
Bản Thăm dò Ý kiến về Năng suất Làm việc và Sự Suy giảm trong Hoạt động, Bệnh viêm 
gan C, V2.0 

(WPAI:Hepatitis C) 
 
 
Các câu hỏi sau đây đề cập đến ảnh hưởng của bệnh viêm gan C của quý vị đối với khả năng làm việc 
và thực hiện các hoạt động thông thường của quý vị. Xin hãy điền vào chỗ trống hoặc khoanh tròn một 
số theo chỉ dẫn. 
 
 
 
1) Quý vị hiện có đang làm việc (làm công ăn lương) không? _____ KHÔNG   ____ CÓ 

Nếu KHÔNG, đánh dấu “KHÔNG” và chuyển thẳng sang câu 6. 
 
Các câu hỏi sau đây là về bảy ngày vừa qua, không kể hôm nay. 
 
 
 
2) Trong bảy ngày vừa qua, quý vị đã bỏ việc mấy giờ vì các vấn đề liên hệ đến bệnh viêm gan C của 

quý vị? Kể cả những giờ quý vị bỏ việc vào những ngày nghỉ ốm, những lần đến muộn, về sớm, v.v., 
vì bệnh viêm gan C. Không kể thời gian quý vị nghỉ để tham gia vào nghiên cứu này. 

 
 _____GIỜ 
 
 
 
3) Trong bảy ngày vừa qua, quý vị đã bỏ việc mấy giờ vì bất cứ lý do nào khác, như nghỉ phép, nghỉ lễ, 

nghỉ để tham gia vào nghiên cứu này? 
 
 _____GIỜ 
 
 
 
4) Trong bảy ngày vừa qua thực tế quý vị đã làm việc bao nhiêu giờ? 
 
 ______GIỜ (Nếu là “0”, chuyển thẳng sang câu 6.) 
 
 



5) Trong bảy ngày vừa qua, bệnh viêm gan C đã ảnh hưởng chừng nào đến năng suất của quý vị trong 
khi quý vị làm việc?  

 
 Hãy nghĩ đến những ngày quý vị bị hạn chế về số lượng hoặc loại công việc quý vị có thể làm, những 

ngày quý vị hoàn thành được ít việc hơn quý vị mong muốn, hoặc những ngày quý vị không thể làm 
việc của quý vị cẩn thận như bình thường. Nếu bệnh viêm gan C ảnh hưởng ít đến công việc của quý 
vị, hãy chọn số thấp. Chọn số cao nếu bệnh viêm gan C ảnh hưởng nhiều đến công việc của quý vị.  

 
Hãy chỉ xét bệnh viêm gan C đã ảnh hưởng chừng nào đến  

năng suất khi quý vị đang làm việc. 
 

Bệnh viêm gan C  
không ảnh hưởng 
đến công việc của 
tôi 

           Bệnh viêm gan C 
hoàn toàn ngăn cản 
tôi làm việc  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

HÃY KHOANH TRÒN MỘT SỐ 

 
 
6) Trong bảy ngày vừa qua, bệnh viêm gan C đã ảnh hưởng chừng nào đến khả năng thực hiện các 

hoạt động thông thường hàng ngày của quý vị, ngoài hoạt động cho công việc ra?  
 
 Các hoạt động thông thường chúng tôi muốn nói đến là những hoạt động quý vị thường làm như việc 

nhà, đi mua sắm, trông trẻ, tập thể dục, học tập, v.v. Hãy nghĩ đến những lúc quý vị bị hạn chế về số 
lượng hoặc loại công việc quý vị có thể làm và những lúc quý vị thực hiện được ít hơn quý vị mong 
muốn. Nếu bệnh viêm gan C chỉ ảnh hưởng ít đến các hoạt động của của quý vị, hãy chọn số thấp. 
Chọn số cao nếu bệnh viêm gan C đã ảnh hưởng nhiều công việc của quý vị. 

 
Hãy chỉ xét bệnh viêm gan C ảnh hưởng chừng nào đến khả năng  

thực hiện các hoạt động thông thường hàng ngày của quý vị, ngoài hoạt động cho công việc ra. 
 

Bệnh viêm gan C  
không ảnh hưởng 
đến hoạt động 
hàng ngày của tôi 

           Bệnh viêm gan C 
ngăn cản hoàn toàn 
hoạt động hàng ngày 
của tôi 
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