
ಗುರ್ಮಟ್ ವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.22
trad_west_ed

BGL_HHS

Would you prefer Traditional or Western medicine when it comes to
emergency care?

ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ನಿೋವು ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ
ಅಥವಾ ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ಇರ್್ ಪ್ಡುವಿರಾ?
(1)Traditional ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ,(2)Western ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ,(3)Both ಎರಡೂ ಸಹ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.23
trad_med_type

BGL_HHS

Enable if :current.trad_west_ed = 1 OR current.trad_west_ed =
3

Would you prefer homeopathic, ayurvedic, or other traditional medicine
when it comes to emergency care?
ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಕೇರ್ನ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ನಿೋವು ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್,

ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಔರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೋವು
ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವಿರಾ?
(1)Homeopathic
ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತ,(2)Ayurvedic
(SELECT ALL THAT
APPLY)(ಅನವ ಯಸುವ ಆಯುರ್ವೇದ,(-5)Other
ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
ಮಾಡಿ)
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label
8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Q.24
improve_ed

BGL_HHS

If any, please indicate aspects for improvement in regards to your
emergency department visit.
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ನಿಮಮ ತ್ತತ್ತೇವಿಭಾಗದ ಭೇಟ್ಟಯ ವಿರ್ಯದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಅಭಿವೃದಿದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಸೂಚ್ಚಸಿ.
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಿಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಲ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Technical level ತಂತ್ರ ಜಾೆ ನದ ಮಟ್ ,(2)Equipment ಸಲ್ಕರಣೆ,(3)Variety of medication
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ವಿಧ,(4)Patient services ರೋಗಿಯ ಸೇವೆಗಳು,(5)Service fee ಸೇವೆಯ
ಶುಲ್ೆ ,(6)Price of medicine ಔರ್ಧಗಳ ಬೆಲೆ,(7)Flow and processing of services ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನಿೋಡುವ ರಿೋತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(8)Wait time ಕಾಯುವ ಸಮಯ,(9)Overall
environment ಒಟ್ಯ್ ರೆಯಾದ ವಾತ್ಪವರರ್,(10)Unnecesary diagnosis, treatment and
medication ಅನಾವಶಯ ಕವಾದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ , ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಮತ್ತು ಔರ್ಧಿ,(-5)Others ಇತ್ರೆ,(0)No area for
improvement ಅಭಿವೃದಿದ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಯಗಳಿಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
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8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
Label

END SCREEN 8.4:8d. Emergency Department
ತ್ತತ್ತಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತವಿಭಾಗ/ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ಡಿಪ್ರಟೆಮ ೇಾಂಟ್
8. Medical History Label
8. Medical History Label

button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Outpatient Care

ಹೊರರೀಗಿಕ್ಕಳಜಿ/ಔರ್ಟಿ ೀಶಂಟ್ ಕೇರ್
Doctors at the hospital or clinic where the patient has gone have given a
diagnosis or prescribed medication without hospitalization. This does not
include emergency and also does not include check-up or routine
hypertension, diabetes, or hyperlipidemia disease monitoring. Asked in
the past 12 months, I look at the number of clinics surveyed, excluding
outpatient cases accompanied by others.

8. Medical History Q.6
seek_op

BGL_HHS

In the last 12 months, did you seek outpatient healthcare? (That is, that
you went to the clinic or hospital without having to be admitted for care)
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಹರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು
ಪ್ಡದಿರುವಿರಾ? (ಅಾಂದರೆ ದಾಖ್ಲ್ಲಗದೆಯೇ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ
ಆಸಾ ತೆರ ಯಾಂದ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರುವುದು ಎಾಂದು)
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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8. Medical History Q.7
times_seek_op

BGL_HHS

Enable if :current.seek_op = 1

8. Medical History Label

In the last 12 months, how many times did you seek outpatient healthcare?
If necessary, use the following codes:
-1 = Don't know or -2 = Decline to respond
ಮಾಂದಿನ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ಹರರೋಗಿಯಾಗಿ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದಿರುವಿರಿ?
ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ಬಳಸಿ:
-1 =ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 = ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Please select button below to answer further questions about your
outpatient care experience.

SCREEN8.5:8e. Outpatient Care
ಹೊರರೀಗಿಕ್ಕಳಜಿ/ಔರ್ಟಿ ೀಶಂಟ್ ಕೇರ್
Enable if :current.seek_op = 1

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Read the following before proceeding to the questions:
The following questions refer to the last time you received outpatient
care.

ಈಕೆಳಗಿನಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳುನಿೋವುಕನೆಯಸಲ್ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸಿವ ೋ
ಕರಿಸಿದದ ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
START ROSTER 8.5.1:Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ
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Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.
Q.1
transport_facility_op

seek_opc

Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.
Q.2
why_self_op

seek_opc

Enable if :current.transport_facility_op = 2

How did you go to the facility?

ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಹೋಗೆ ತ್ಲುಪಿದಿರಿ?
(1)Ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ,(2)Self-arranged transportation ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ವಯ ವಸೆಥ
ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಸ್ಟರಿಗೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Why did you choose self-arranged transportation?

ನಿೋವು ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟರಿಗೆಯನ್ನು ವಯ ವಸೆಥ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರಿ?
(1)Cheaper ಅಗೆ ವಾದದುದ ,(2)Don't want to wait for ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನಿಟ ಗ್ಗಿ
ಕಾಯುವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ,(3)I was close to the facility ಆಸಾ ತೆರ ಯು ಹತ್ತು ರದಲ್ಲಿ ತ್ತು ,(5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.
Q.3

What was the primary reason for seeking outpatient care?

primary_reason_op

(1)High fever, severe diarrhea ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜವ ರ, ಅತ್ತಸ್ಟರ ಬೇಧಿ,(2)Cough, flu, bronchitis,
pneumonia ಕೆಮಮ , ಜವ ರ, ಬಾರ ಾಂಕೈಟ್ಟಸ್, ನ್ನಯ ಮೊೋನಿಯಾ,(3)Immunization
ಇಮೂಯ ನೈಸೇರ್ನ್ಸ,(4)Antenatal consultation ಪ್ರ ಸವಪೂವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ,(5)Childbirth
ಮಗು ಜನನ,(6)Family planning ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೋಜನೆ,(7)Dental care ಡಾಂಟಲ್ಡ
ಕೇರ್,(8)Arthritis ಸಂಧಿವಾತ್,(9)Diabetes ಮಧುಮೇಹ,(10)Cancer
ಕಾಯ ನಟ ರ್,(11)Hypertension ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ),(12)Asthma
ಆಸು ಮಾ,(13)Heart disease ಹೃದಯ ರೋಗ,(14)Bodily injury/accident ದೈಹಿಕ ಗ್ಯ /
ಅಪ್ಘಾತ್,(15)Minor surgery ಚ್ಚಕೆ ಶಸು ರರ್ಕರ ಯ್ಕ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

seek_opc

ನಿೋವು ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡದಿದದ ರ ಪ್ರರ ಥಮಕ ಕಾರರ್ವು
ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

SCREEN8.5.1.1:What facility did you visit?
What facility did you visit? Label

What facility did you visit? Q.1
opc_public_private

seek_opc

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗಳು
ಗೊತ್ತ
ು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ
ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
Did you
visit
a public
or privateಉತ್
facility?
ಓದಲೇಬಾರದು
, ರೆಸ್ಟಾಅಥವಾ
ಾಂಡಾಂಟ್
ಹೇಳಿದಾಗ
ಮಾತ್
ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿೋವು ಸ್ಟವೇಜನಿಕ
ಖಾಸಗಿೋ
ಸೌಲ್ಭಯ
ಕೆೆ ರ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಿರಾ?
ತ್ತಾಂಬಿರಿ
.
(1)Public ಸ್ಟವೇಜನಿಕ,(2)Private ಖಾಸಗಿೋ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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What facility did you visit? Q.2
opc_public_fac

seek_opc

Enable if :current.opc_public_private = 1

What was the type of public health facility you went to for outpatient care?
ಹರರೋಗಿ ಕಾಳಜಿ/ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ
ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?
(1)District hospital (DH) ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆರ (ಡಿಹೆರ್ಚ),(2)Civil hospital (CH) ಸಿವಿಲ್ಡ
ಆಸಾ ತೆರ (ಸಿಹೆರ್ಚ),(3)Medical teaching hospital ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(4)Community
Health Center (CHC) ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಸಿಹೆರ್ಚಸಿ),(5)Primary Health Centre
(PHC) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಪಿಹೆರ್ಚಸಿ),(6)Sub Health Centre ಉಪ್ ಆರೋಗಯ
ಕೇಾಂದರ ,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.3
opc_private_fac

seek_opc

Enable if :current.opc_public_private = 2

What was the type of private health facility that you went to for outpatient
care?
ಹರರೋಗಿ ಕಾಳಜಿ/ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಖಾಸಗಿೋ
ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?
(1)Private Hospital ಖಾಸಗಿೋ ಆಸಾ ತೆರ ,(2)Private Medical Teaching Hospital ಖಾಸಗಿೋ
ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(3)Nursing Home ನಸಿೇಾಂಗ್ ಹೋಮ್,(4)Corporate Hospital
ಕಾಪ್ೋೇರೇಟ್ ಆಸಾ ತೆರ ,(5)Private Clinic ಖಾಸಗಿೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.4
opc_fac_name

seek_opc

What was the name of the facility?
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ?

Enable if :current.opc_public_private > 0 AND
(current.opc_public_fac > 0 OR current.opc_private_fac > 0)

What facility did you visit? Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
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END SCREEN 8.5.1.1:What facility did you visit?
SCREEN8.5.1.2:Travel time to hospital
START ROSTER 8.5.1.2.1:About how long did it take for you to arrive
at the hospital/facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ನಿೋವು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?
RosterContents :(1)Time<br>

About how long did it take for you to arrive at the
hospital/facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ನಿೋವು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.1
unit_op

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

time_op

About how long did it take for you to arrive at the
hospital/facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ನಿೋವು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.2
amount_op

Select unit:

Enter amount of time (minutes/hours):

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

time_op

Enable if :current.unit_op >0

END ROSTER 8.5.1.2.1:About how long did it take for you to arrive at
the hospital/facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ನಿೋವು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?

END SCREEN 8.5.1.2:Travel time to hospital
Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.
Q.4
trad_med_op

seek_opc

Did you receive
Traditional medicine
during your outpatient
care?

ನಿೋವು ಹರರೋಗಿಯಾಗಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯುವ ಸಂದಭೇದಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಔರ್ಧವನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಿರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END ROSTER 8.5.1:Outpatient Care P.1 Each row represents one of
the participants visits.

START ROSTER 8.5.2:Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ
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Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.
Q.5
med_attn_op

seek_opc

Who provided you with medical treatment?

ನಿಮಗೆ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದವರು ಯಾರು?
(1)Doctor ವೈದಯ ರು,(2)Nurse ನಸ್ೇ,(3)Traditional medicine practitioner ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ
ವೈದಯ ವೃತ್ತು ಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು,(4)Dentist ದಂತ್ವೈದಯ ರು,(5)Physiotherapist or
chiropractor ಫಿಸಿಯ ಥೆರಪಿಸ್್ ಅಥವಾ ರ್ಕರ ಪ್ರ ಕ್ ರ್,(6)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.5.2.1:Time waited
START ROSTER 8.5.2.1.1:How long did you have to wait before
receiving medical attention upon arrival at the facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯಾಂದು ಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿ ನಿೋವು ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ಹೋದ ನಂತ್ರ ವೃತ್ತು ಪ್ರವಾದ
ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
RosterContents
:(1)Time<br>
ಕಾದಿರಿ?
How long did you have to wait before receiving
medical attention upon arrival at the facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯಾಂದು ಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿ ನಿೋವು
ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ಹೋದ
ನಂತ್ರ ವೃತ್ತು ಪ್ರವಾದ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
unit_wait_op
time_op
ಕಾದಿರಿ? Q.1

Select unit:

How long did you have to wait before receiving
medical attention upon arrival at the facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯಾಂದು ಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿ ನಿೋವು
ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ಹೋದ
ನಂತ್ರ ವೃತ್ತು ಪ್ರವಾದ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
amount_wait_op
time_op
ಕಾದಿರಿ? Q.2

Enter amount of time (minutes/hours):

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_wait_op >0

END ROSTER 8.5.2.1.1:How long did you have to wait before
receiving medical attention upon arrival at the facility? (OP)
ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯಾಂದು ಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿ ನಿೋವು ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ಹೋದ ನಂತ್ರ ವೃತ್ತು ಪ್ರವಾದ
ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
ಕಾದಿರಿ?
END SCREEN 8.5.2.1:Time waited
Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.
Q.6
total_cost_op

seek_opc

How much was the total outpatient medical care expenses? (Includes both
amount paid by the patient as well as any costs paid by an insurance
company)
ಒಟ್ಟ್ ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಕೇರ್ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದದ ವು?
(ಇದು ರೋಗಿ ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಮೊತ್ು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಶ್ಯಯ ರೆನ್ಸಟ ಕಂಪ್ನಿ
ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವೆಚಿ ಗಳು ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ )
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ
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Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.
Q.7
out_pocket_op

seek_opc

Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.
Q.8
total_non_med_op

seek_opc

Of the total outpatient medical expenses, how much did you / the patient
pay for medical services, not including medication costs?
ಒಟ್ಟ್ ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳಲ್ಲಿ , ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಸವಿೋೇಸ್
ಗಳಿಗ್ಗಿ ನಿೋವು /ರೋಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರವತ್ತಸಿದಿ, ಔರ್ಧಿಯ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು
ಸೇರಿಸಬೇಡಿ ?
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ
How much was the total non-medical expenses associate with the
outpatient care? (e.g. transportation, lodging, personal care etc.)

ತ್ತತ್ತೇಪ್ರಿಸಿಥ ತ್ತಯ ಭೇಟ್ಟಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವೆಚಿ ಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧ ಪ್ಡದಿರುವಂತ್ಹವುಗಳಿಗೆ ಆದಂತ್ಹ ಖ್ಚ್ಚೇ ಎಷ್ಟ್ ? (ಉದಾ
ಸ್ಟರಿಗೆ, ಲ್ಲಡಿು ಾಂಗ್, ವೈಯುರ್ಕು ಕ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ಪಯ ದಿ)
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಅವಶಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡ ಬಳಸಿ:
-1 =ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ
-2 = ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END ROSTER 8.5.2:Outpatient Care P.2 Each row represents one of
the participants visits.

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.9
prescribed_meds

BGL_HHS

Say to the participant: The following questions refer to the last time you
received outpatient care.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ:
The last time you received medical attention (most recent entry into
outpatient care), were you prescribed medication?
ನಿೋವು ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಸೌಲ್ಭಯ ವನ್ನು ಪ್ಡದಾಗ (ಅತ್ತ
ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ ಹರರೋಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಡದಂತ್ಹ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ), ನಿಮಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಶಫಾರಸುಟ ಮಾಡಲ್ಲಯತೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.10

Where did you get the medications?

get_meds

(1)At the hospital ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ,(2)Community clinic ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(3)Local pharmacy ಸಥ ಳಿೋಯ
ಫಾಮೇಸಿ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(0)Did not purchase ಖ್ರಿೋದಿ ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

Enable if :current.prescribed_meds = 1

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

ನಿೋವು ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಡದಿರಿ?
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8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.11
acquired_meds

BGL_HHS

Enable if :current.get_meds <> 5

Of the medications you were prescribed (most recent entry into outpatient
care), how many were you able to acquire?
ನಿಮಗೆ ಶಫಾರಸುಟ ಮಾಡಿದಂತ್ಹ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯಲ್ಲಿ (ಅತ್ತ ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ
ಹರರೋಗಿಯಾಗಿ ಪ್ಡದಂತ್ಹ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ), ಎರ್್ ನ್ನು ನಿೋವು ಪ್ಡಯಲು
(1)All
them ಅವುಗಳಲ್ಲ
ಸ್ಟಧಯ ofವಾಯತ್ತ
? ಿ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಸಹ,(2)Most ಹೆಚ್ಚಿ ನವನ್ನು ,(3)Some
ಕೆಲ್ವನ್ನು ,(4)Very few ಕೆಲ್ರ್ವ ಕೆಲ್ವನ್ನು ,(5)None ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.12
no_meds

BGL_HHS

Enable if :current.acquired_meds <> 1

What was the primary reason that you didn't obtain all of the medications?

ನಿೋವು ಎಲ್ಲಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯದಿರುವುದಕೆೆ ಇರುವಂತ್ಹ ಪ್ರರ ಥಮಕ
ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದು?
(1)Could not afford ಭರಿಸಲ್ಲಗಲ್ಲಲ್ಿ ,(2)Could not find all medicines ಎಲ್ಲಿ ಔರ್ಧಗಳು
ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ,(3)Did not believe all the medications were needed ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ
ಎಾಂದು ನಾನ್ನ ನಂಬಲ್ಲಲ್ಿ ,(4)Started to feel better ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಭಾವಿಸುವುದಕೆೆ
ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆನ್ನ,(5)Already had some of the medicines at home ಅದಾಗಲೇ ಕೆಲ್ವು
ಔರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಂದಿದೆದ ನ್ನ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.13
take_prescription

BGL_HHS

Did you take the drugs as prescribed? This is considered as taking the
medication exactly as prescribed by the medical professional who
administered the prescription.

ನಿೋವು ಶಫಾರಸುಟ ಮಾಡಿದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರಾ?
ಅಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಿರ ಸಿೆ ರಪ್ೆ ನ್ಸ ನಿೋಡಿದಂತ್ಹ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರು
ಶಫಾರಸುಟ ಮಾಡಲ್ಲದಂತ್ಹ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯಲು ನಿೋವು
(1)Yes
ಹೌದು,(0)No ಇಲ್
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುವುದು
. ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a list of statements about the most recent time
you were admitted to outpatient care. Please respond using the
following scale 1) Very good, 2) Good, 3) Moderate, 4) Bad, 5) Very bad
The following questions refer to the last time you were admitted for
outpatient care.

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ಈಗ ನ್ಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ತ್ತತ್ತಶವಿಭಾಗಕ್ಷಕ ನಿೀವು ದಾಖಲಾದಂತ್ಹ
ಇತ್ತಿ ೀಚಿನ ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಕ್ಷಲ್ವು ಹೇಳಿಕ್ಷಗಳನ್ನು ಓದಿ
ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೀನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 1) ತ್ತಂಬಾ
ಉತ್ಿ ಮ 2) ಉತ್ಿ ಮ 3) ಮಧ್್ ಮವಾಗಿ, 4) ಕ್ಷಟು ದಾಗಿ, 5) ತ್ತಂಬಾ
ಕ್ಷಟು ದಾಗಿ ಎನ್ನು ವ ಸೆಕ ೀಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆ ನಿೀಡಿ.
ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳು ನಿೀವು ಹೊರರೀಗಿಯಾಗಿ ಕನೆಯ ಬಾರಿಗೆ
ದಾಖಲಾದಂತ್ಹ ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಆಗಿರ್
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8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.14
opc_respect

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

How would you rate the way in which you were treated with respect?

ನಿಮಮ ನ್ನು ಗೌರವದೊಾಂದಿಗೆ ಉಪ್ಚರಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.15
opc_privacy

BGL_HHS

How would you rate the way in which your privacy was respected during
the physical exams and treatment?

ದೈಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಖಾಸಗಿೋ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.16
opc_clarity

BGL_HHS

How would you rate the clarity with which the medical professional who
treated you explained procedures or treatments to you?

ನಿಮಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ನಿೋಡಿದ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರರು ನಿಮಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು
ಅಥವಾ ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಾ ರ್್ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.17
opc_interaction

BGL_HHS

How would you rate the time you received to ask all of your questions
about your health problem or the treatment?

ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ ದ ತ್ಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕೆೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.18

Were alternative treatment options discussed with you?

opc_info

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

ಪ್ಯಾೇಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಆಯ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ನಿಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚೇಸಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.19
opc_add_info

BGL_HHS

Enable if :current.opc_info = 1

Questionnaire Content Report

How would you rate the experience of obtaining information on the
different types of treatment or tests?

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೋತ್ತಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತ್ತ
ಪ್ಡಯುವುದರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.20
opc_private

BGL_HHS

How would you rate the ease with which you were able to speak in private
with the doctors or nurses?

ವೈಧಯ ರುಉ ಅಥವಾ ನಸ್ೇ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು
ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಧಯ ವಾಗುವುದರ ಸುಲ್ಭತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.21
opc_confidentiality

BGL_HHS

How would you rate the way in which they maintained confidentiality
about your personal information?

ನಿಮಮ ವೈಯರ್ಕು ಕ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪ್ರಡಿದ
ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.22
opc_choose_staff

BGL_HHS

Did you choose the people who gave you medical attention?

ನಿಮಗೆ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ನಿೋಡುವ ಜನರನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.23
opc_clean

BGL_HHS

How would you rate the cleanliness of the rooms and facilities, including
the bathrooms?

ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡು ಕಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳ
ಸವ ಚಿ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
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8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.24
opc_wait_space

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

How would you rate the amount of space in the waiting area?

ಕಾಯುವ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲ್ಲಿ ನ ಸಥ ಳದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.25
opc_exam_space

BGL_HHS

How would you rate the amount of space in the examination area?

ಪ್ರಿೋರ್ಕೆ ಸುವ ಪ್ರ ರ್ದಶದಲ್ಲಿ ನ ಸಥ ಳದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.26

Were you allowed to have family visit you in outpatient care?

opc_fam_visit

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.27
opc_connection

BGL_HHS

How you would rate the ability to communicate with friends and family
while in outpatient care?
ಒಳರೋಗಿ/ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸೆು ೋಹಿತ್ರು ಮತ್ತು

ಕುಟ್ಟಾಂಬದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಸ್ಟಮಥಯ ೇವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.28
opc_trust

BGL_HHS

Please rate your level of trust of health care providers.

ಹೆಲ್ಡು ಕೇರ್ ಪ್ರ ವೈಡರ್ಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಮಟ್ ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a statement, please respond using the
following scale
1) Very inexpensive or free
2) Somewhat inexpensive
3) Moderate

Questionnaire Content Report
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8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.29
opc_fee_fair

BGL_HHS

4) Somewhat expensive
5) Very expensive

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ
1) ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ
2) ಹೆಚ್ಚಿ ,
3) ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,
4) ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ ,
5)How
ತ್ತಾಂಬಾ
ಉಚ್ಚತ್
ಎನ್ನು ವand
ಸೆೆ ೋಲ್ಡ
ಪ್ರthe
ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
wouldಅಗೆ
you ಅಥವಾ
rate the cost
of services
feesಬಳಸುತ್ಪ
you paid ು for
ನಿೋಡಿ
.
outpatient visit?
ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಸವಿೋೇಸ್ ವೆಚಿ ಮತ್ತು
ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very inexpensive or free ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್,(2)Somewhat inexpensive
ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Somewhat expensive ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ದುಬಾರಿ,(5)Very expensive ತ್ತಾಂಬಾ ದುಬಾರಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.30
opc_quality

BGL_HHS

Please rate the overalll quality of your outpatient visit from 1 being the
worst to 5 being the best.
1 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮತ್ತು 5 ಎಾಂದರೆ ಅತ್ತೋಕಳಪ್ ಎಾಂದು

ಅಥೇಬರುವಂತೆ ನಿಮಮ ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಭೇಟ್ಟಯ ಒಟ್ಯ್ ರೆ
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ು ಮ,(2)Goodರೇಟ್
ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate
ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಗುರ್ಮಟ್
ವನ್ನು ಉತ್
ದಯವಿಟ್ಟ್
ಮಾಡಿ?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.31
trad_west_op

BGL_HHS

Would you prefer Traditional or Western medicine when it comes to
outpatient care?

ನಿೋವು ಹರರೋಗಿಯ ಕಾಳಜಿಯ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ನಿೋವು
ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ಔರ್ಧವನ್ನು ಇರ್್ ಪ್ಡುವಿರಾ?
(1)Traditional ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ,(2)Western ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ,(3)Both ಎರಡೂ ಸಹ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.32
ind_trad_op

BGL_HHS

Enable if :current.trad_west_op = 1

Would you prefer homeopathic, ayurvedic, or other traditional medicine
when it comes to outpatient care?

ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ನ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ನಿೋವು ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್,
ಆಯುವೆೇದಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಔರ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಿೋವು
ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವಿರಾ?
(SELECT ALL THAT APPLY) (ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Homeopathic ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತ,(2)Ayurvedic ಆಯುರ್ವೇದ,(-5)Other traditional
medicine ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
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8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label
8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Q.33
opc_improve

BGL_HHS

If any, please indicate aspects for improvement in regards to the outpatient
care you received.
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಂತ್ಹ ಹರರೋಗಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ಸೂಚ್ಚಸಿ
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Technical level ತಂತ್ರ ಜಾೆ ನದ ಮಟ್ ,(2)Equipment ಸಲ್ಕರಣೆ,(3)Variety of medication
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ವಿಧ,(4)Patient services ರೋಗಿಯ ಸೇವೆಗಳು,(5)Service fee ಸೇವೆಯ
ಶುಲ್ೆ ,(6)Price of medicine ಔರ್ಧಗಳ ಬೆಲೆ,(7)Flow and processing of services ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನಿೋಡುವ ರಿೋತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(8)Wait time ಕಾಯುವ ಸಮಯ,(9)Overall
environment ಒಟ್ಯ್ ರೆಯಾದ ವಾತ್ಪವರರ್,(10)Unnecesary diagnosis, treatment and
medication ಅನಾವಶಯ ಕವಾದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ , ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಮತ್ತು ಔರ್ಧಿ,(-5)Others ಇತ್ರೆ,(0)No area for
improvement ಅಭಿವೃದಿದ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಯಗಳಿಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್ Label

END SCREEN 8.5:8e. Outpatient Care
ಹರರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಔಟೆಾ ೋಶಂಟ್ ಕೇರ್

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
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8. Medical History Label
8. Medical History Label

Inpatient Care

ಒಳರೀಗಿಕ್ಕಳಜಿ/ಇನೆಿ ೀಶಂಟ್ ಕೇರ್

8. Medical History Q.8
admitted_ip

BGL_HHS

In the last 12 months, have you been admitted as an inpatient at any
health facility?
ಕಳೆದ 12 ತ್ತಾಂಗಳಿನಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದದ ಾಂತ್ಹ ಆದರೂ

ಸಹ ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ದೆ ನಿಮಮ ಕಾಯಲೆಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು
ಪ್ಡದಂತ್ಹ ಸಂದಭೇವು ಇತೆು ೋ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8. Medical History Q.9

How many times were you admitted as an inpatient?

times_admitted_ip

BGL_HHS

ನಿೋವು ಒಳರೋಗಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ದಾಖ್ಲ್ಲಗಿದಿದ ೋರಿ?

Enable if :current.admitted_ip = 1

8. Medical History Q.10
no_hospital

BGL_HHS

In the last 12 months, was it ever recommended that you stay in a hospital
after being diagnosed with a condition, yet you did not stay in the hospital?
ಅತ್ತ ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದಿರುವುದಕೆೆ
ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8. Medical History Q.11
times_no_hospital

How many times were you told to stay in the hospital but didn't?
BGL_HHS

Enable if :current.no_hospital = 1

8. Medical History Q.12
reason_no_stay

BGL_HHS

Enable if :current.no_hospital = 1

ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಬಾರಿ ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹೇಳಲ್ಲಯತ್ತ ಆದರೆ
ನಿೋವು ಉಳಿದುಕಳಿ ಲ್ಲಗಲ್ಲಲ್ಿ ?

In the most recent case, what was the reason for not staying in the
hospital?
ಅತ್ತ ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ , ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದಿರುವುದಕೆೆ
ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)No effective treatment ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಇಲ್ಿ ,(2)Financial difficulties
ಹರ್ಕಾಸು ಕರ್್ ಗಳು,(3)Poor services ಕಳಪ್ ಸೇವೆಗಳು,(4)No time ಸಮಯವಿಲ್ಿ ,(5)No
inpatient vacancy ಒಳರೋಗಿಗ್ಗಿ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8. Medical History Label

Please select button below to answer further questions about your
inpatient care experience.

SCREEN8.6:8f. Inpatient Care ಒಳರೀಗಿಕ್ಕಳಜಿ/ಇನೆಿ ೀಶಂಟ್
ಕೇರ್
Enable if :current.admitted_ip = 1

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
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8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.
Read the following instructions before proceeding to the following
questions:
Now I’m going to ask you some questions about your heart condition
history.

START ROSTER 8.6.1:Inpatient Care P.1
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ

Inpatient Care P.1
Q.1
transport_facility_ip

How did you go to the facility?
times_admitted

Inpatient Care P.1
Q.2
self_transport_ip

(1)Ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನ್ಸಟ ,(2)Self-arranged transportation ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ವಯ ವಸೆಥ
ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಸ್ಟರಿಗೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Why did you choose self-arranged transportation?
times_admitted

Enable if :current.transport_facility_ip = 2

Inpatient Care P.1
Q.3
primary_reason_ip

ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಗೆ ಹೋಗೆ ತ್ಲುಪಿದಿರಿ?

ನಿೋವು ಸವ ಾಂತ್ವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟರಿಗೆಯನ್ನು ವಯ ವಸೆಥ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರಿ?
(1)Cheaper ಅಗೆ ವಾದದುದ ,(2)Don't want to wait for ambulance ಅಾಂಬ್ಯಯ ಲೆನಿಟ ಗ್ಗಿ
ಕಾಯುವುದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ,(3)I was close to the facility ಆಸಾ ತೆರ ಯು ಹತ್ತು ರದಲ್ಲಿ ತ್ತು ,(5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What was the primary reason for seeking inpatient care?
times_admitted

ತ್ತತ್ತೇ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಪ್ಡಯುವುದಕೆೆ ಪ್ರರ ಥಮಕವಾದ
ಕಾರರ್ವು ಯಾವುದು?

(1)High fever, severe diarrhea ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಜವ ರ, ಅತ್ತಸ್ಟರ ಬೇಧಿ,(2)Cough, flu, bronchitis,
pneumonia ಕೆಮಮ , ಜವ ರ, ಬಾರ ಾಂಕೈಟ್ಟಸ್, ನ್ನಯ ಮೊೋನಿಯಾ,(3)Immunization
ಇಮೂಯ ನೈಸೇರ್ನ್ಸ,(4)Antenatal consultation ಪ್ರ ಸವಪೂವೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ,(5)Childbirth
ಮಗು ಜನನ,(6)Family planning ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೋಜನೆ,(7)Dental care ಡಾಂಟಲ್ಡ
ಕೇರ್,(8)Arthritis ಸಂಧಿವಾತ್,(9)Diabetes ಮಧುಮೇಹ,(10)Cancer
ಕಾಯ ನಟ ರ್,(11)Hypertension ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ),(12)Asthma
ಆಸು ಮಾ,(13)Heart disease ಹೃದಯ ರೋಗ,(14)Bodily injury/accident ದೈಹಿಕ ಗ್ಯ /
ಅಪ್ಘಾತ್,(15)Minor surgery ಚ್ಚಕೆ ಶಸು ರರ್ಕರ ಯ್ಕ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.6.1.1:What facility did you visit?
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What facility did you visit? Label

What facility did you visit? Q.1
ipc_public_private

times_admitted

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ
ಗಳು
ಗೊತ್ತ
ು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ
ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
Did you
visit
a public
or privateಉತ್
facility?
ಓದಲೇಬಾರದು
,
ರೆಸ್ಟಾ
ಾಂಡಾಂಟ್
ಹೇಳಿದಾಗ
ಮಾತ್
ಅವುಗಳನ್ನು
ನಿೋವು ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿೋ ಸೌಲ್ಭಯ
ಕೆೆ ರ ಭೇಟ್ಟ
ನಿೋಡಿದಿರಾ?
ತ್ತಾಂಬಿರಿ
.
(1)Public ಸ್ಟವೇಜನಿಕ,(2)Private
ಖಾಸಗಿೋ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.2
ipc_public_fac

times_admitted

Enable if :current.ipc_public_private = 1

What was the type of public health facility you went to for inpatient care?

ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಸ್ಟವೇಜನಿಕ ಆರೋಗಯ
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)District hospital (DH) ಜಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತೆರ (ಡಿಹೆರ್ಚ),(2)Civil hospital (CH) ಸಿವಿಲ್ಡ
ಆಸಾ ತೆರ (ಸಿಹೆರ್ಚ),(3)Medical teaching hospital ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(4)Community
Health Center (CHC) ಸಮದಾಯ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಸಿಹೆರ್ಚಸಿ),(5)Primary Health Centre
(PHC) ಪ್ರರ ಥಮಕ ಆರೋಗಯ ಕೇಾಂದರ (ಪಿಹೆರ್ಚಸಿ),(6)Sub Health Centre ಉಪ್ ಆರೋಗಯ
ಕೇಾಂದರ ,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.3
ipc_private_fac

times_admitted

Enable if :current.ipc_public_private = 2

What was the type of private health facility that you went to for inpatient
care?

ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ಗ್ಗಿ ನಿೋವು ಹೋಗಿದದ ಖಾಸಗಿೋ ಆರೋಗಯ ಸೌಲ್ಭಯ ದ
ವಿಧ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ?

(1)Private Hospital ಖಾಸಗಿೋ ಆಸಾ ತೆರ ,(2)Private Medical Teaching Hospital ಖಾಸಗಿೋ
ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಬೋಧನೆ ಆಸಾ ತೆರ ,(3)Nursing Home ನಸಿೇಾಂಗ್ ಹೋಮ್,(4)Corporate Hospital
ಕಾಪ್ೋೇರೇಟ್ ಆಸಾ ತೆರ ,(5)Private Clinic ಖಾಸಗಿೋ ರ್ಕಿ ನಿಕ್ಸ್,(-5)Other (specify) ಇತ್ರೆ,(-1)Don't
Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

What facility did you visit? Q.4
ipc_fac_name

times_admitted

What was the name of the facility?
ಸೌಲ್ಭಯ ದ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ?

Enable if :current.ipc_public_private > 0 AND
(current.ipc_public_fac > 0 OR current.ipc_private_fac > 0)

What facility did you visit? Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
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What facility did you visit? Label

3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 8.6.1.1:What facility did you visit?
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
SCREEN8.6.1.2:Travel time to hospital
"ಎರಸ್ೇ
"
START ROSTER 8.6.1.2.1:About how long did it take for you
to arrive
at the medical facility? (IP)
ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?
RosterContents :(1)Time<br>

About how long did it take for you to arrive at the
medical facility? (IP)
ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ
ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
unit_ip
time_ip
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.1

Select unit:

About how long did it take for you to arrive at the
medical facility? (IP)
ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ
ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು
amount_ip
time_ip
ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ? Q.2

Enter amount of time (minutes/hours):

ಯೂನಿಟ್ಟ ಆರಿಸಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು):

Enable if :current.unit_ip > 0

END ROSTER 8.6.1.2.1:About how long did it take for you to arrive at
the medical facility? (IP)
ನಿೋವು ಆಸಾ ತೆರ ಯನ್ನು ತ್ಲುಪ್ಪವುದಕೆೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಎಷ್ಟ್
ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ?

END SCREEN 8.6.1.2:Travel time to hospital
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END ROSTER 8.6.1:Inpatient Care P.1

START ROSTER 8.6.2:Inpatient Care P.2
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ

Inpatient Care P.2
Q.4
trad_med_ip

Did you receive Traditional medicine during your inpatient care?
times_admitted

ನಿೋವು ನಿಮಮ ಒಳರೋಗಿ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಔರ್ಧಗಳನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಿರಾ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Inpatient Care P.2
Q.5
med_attn_ip

Who gave you medical attention?
times_admitted

ನಿಮಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಯಾರು ನಿೋಡಿದರು?
(1)Doctor ವೈದಯ ರು,(2)Nurse ನಸ್ೇ,(3)Traditional medicine practitioner ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ
ವೈದಯ ವೃತ್ತು ಯನ್ನು ಮಾಡುವವರು,(4)Dentist ದಂತ್ವೈದಯ ರು,(5)Physiotherapist or
chiropractor ಫಿಸಿಯ ಥೆರಪಿಸ್್ ಅಥವಾ ರ್ಕರ ಪ್ರ ಕ್ ರ್,(6)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.6.2.1:Wait for admission ಪರ ವೇರ್ ನಿರಿೀಕ್ೆ ಸಿ
START ROSTER 8.6.2.1.1:How long was the wait for admission? (This
is regarding the wait time from diagnosis or finding out care is
needed and receiving it)
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ? (ಇದು
ಡಯೋಗೊು ೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕೇರ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸುವುದಕೆೆ ಕಾಯುವ
RosterContents
:(1)Time<br>
ಸಮಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ
ಆಗಿದೆ)
How long was the wait for admission? (This is
regarding the wait time from diagnosis or finding
out care is needed and receiving it)
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ? (ಇದು ಡಯೋಗೊು ೋಸಿಸ್
ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕೇರ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಸಿವ ೋಕರಿಸುವುದಕೆೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯಕೆೆ
unit_adm_ip
time_ip_2
ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಆಗಿದೆ) Q.1

Select unit:

How long was the wait for admission? (This is
regarding the wait time from diagnosis or finding
out care is needed and receiving it)
ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ
ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ? (ಇದು ಡಯೋಗೊು ೋಸಿಸ್
ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕೇರ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು
ಸಿವ ೋಕರಿಸುವುದಕೆೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯಕೆೆ
amount_adm_ip
time_ip_2
ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ
ಆಗಿದೆ) Q.2
Enable if :current.unit_adm_ip>0

Enter amount of time (mins/hours/days):

ಯೂನಿಟ್ ಆರಿಸಿ: (ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು)
(1)Minutes ನಿಮರ್ಗಳು,(2)Hours ಗಂಟೆಗಳು,(3)Days ದಿನಗಳು,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿಿ
(ನಿಮರ್ಗಳು/ಗಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು):

END ROSTER 8.6.2.1.1:How long was the wait for admission? (This is
regarding the wait time from diagnosis or finding out care is needed
and receiving it)
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ದಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕಳಿ ಲು ಎಷ್ಟ್ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯತ್ತ? (ಇದು
ಡಯೋಗೊು ೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಕೇರ್
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸುವುದಕೆೆ ಕಾಯುವ
ಸಮಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ ಆಗಿದೆ)
END SCREEN 8.6.2.1:Wait for admission ಪ್ರ ರ್ವಶ ನಿರಿೋರ್ಕೆ ಸಿ
Inpatient Care P.2
Q.6
surgery_ip

Was surgery performed?
times_admitted

Inpatient Care P.2
Q.7
discharge_ip

ಶಸು ರ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Reason for discharge:
times_admitted

ಡಿಸ್ಚಾಜ್ೇ ಗ್ಗಿ ಕಾರರ್:
(1)In stable condition ಸಿಥ ರ ಸಿಥ ತ್ತಯಲ್ಲಿ ,(2)Transferred to another facility ಬೇರಾಂದು
ಸೌಲ್ಭಯ ಕೆೆ ವಗ್ೇಯಸಿದರು,(3)Not enough beds at facility ಸೌಲ್ಭಯ ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕಷ್ಟ್
ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಇಲ್ಿ ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

END ROSTER 8.6.2:Inpatient Care P.2

START ROSTER 8.6.3:Inpatient Care P.3
RosterContents :(1)First visit<br>ಮೊದಲ್ ಭೇಟ್ಟ,(2)Second visit<br>ಎರಡನೇ
ಭೇಟ್ಟ,(3)Third visit<br>ಮೂರನೇ ಭೇಟ್ಟ,(4)Fourth visit<br>ನಾಲ್ೆ ನೇ ಭೇಟ್ಟ,(5)Fifth
visit<br>ಐದನೇ ಭೇಟ್ಟ

Inpatient Care P.3
Q.8
stay_ip

Duration of stay (days):
times_admitted

Inpatient Care P.3
Q.9
total_cost_ip

times_admitted

Inpatient Care P.3
Q.10
out_pocket_ip

times_admitted

How much was the total inpatient medical care expenses?
(Includes both the amount paid by the patient as well as any costs paid by
an insurance company)
ಒಟ್ಟ್ ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಕೇರ್ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದದ ವು?
(ಇದು ರೋಗಿ ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಮೊತ್ು ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಶ್ಯಯ ರೆನ್ಸಟ ಕಂಪ್ನಿ
ಪ್ರವತ್ತಸಿದ ಯಾವುದಾದರೂ ವೆಚಿ ಗಳು ಎರಡನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ )
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

Of the total outpatient medical expenses, how much did you / the patient
pay for services, not including medication costs?
ಒಟ್ಟ್ ಔಟ್ಪೇಶಂಟ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳಲ್ಲಿ , ನಿೋವು/ರೋಗಿ ಸವಿೋೇಸ್
ಗ್ಗಿ ಎಷ್ಟ್ ಪ್ರವತ್ತಸಿದಿರಿ, ಔರ್ಧಿಯ ಖ್ಚ್ಚೇಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸರ್ದ?
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ
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Inpatient Care P.3
Q.11
total_non_med_ip

times_admitted

Questionnaire Content Report

How much was the total of non-medical expenses associated with the
emergency visit (e.g. transportation, lodging, personal care etc.)
ಎಮಜ್ಞೇನಿಟ ವಿಸಿಟ್ನಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂದಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟ್ ನಾನ್ಸ-ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ
ಖ್ಚ್ಚೇಗಳು ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದದ ವು? (ಉದಾ, ಸ್ಟರಿಗೆ, ವಸತ್ತ, ಪ್ಸೇನಲ್ಡ ಕೇರ್
ಇತ್ಪಯ ದಿ)
If necessary, please use the following codes: -1 Don't know or -2 Decline to
respond
ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ಲ್ಲಿ , ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಉಪ್ಯೋಗಿಸಿ: -1
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ಅಥವಾ -2 ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾದ ರೆ

END ROSTER 8.6.3:Inpatient Care P.3

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.12
ip_wait_attn

BGL_HHS

Read the following before proceeding to the questions:
Please respond to each of the questions using the following scale 1) Very
good, 2) Good, 3) Moderate, 4) Bad, 5) Very bad
The following questions refer to the last time you received inpatient
care.

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಾಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ
1) ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ
2) ಉತ್ು ಮ
3) ಮಧಯ ಮವಾಗಿ
4) ಕಡಿಮ್ಮ
5) ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಸೆೆ ೋಲ್ನ್ನು ಬಳಸುತ್ಪು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕಯನ್ನು ನಿೋಡಿ
ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪರ ಶ್ನು ಗಳು ಆಸಿ ತೆರ ಗೆ ನಿೀವು ದಾಖಲಾದಂತ್ಹ ಕನೆಯ
ಬಾರಿಯ
ಬಗೆೆ
. amount of time you had to wait before you
How would
youಆಗಿರ್
rate the
received professional medical attention at the facility.

ಸೌಲ್ಭಯ ದಲ್ಲಿ ನ ವೃತ್ತು ಪ್ರ ವೈಧಯ ರ ಗಮನವನ್ನು ನಿೋವು ಪ್ಡಯುವುದಕೆೆ
ಮಾಂಚೆ ನಿೋವು ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.13
ip_respect

BGL_HHS

How would you rate the way in which you were received, greeted and
treated with respect?
ನಿಮಮ ನ್ನು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ , ಸ್ಟವ ಗತ್ತಸಿದ ಮತ್ತು ಗೌರವದೊಾಂದಿಗೆ ಉಪ್ಚರಿಸಿದ
ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
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8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.14
ip_privacy

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

How would you rate the way in which your privacy was respected during
the physical exams and treatment?

ದೈಹಿಕ ಪ್ರಿೋಕೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಮ ಖಾಸಗಿೋ
ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?

ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.15
ip_clarity

BGL_HHS

How would you rate the clarity with which the medical professional who
treated you explained things to you?

ನಿಮಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ನಿೋಡಿದ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ವೃತ್ತು ಪ್ರರರು ನಿಮಗೆ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು
ವಿವರಿಸಿದ ಸಾ ರ್್ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.16
ip_interaction

BGL_HHS

How would you rate the experience of having enough time to ask all of your
questions about your health problem or the treatment?

ನಿಮಮ ಆರೋಗಯ ತ್ಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಬಗೆೆ ನಿಮಮ ಎಲ್ಲಿ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಕಷ್ಟ್ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ಡಯುವುದರ
ಅನ್ನಭವವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.17

Were alternative treatment options discussed with you?

ip_add_info

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

BGL_HHS

ಪ್ಯಾೇಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ಆಯ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ನಿಮೊಮ ಾಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚೇಸಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.18
ip_private

BGL_HHS

How would you rate the ease with which you were able to speak in private
with doctors or nurses?

ವೈಧಯ ರು ಅಥವಾ ನಸ್ೇ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಸ್ಟಧಯ ವಾಗುವುದರ ಸುಲ್ಭತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
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8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.19
ip_confidentiality

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

How would you rate the way in which they maintained confidentiality
about your personal information?

ನಿಮಮ ವೈಯರ್ಕು ಕ ಮಾಹಿತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪ್ರಡಿದ
ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.20
ip_choose_staff

BGL_HHS

Did you choose the people who gave you medical attention?

ನಿಮಗೆ ವೈಧಯ ರ್ಕೋಯ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು ನಿೋಡುವ ಜನರನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.21
ip_clean

BGL_HHS

How would you rate the cleanliness of the rooms and facilities, including
the bathrooms?

ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಾಂಡು ಕಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳ
ಸವ ಚಿ ತೆಯನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?

(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.22
ip_space_avail

BGL_HHS

How would you rate the amount of space you had?

ನಿೋವು ಪ್ಡದ ಸಥ ಳದ ಪ್ರ ಮಾರ್ವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಿರಿ?
(1)Very good ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.23
ip_fam_visit

BGL_HHS

Were you allowed to have friends and family visit you?

ನಿಮಮ ನ್ನು ಸೆು ೋಹಿತ್ರು ಮತ್ತು ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರು ಭೇಟ್ಟ ಆಗಲು ನಿಮಗೆ
ಅನ್ನವುಮಾಡಿಕಡಲ್ಲಗಿತೆು ೋ?

(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
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8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.24
ip_connection

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

How would you rate the ability to communicate with friends and family
while in inpatient care?
ಒಳರೋಗಿ/ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸೆು ೋಹಿತ್ರು ಮತ್ತು

ಕುಟ್ಟಾಂಬದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಲು ಸ್ಟಮಥಯ ೇವನ್ನು ನಿೋವು ಹೇಗೆ ರೇಟ್
(1)Very
good ತ್ತಾಂಬಾ
ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡುವಿರಿ
?
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.25
ip_trust

BGL_HHS

Please rate your level of trust of health care providers.

ಆರೋಗಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿೋಡುವವರಾಂದಿಗೆ ನಿಮಮ ನಂಬಿಕೆಯ
ಮಟ್ ವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿ.

(1)Very high ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ ,(2)High ಹೆಚ್ಚಿ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Low ಕಡಿಮ್ಮ,(5)Very
low ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.26
ip_fee_fair

BGL_HHS

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a statement, please respond using the
following scale
1) very inexpensive or free
2) somewhat inexpensive
3) moderate
4) somewhat expensive
5) very expensive

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ,
ದಯವಿಟ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 1) ತ್ತಾಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿ , 2) ಹೆಚ್ಚಿ , 3)
ಮಧಯ ಮವಾಗಿ, 4) ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ , 5) ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್
ಎನ್ನು ವ ಸೆೆ ೋಲ್ಡ ಬಳಸುತ್ಪು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ.

How would you rate the cost of services and fees you paid for the inpatient
visit?

ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಶುಲ್ೆ ವು ಎಷ್ಟ್ ಕೈಗೆಟಕುವಂತ್ಹದುದ ಎಾಂದು ನಿಮಗೆ
(1)Very
inexpensive or free ತ್ತಾಂಬಾ ಅಗೆ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚತ್,(2)Somewhat inexpensive
ಅನಿಸುವುದು

ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೆ ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮ,(4)Somewhat expensive ಸವ ಲ್ಾ ಮಟ್ಟ್ ಗೆ
ದುಬಾರಿ,(5)Very expensive ತ್ತಾಂಬಾ ದುಬಾರಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.27
trad_west_ip

BGL_HHS

Would you prefer Traditional or Western medicine when it comes to
inpatient care?

ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ನ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಅಥವಾ
ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ಔರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಿೋವು ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವಿರಾ?

(1)Traditional ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ,(2)Western ಪ್ರಶಿ ಮಾತ್ಯ ,(3)Both ಎರಡೂ ಸಹ,(-1)Don't
know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
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Questionnaire Content Report

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.28
ind_trad_ip

BGL_HHS

Enable if :current.trad_west_ip = 1

Would you prefer homeopathic, ayurvedic, or other traditional medicine
when it comes to inpatient care?

ಇನ್ಸಪೇಶಂಟ್ ಕೇರ್ನ ವಿರ್ಯಕೆೆ ಬಂದಾಗ ನಿೋವು ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತಕ್ಸ್,
ಆಯುವೆೇದಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇತ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ರ ದಾಯಕ ಔರ್ದಿಗಳಿಗೆ ನಿೋವು
ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವಿರಾ?
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ)

(1)Homeopathic ಹೋಮಯೋಪ್ತ್ತ,(2)Ayurvedic ಆಯುರ್ವೇದ,(-5)Other traditional
medicine ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to Respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.29
ip_quality

BGL_HHS

Read the following instructions before asking the question:
I am going to read aloud a statement, please respond using the
following scale
1) Very good
2) Good
3) Moderate
4) Bad
5) Very bad

ಪರ ಶ್ನು ಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಕ ಮೊದಲು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು
ಓದಿ:
ಈಗ ನಾನ್ನ ನಿಮಗೆ ತ್ತತ್ತೇವಿಭಾಗಕೆೆ ನಿೋವು ದಾಖ್ಲ್ಲದಂತ್ಹ ಇತ್ತು ೋಚ್ಚನ
ಸಮಯದ ಬಗೆೆ ಕೆಲ್ವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಲ್ಲದೆದ ೋನೆ. ದಯವಿಟ್ಟ್
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ
1) ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ
2) ಉತ್ು ಮ
3) ಮಧಯ ಮವಾಗಿ
4) ಕೆಟ್ ದಾಗಿ
5)Please
ತ್ತಾಂಬಾ
ವ of
ಸೆೆ ೋಲ್ಡ
ು ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಿ.
rateಕೆಟ್
the ದಾಗಿ
overallಎನ್ನು
quality
yourಬಳಸುತ್ಪ
hospital stay.

ನಿಮಮ ಆಸಾ ತೆರ ಯ ನೆಲೆಸುವಿಕೆಯ ಒಟ್ಯ್ ರೆಯಾದ ಗುರ್ಮಟ್ ವನ್ನು ರೇಟ್
(1)Very
ತ್ತಾಂಬಾ ಉತ್ು ಮ,(2)Good ಉತ್ು ಮ,(3)Moderate ಮಧಯ ಮವಾಗಿ,(4)Bad
ಮಾಡಿgood
.
ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(5)Very bad ತ್ತಾಂಬಾ ಕೆಟ್ ದಾಗಿ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond
ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label
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8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Q.30
ip_improve

BGL_HHS
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If any, please indicate aspects for improvement in regards to the inpatient
care you received.
Read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

ನಿೋವು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಂತ್ಹ ಒಳರೋಗಿ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಅಭಿವೃದಿದ ಅಾಂಶಗಳಿದದ ಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟ್ ಸೂಚ್ಚಸಿ.
ಜೀರಾಗಿ ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಓದಿb
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Technical level ತಂತ್ರ ಜಾೆ ನದ ಮಟ್ ,(2)Equipment ಸಲ್ಕರಣೆ,(3)Variety of medication
ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯ ವಿಧ,(4)Patient services ರೋಗಿಯ ಸೇವೆಗಳು,(5)Service fee ಸೇವೆಯ
ಶುಲ್ೆ ,(6)Price of medicine ಔರ್ಧಗಳ ಬೆಲೆ,(7)Flow and processing of services ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ನಿೋಡುವ ರಿೋತ್ತ ಮತ್ತು ಪ್ರ ರ್ಕರ ಯ್ಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ,(8)Wait time ಕಾಯುವ ಸಮಯ,(9)Overall
environment ಒಟ್ಯ್ ರೆಯಾದ ವಾತ್ಪವರರ್,(10)Unnecesary diagnosis, treatment and
medication ಅನಾವಶಯ ಕವಾದ ಪ್ರಿೋಕೆೆ , ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಮತ್ತು ಔರ್ಧಿ,(-5)Others ಇತ್ರೆ,(0)No area for
improvement ಅಭಿವೃದಿದ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ ವಿರ್ಯಗಳಿಲ್ಿ ,(-1)Don't know
ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಕೇರ್ Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
END SCREEN 8.6:8f. Inpatient Care ಒಳರೋಗಿಕಾಳಜಿ/ಇನೆಾ ೋಶಂಟ್
ಮಾಡಿ .
ಕೇರ್
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
8. Medical History Label
"ಎರಸ್ೇ"

Questionnaire Content Report
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8. Medical History Label

Family History
Select button below to answer questions about your family medical
history.

SCREEN8.7:8g. Family History
8g. Family History Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

8g. Family History Label
START ROSTER 8.7.1:Family Medical History

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

RosterContents :(1)Hypertension (high blood pressure)<br>ಹೈಪ್ರ್ಟೆಾಂಶನ್ಸ(ಅಧಿಕ
ರಕು ದ ಒತ್ು ಡ),(2)Heart disease<br>ಹೃದಯ ಖಾಯಲೆ,(3)Heart attack (Myocardial
Infarction)<br>ಹೃದಯಾಘಾತ್ (ಮಯಕಾಡಿೇಯಲ್ಡ ಇನ್ಸ ಫಾರ ಕ್ಷನ್ಸ ),(4)Heart
failure<br>ಹೃದಯ ವಿಫಲ್ತೆ/ಹಾಟ್ೇ ಪೇಲ್ಯಯ ರ್,(5)Cardiac arrest<br>ಹೃದಯ
ಸು ಾಂಬನ/ಕಾಡಿೇಯಾಕ್ಸ್ ಅರೆಸ್್ ,(6)Stroke<br>ಸ್್ ರೋಕ್ಸ್,(7)High blood
sugar<br>ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಮಧುಮೇಹ,(8)Chronic kidney disease<br>ದಿೋಘೇಕಾಲ್ದ ರ್ಕಡಿು
ರೋಗ

Family Medical History
Q.1
family_diagnosed

Have any of your family members ever been diagnosed with the following:
fam_conditions

ನಿಮಮ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುಗಳಿಗೆ ಚ್ಚರ್ಕತೆಟ ಯನ್ನು
ಪ್ಡದಿದಿದ ೋರಿ:
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

SCREEN8.7.1.1:Family members with condition
Enable if :current.family_diagnosed = 1

Family members with condition Q.1
fam_mem

fam_conditions

Who in your family has a history of this condition?

ನಿಮಮ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲ್ಲಿ ನ ಯಾರು ಈ ಕಾಯಲೆಯನ್ನು ಹಾಂದಿರುವರು?
(SELECT ALL THAT APPLY)(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Parent ಪ್ೋರ್ಕರು,(2)Sibling ಒಡಹುಟ್ಟ್ ದವರು,(3)Child ಮಗು,(4)Grandparent ತ್ಪತ್
ಅಜಿು ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Questionnaire Content Report
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Family members with condition Label

END SCREEN 8.7.1.1:Family members with condition
END ROSTER 8.7.1:Family Medical History

8g. Family History Label

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ

ಡಿಸೇಬಲ್ಡ

HEARTR BGL HHS 26Sep2015
8g. Family History Label

END SCREEN 8.7:8g. Family History
8. Medical History Label
8. Medical History Q.13
comments_8

8. Medical History Label

BGL_HHS

Questionnaire Content Report

ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"
Please provide any comments you have about Section 8: Medical History.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 8 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಹಿಸ್ ರಿ

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"ಎರಸ್ೇ"

Questionnaire Content Report
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END SCREEN 8:8. Medical History
SCREEN9:9. Demographics
Enable if :current.hh_consent = 1

9. Demographics Label

Instructions for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

9. Demographics Label

9. Demographics
9. ಡಮಾಗ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಟ

9. Demographics Label

Say to the participant:I would like to ask some questions about your
general demographics such as educational level, ethnicity, and
occupation.
ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿ:ಶಕ್ಷರ್ದ ಮಟ್ , ಜನಾಾಂಗ, ಮತ್ತು

ಉದೊಯ ೋಗದಂತ್ಹ ನಿಮಮ ಸ್ಟಮಾನಯ ಡಮಾಗ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಟ ಬಗೆೆ ಕೆಲ್ವು
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು ನಾನಿೋಗ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತೆು ೋನೆ.

9. Demographics Label
9. Demographics Q.1
ethnicity

BGL_HHS

Ethnic group:
Choose the appropriate answer, if participant's ethnic group is not
represented in the list below, select other and proceed to specify.
ಜನಾಾಂಗ ಗುಾಂಪ್ಪ:
ಸೂಕು ವಾದ ಉತ್ು ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಭಾಗವಹಿಸುವವನ
ಜನಾಾಂಗದ ಗುಾಂಪ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಟ್ಟ್ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ದಿದದ ರೆ, ಇತ್ರೆ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಚಸಿಗೆ ಹೋಗಿ.

(1)Indo-Aryan ಇಾಂಡೊ-ಆಯೇನ್ಸ,(2)Dravidian ದಾರ ವಿಡನ್ಸ,(3)Mongoloid
ಮಂಗೊೋಲ್ಲಯನ್ಸ,(4)Hindu ಹಿಾಂದೂ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to
respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

9. Demographics Label
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9. Demographics Q.2
caste

Caste group:
BGL_HHS

ಜಾತ್ತ ಗುಾಂಪ್ಪ:
(1)Brahmins ಬಾರ ಹಮ ರ್,(2)Kshatriyas ಕ್ಷತ್ತರ ಯ,(3)Vaisyas ವೈಶಯ ,(4)Sudras ಶ್ಯದರ ,(5)Pariah
ಪ್ರಿಹ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

9. Demographics Label
9. Demographics Q.3
education

BGL_HHS

Highest level of education.
ಶಕ್ಷರ್ದ ಉನು ತ್ ಮಟ್ .
(1)No formal school ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಾಲೆ ಇಲ್ಿ ,(2)Less than primary school ಪ್ರರ ಥಮಕ
ಶಾಲೆಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ಮ,(3)Primary school ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಾಲೆ,(4)Middle school ಮಧಯ ಮ
ಶಾಲೆ,(5)High school ಪ್ಡರ ಢ ಶಾಲೆ,(6)College ಕಾಲೇಜ್,(7)University
ವಿಶವ ವಿಧಾಯ ಲ್ಯ,(8)Postgraduate and above ಸ್ಟು ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪ್ದವಿ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ,(9)Madrasa ಮದರ ಸ್ಟ,(-5)Other ಇತ್ರೆ (ಹೆಸರಿಸಿ),(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

9. Demographics Label
9. Demographics Q.4
mar_stat

Marital status:
BGL_HHS

ವೈವಾಹಿಕ ಸಿಥ ತ್ತ:
(1)Never Married ಮದುವೆಆಗಿಲ್ಿ ,(2)Married ವಿವಾಹಿತ್,(3)Cohabiting ಜತೆಯಾಗಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತು ರುವ,(4)Widowed ವಿಧುರ /ವಿಧವೆ,(5)Divorced ವಿಚೆಿ ೋದಿತ್,(6)Seperated
ಪ್ರ ತೆಯ ೋಕವಾದ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು
ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

9. Demographics Label
9. Demographics Q.5
children

Do you have any children?
BGL_HHS

9. Demographics Q.6
children_18_up

ನಿೋವು ಯಾವುದಾದರೂ ಮಕೆ ಳನ್ನು ಹಾಂದಿದಿದ ೋರಾ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

Enable if :current.mar_stat <> 1

BGL_HHS

How many children above the age of 18?
ನಿೋವು 18ಕ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ವಯಸಿಟ ನ ಎಷ್ಟ್ ಮಕೆ ಳನ್ನು ನಿೋವು ಹಾಂದಿದಿದ ೋರಿ?

BGL_HHS

How many children under the age of 18?
ನಿೋವು 18ಕ್ಯೆ ಕಡಿಮ್ಮ ವಯಸಿಟ ನ ಎಷ್ಟ್ ಮಕೆ ಳನ್ನು ನಿೋವು ಹಾಂದಿದಿದ ೋರಿ?

Enable if :current.children = 1

9. Demographics Q.7
children_under_18
Enable if :current.children = 1

9. Demographics Q.8
child_know_cpr

Have any of them received CPR training ever?
BGL_HHS

Enable if :current.children_18_up > 0

9. Demographics Label

ಅವರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಪಿಆರ್ ತ್ರಬೇತ್ತಯನ್ನು ಪ್ಡದಿದಾದ ರೆಯೇ?
(1)Yes ಹೌದು,(0)No ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ
ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು
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9. Demographics Q.9
med_insurance

BGL_HHS

What kind of medical insurance do you have?
Please read responses aloud
(SELECT ALL THAT APPLY)

ನಿೋವು ಯಾವ ರಿೋತ್ತಯ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವಿಮ್ಮಯನ್ನು ಹಾಂದಿದಿದ ೋರಿ?
ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ ತ್ತಕ್ರ ಯೆಗಳನ್ನು ಜೀರಾಗಿ ಓದಿ
(ಅನವ ಯಸುವಂತ್ಹ ಎಲ್ಿ ವನ್ನು ಆರಿಸಿ)

(1)Basic medical insurance ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ಡ ಇನ್ನೆ ರೆನ್ಸಟ ,(2)Medical services at state
expense ರಾಜಯ ಸಕಾೇರದ ಖ್ಚ್ಚೇನಲ್ಲಿ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ಸೇವೆಗಳು,(3)State Insurance Policy (BPL)
ಸೆ್ ೋಟ್ ಇನ್ಸಶ್ಯಯ ರೆನ್ಸಟ ಪ್ರಲ್ಲಸಿ(ಬಿಪಿಎಲ್ಡ),(4)Private Medical Insurance ನಗರ ಮತ್ತು
ಪ್ಟ್ ರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವಿಮ್ಮ,(5)Company Medical Insurance
ಹಸದಾದ ಗ್ರ ಮಾಾಂತ್ರ ಸಹಕಾರಿ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವಿಮ್ಮ,(6)Commercial medical insurance
ವಾಣಿಜಯ ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವಿಮ್ಮ,(-5)Other ಇತ್ರೆ,(0)No medical insurance ವೈದಯ ರ್ಕೋಯ ವಿಮ್ಮ
ಇಲ್ಿ ,(-1)Don't know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ ,(-2)Decline to respond ಪ್ರ ತ್ತರ್ಕರ ಯ್ಕ ನಿೋಡಲು ತ್ತರಸೆ ರಿಸಿದರು

9. Demographics Q.10
income

Annual Income in Rupees:
BGL_HHS

ರೂಪ್ರಯ ವಾಷೇಕ ಆದಾಯ
(1)ಕೆಳಗೆ 1,000,(2)1,000 - 33,000,(3)33,001 - 55,000,(4)55,001 - 88,800,(5)88,801 1,50,000,(6)> 1,50,000,(-1)Don't Know,(-2)Decline to Respond

9. Demographics Label
9. Demographics Q.11
comments_9

9. Demographics Label

BGL_HHS

Please provide any comments you have about Section 9: Demographics.
ಸೆಕ್ಷನ್ಸ 9 ಗ್ಗಿ ಟ್ಟೋಕೆಗಳು : ಡಮಾಗ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಟ

Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
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9. Demographics Label

END SCREEN 9:9. Demographics
SCREEN10:End
End Label
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Important Reminder:
1. Select "Remove Disabled Values"
button below (red X).
2. Select "Validate" button below (green
check mark).
3. Select "Show Error Details" button
below (bottom right button).
4. Fix any "Errors" below (red circle).
ಮಖ್ಯ ನೆನಪಿಸುವಿಕೆ:
1. (ರೆರ್ಡ X)ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "ರಿಮೂ
ಡಿಸೇಬಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ಸ್" ಬಟನ್ಸ ಅನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ .
2. (ಹಸಿರು ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಕ್ಸ್ೇ)
ಕೆಳಗಿನ"ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್" ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
3. (ಬಟಮ್ ರೈಟ್ ಬಟನ್ಸ ) ಕೆಳಗೆ"ಶೋ
ಎರರ್ ಡಿೋಟೇಲ್ಡಟ " ಬಟನ್ಸ ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿ .
4. (ರೆರ್ಡ ಸಕೇಲ್ಡ) ಕೆಳಗೆ ಪಿಕ್ಸ್ಟ ಎನಿೋ
"Instructions
ಎರಸ್ೇ
"
for interviewer
All text highlighted in yellow are directions for you and should not be
read aloud.
All text highlighted in green are observations only.
All questions are programmed with -1= Don’t Know, or -2= Decline to
respond as a standard response value.
Never read the options Don’t Know, or Decline to respond, only fill those
in when indicated by the respondent.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು:
ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟಕ್ಸ್ಟ ್ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಬಾರದು.
.ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ ್ ಗಮನಿಸುವಿಕೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಇದೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳೂ -1= ಗೊತ್ತಿ ಲ್ಲ , ಅಥವಾ -2= ಉತ್ಿ ರಿಸಲು
ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ನ ಸ್ಟ್ ಯ ಾಂಡರ್ಡೇ ರೆಸ್ಟಾ ನ್ಸಟ ವಾಯ ಲ್ಯಯ ನಾಂದಿಗೆ
ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಾಂ ಮಾಡಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ವೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಗಳು ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ , ಅಥವಾ ಉತ್ು ರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಅನ್ನು
ಓದಲೇಬಾರದು, ರೆಸ್ಟಾ ಾಂಡಾಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು
ತ್ತಾಂಬಿರಿ.

Questionnaire Content Report

HEARTR BGL HHS 26Sep2015

End Label

Complete all required sections before
ending the survey.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಮಗಿಸುವುದಕ್ಷಕ
ಮಂಚೆಎಲಾಲ ಅಗತ್್ ಸೆಕ್ಷನೆ ಳನ್ನು
ಪೂರ್ಶಗೊಳಿಸಿ.
End Q.1
end_comment

BGL_HHS

End Label

Please leave any comments you have about this particular interview, and
report any problems or difficulties that arose.

ದಯವಿಟ್ಟ್ ನಿೋವು ಈ ನಿದಿೇರ್್ ವಾದ ಸಂದಶೇನದ ಬಗೆೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ಟ್ಟೋಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಂದಿದದ ಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ
ತ್ಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಕರ್್ ಗಳು ಉಾಂಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿ:

This is the end of the Household Survey.
Thank you very much for your time and
participation.

ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸರ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ
ಮಕಾು ಯ ಆಯತ್ತ. ನಿಮಮ ಸಮಯ
ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗ್ಗಿ ನಿಮಗೆ
ತ್ತಾಂಬಾ ಧನಯ ವಾದಗಳು.

Interviewer must enter visit information
below:
ಇದು ಸಮೋಕೆೆ ಯ ಅಾಂತ್ಯ ವಾಗಿದೆ.

ನಿಮಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗ್ಗಿ ತ್ತಾಂಬಾ
ಧನಯ ವಾದಗಳು.

End Q.2
result_v1

BGL_HHS

Visit 1 result:
ವಿಸಿಟ್ 1 ಫಲ್ಲತ್ಪಾಂಶ:
(1)Interview completed ಸಂದಶೇನ ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(2)Partially completed ಭಾಗಶಃ
ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(3)Interview was refused ಸಂದಶೇನ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ತ್ತು ,(4)Members of
the household absent for extended period of time ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಸಮಯದ ಅವಧಿಗೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ
ಸದಸಯ ರ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತ್ತ,(5)Unoccupied house ಅನ್ಸಆಕುಯ ಪೈರ್ಡ ಹೌಸ್,(6)Household address not
found ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ವಿಳಾಸ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ,(7)Other member of the household refused the interview
ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ಸಂದಶೇನಕೆೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು,(8)Other ಇತ್ರೆ
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End Q.3
date_v1

Visit 1: Please select button to get date and time.
ವಿಸಿಟ್ 1: ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ಡಯಲು ದಯವಿಟ್ಟ್
ಬಟನ್ಸಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

BGL_HHS

End Label

For a re-visit, please click the button below and enter the most
convenient time for re-visit
ಮರುಭೇಟ್ಟಗಾಗಿ, ಕ್ಷಳಗಿನಬಟನ್ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲ ಕ್

ಮಾಡಿಮತ್ತಿ ಮರುಭೇಟ್ಟಗಾಗಿಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕರಸಮಯಎಂಟ
ಮಾಶಡಿ.
SCREEN10.1:Return Date 1 ಹಿಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನ್ಯಂಕ
Enable if :current.result_v1 = 2 OR current.result_v1 = 4 OR current.result_v1 = 5 OR current.result_v1 = 6 OR
current.result_v1 = 8

Return Date 1 ಹಿಾಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನಾಾಂಕ Q.1
revisit1_date

BGL_HHS

What will be the best day to revisit this household?

ಈಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆೆ ಮರುಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿಉತ್ು ಮವಾದದಿನಯಾವುದುಆಗಿದೆ?

START ROSTER 10.1.1:Time of revisit 1
RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Hour ಗಂಟೆ

Time of revisit 1 Q.2
revisit1_hr

revisit1_time

Minutes ನಿಮರ್ಗಳ

Time of revisit 1 Q.3
revisit1_min

(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)6,(7)7,(8)8,(9)9,(10)10,(11)11,(12)12,(13)13,(14)14,(15)15,(16)16,(
17)17,(18)18,(19)19,(20)20,(21)21,(22)22,(23)23,(24)24,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ

revisit1_time

(0)0,(15)15,(30)30,(45)45,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ

END ROSTER 10.1.1:Time of revisit 1

END SCREEN 10.1:Return Date 1 ಹಿಾಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನಾಾಂಕ
End Q.4
result_v2

BGL_HHS

Visit 2 result:
ವಿಸಿಟ್ 2 ಫಲ್ಲತ್ಪಾಂಶ:

Enable if :current.result_v1 = 2 OR current.result_v1 = 4 OR
current.result_v1 = 5 OR current.result_v1 = 6 OR
current.result_v1 = 8

(1)Interview completed ಸಂದಶೇನ ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(2)Partially completed ಭಾಗಶಃ
ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(3)Interview was refused ಸಂದಶೇನ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ತ್ತು ,(4)Members of
the household absent for extended period of time ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಸಮಯದ ಅವಧಿಗೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ
ಸದಸಯ ರ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತ್ತ,(5)Unoccupied house ಅನ್ಸಆಕುಯ ಪೈರ್ಡ ಹೌಸ್,(6)Household address not
found ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ವಿಳಾಸ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ,(7)Other member of the household refused the interview
ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ಸಂದಶೇನಕೆೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು,(8)Other ಇತ್ರೆ

End Q.5

Visit 2: Please select button to get date and time.
ವಿಸಿಟ್ 2: ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ಡಯಲು ದಯವಿಟ್ಟ್
ಬಟನ್ಸಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

date_v2

BGL_HHS

Enable if :current.result_v1 = 2 OR current.result_v1 = 4 OR
current.result_v1 = 5 OR current.result_v1 = 6 OR
current.result_v1 = 8

End Label

For a re-visit, please click the button below and enter the most
convenient time for re-visit
ಮರುಭೇಟ್ಟಗಾಗಿ, ಕ್ಷಳಗಿನಬಟನ್ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲ ಕ್

ಮಾಡಿಮತ್ತಿ ಮರುಭೇಟ್ಟಗಾಗಿಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕರಸಮಯಎಂಟ
ಮಾಶಡಿ.
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SCREEN10.2:Return Date 2 ಹಿಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನ್ಯಂಕ
Enable if :current.result_v2 = 2 OR current.result_v2 = 4 OR current.result_v2 = 5 OR current.result_v2 = 6 OR
current.result_v2 = 8

Return Date 2 ಹಿಾಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನಾಾಂಕ Q.1
revisit2_date

BGL_HHS

What will be the best day to revisit this household?

ಈಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆೆ ಮರುಭೇಟ್ಟಗ್ಗಿಉತ್ು ಮವಾದದಿನಯಾವುದುಆಗಿದೆ?

START ROSTER 10.2.1:Time of revisit 2
RosterContents :(1)Time ಸಮಯ

Hour ಗಂಟೆ

Time of revisit 2 Q.2
revisit2_hr

revisit2_time

Minutes ನಿಮರ್ಗಳ

Time of revisit 2 Q.3
revisit2_min

(1)1,(2)2,(3)3,(4)4,(5)5,(6)6,(7)7,(8)8,(9)9,(10)10,(11)11,(12)12,(13)13,(14)14,(15)15,(16)16,(
17)17,(18)18,(19)19,(20)20,(21)21,(22)22,(23)23,(24)24,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ

revisit2_time

(0)0,(15)15,(30)30,(45)45,(-1)Don't Know ಗೊತ್ತು ಲ್ಿ

END ROSTER 10.2.1:Time of revisit 2

END SCREEN 10.2:Return Date 2 ಹಿಾಂದಿರುಗಿಬರುವದಿನಾಾಂಕ
End Q.6
result_v3

BGL_HHS

Visit 3 result
ವಿಸಿಟ್ 3 ಫಲ್ಲತ್ಪಾಂಶ:

Enable if :current.result_v2 = 2 OR current.result_v2 = 4 OR
current.result_v2 = 5 OR current.result_v2 = 6 OR
current.result_v2 = 8

(1)Interview completed ಸಂದಶೇನ ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(2)Partially completed ಭಾಗಶಃ
ಪೂರ್ೇಗೊಾಂಡಿದೆ,(3)Interview was refused ಸಂದಶೇನ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಾ ಟ್ಟ್ ತ್ತು ,(4)Members of
the household absent for extended period of time ಹೆಚ್ಚಿ ವರಿ ಸಮಯದ ಅವಧಿಗೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ
ಸದಸಯ ರ ಅನ್ನಪ್ಸಿಥ ತ್ತ,(5)Unoccupied house ಅನ್ಸಆಕುಯ ಪೈರ್ಡ ಹೌಸ್,(6)Household address not
found ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ವಿಳಾಸ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ,(7)Other member of the household refused the interview
ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ಸಂದಶೇನಕೆೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು,(8)Other ಇತ್ರೆ

End Q.7

Visit 3: Please select button to get date and time.
ವಿಸಿಟ್ 3: ದಿನಾಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪ್ಡಯಲು ದಯವಿಟ್ಟ್
ಬಟನ್ಸಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

date_v3

BGL_HHS

Enable if :current.result_v2 = 2 OR current.result_v2 = 4 OR
current.result_v2 = 5 OR current.result_v2 = 6 OR
current.result_v2 = 8

End Label

Important Reminder:
1. Select "File" in upper left corner of
screen
2. Select "Validate Entire Interview"
3. Fix any "Errors"ಮಖ್ಯ ರಿಮಾಂಡರ್:
1. ಸಿೆ ರೋನ್ಸ ನ ಮೇಲ್ಲನ ಎಡ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ’ಪೈಲ್ಡ’ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
2 "ವಾಯ ಲ್ಲಡೇಟ್ ಎಾಂಟೇರ್ ಇಾಂಟವೂಯ ೇ
" ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

Questionnaire Content Report

HEARTR BGL HHS 26Sep2015

3 . ಯಾವುರ್ದ ತ್ಪ್ಪಾ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪ್ಡಿಸಿ.

End Label

SCREEN10.3:IHME ONLY
START ROSTER 10.3.1:Survey Version

[HIDDEN]Survey Version
survey_ver_q

Survey version
survey_ver

END ROSTER 10.3.1:Survey Version

END SCREEN 10.3:IHME ONLY

END SCREEN 10:End
Validation rules
hhs_id_confirm

The Household ID entered does not
match the Household ID given

current.household_id <> current.household_id_confirm

If respondent is under the age of 18
they are not eligible to particpate in
the survey.

current.hh_age BETWEEN 0 and 17

If respondent is under the age of 18
they are not eligible to particpate in
the survey.

current.hh_dob_yyyy >1997

If respondent is under the age of 18
they are not eligible to particpate in
the survey.

current.hh_age_gr = 1

who_perform_cpr excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.who_perform_cpr, -2) AND
array_length(current.who_perform_cpr) > 1

why_no_train excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.why_no_train, -2) AND
array_length(current.why_no_train) > 1

agencies_train excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.agencies_train, -2) AND
array_length(current.agencies_train) > 1

cpr_response excl.

The "Decline to respond" response

array_contains(current.cpr_response, 6) AND

Validation rules
hh_age ineligible

Validation rules
hh_dob_yyyy ineligible

Validation rules
hh_age_gr ineligible

Validation rules
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is mutually exclusive.

array_contains(current.cpr_response, -1) AND
array_contains(current.cpr_response, -2) AND
array_length(current.cpr_response) > 1

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.perform_cpr, -2) AND
array_length(current.perform_cpr) > 1

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.allowed_defib, -2) AND
array_length(current.allowed_defib) > 1

sym_car_arrest excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.sym_car_arrest, -2) AND
array_length(current.sym_car_arrest) > 1

sym_acute_mi excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.sym_acute_mi, -2) AND
array_length(current.sym_acute_mi) > 1

risk_factors_cvd excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.risk_factors_cvd, -2) AND
array_length(current.risk_factors_cvd) > 1

1 years is not a valid response

current.start_smoking = 0

days_ss_amount excl.

Days should be less than 7, otherwise
select weeks as unit and enter
appropriate response.

current.ss_unit = 1 AND current.ss_enter_amount > 7

weeks_ss_amount excl.

Weeks should be less than 4,
otherwise select months as unit and
enter appropriate response.

current.ss_unit = 2 AND current.ss_enter_amount > 4

months_ss_amount excl.

Months should be less than 12,
otherwise select years as unit and
enter appropriate response.

current.ss_unit = 3 AND current.ss_enter_amount > 12

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_spent_vig = 1 AND
current.amount_spent_vig > 60

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_spent_mod = 1 AND
current.amount_spent_mod > 60

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_vig_recr = 1 AND
current.amount_vig_recr > 60

perform_cpr excl.

Validation rules
allowed_defib excl.

Validation rules

Validation rules
start_smoking excl.

Validation rules

Validation rules
minutes_amount_vig excl.

Validation rules
minutes_amount_mod excl.

Validation rules
minutes_vig_recr excl.
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Validation rules
minutes_mod_recr excl.

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_mod_recr = 1 AND
current.amount_mod_recr > 60

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_pi = 1 AND current.amount_pi > 60

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_walk_bike = 1 AND
current.amount_walk_bike > 60

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.lose_weight, 98) AND
array_length(current.lose_weight) > 1

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.what_measures, 98) AND
array_length(current.what_measures) > 1

1 years is not a valid response

current.age_diagnosed = 0

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.what_meds, 98) AND
array_length(current.what_meds) > 1

what_control_bp excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.what_control_bp, -2) AND
array_length(current.what_control_bp) > 1

what_control_diabetes excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.what_control_diabetes, -2)
AND array_length(current.what_control_diabetes) > 1

what_control_dyslipid excl.

The "Decline to respond" response is
mutually exclusive.

array_contains(current.what_control_dyslipid, -2)
AND array_length(current.what_control_dyslipid) > 1

improve_service excl. 1

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.improve_service, -2) AND
array_length(current.improve_service) > 1

improve_service excl. 2

The "No area for improvement"
option is mutually exclusive.

array_contains(current.improve_service, 1) AND
array_length(current.improve_service) > 1

Validation rules
minutes_amount_pi excl.

Validation rules
amount_walk_bike excl.

Validation rules
lose_weight excl.

Validation rules
what_measures excl.

Validation rules
age_diagnosed excl.

Validation rules
what_meds excl.

Validation rules

Validation rules
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Validation rules
time_called_ems excl.

1 is not valid response since
participant has answered 'yes' to
question above

current.times_called_ems = 0

minutes_amount_gen excl.

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_gen = 1 AND current.amount_gen > 60

hours_amount_gen excl.

Hours should be less than 24,
otherwise select days as unit and enter
appropriate response.

current.unit_gen = 2 AND current.amount_gen > 24

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_ed = 1 AND current.amount_ed > 60

improve_ed_emc excl. 1

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.improve_ed, -2) AND
array_length(current.improve_ed) > 1

improve_ed_emc excl. 2

The "No area for improvement"
option is mutually exclusive.

array_contains(current.improve_ed, 1) AND
array_length(current.improve_ed) > 1

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_op = 1 AND current.amount_op > 60

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_wait_op = 1 AND
current.amount_wait_op > 60

opc_improve excl. 1

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.opc_improve, -2) AND
array_length(current.opc_improve) > 1

opc_improve excl. 2

The "No area for improvement"
option is mutually exclusive.

array_contains(current.opc_improve, 1) AND
array_length(current.opc_improve) > 1

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_ip = 1 AND current.amount_ip > 60

Validation rules

Validation rules
amount_ed excl.

Validation rules

Validation rules
amount_op excl.

Validation rules
amount_wait_op excl.

Validation rules

Validation rules
amount_ip excl.
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Validation rules
amount_adm_ip excl. 1

Minutes should be less than 60,
otherwise select hours as unit and
enter appropriate response.

current.unit_adm_ip = 1 AND current.amount_adm_ip
> 60

amount_adm_ip excl. 2

Hours should be less than 24,
otherwise select days as unit and enter
appropriate response.

current.unit_adm_ip = 2 AND current.amount_adm_ip
> 24

ip_improve excl. 1

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.ip_improve, -2) AND
array_length(current.ip_improve) > 1

ip_improve excl. 2

The "No area for improvement"
option is mutually exclusive.

array_contains(current.ip_improve, 1) AND
array_length(current.ip_improve) > 1

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.fam_mem, -2) AND
array_length(current.fam_mem) > 1

ethnicity excl.

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.ethnicity, -2) AND
array_length(current.ethnicity) > 1

med_insurance excl.

The "Decline to respond" option is
mutually exclusive.

array_contains(current.med_insurance, -2) AND
array_length(current.med_insurance) > 1

Validation rules

Validation rules
fam_mem excl.

Validation rules

