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CAA001_

Nemrég küldtünk Önnek egy felkérő levelet, amelyben volt egy adatvédelmi nyilatkozat is. Megkapta ezt a
nyilatkozatot?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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CAA102_

Ebben az esetben, összefoglalom Önnek a nyilatkozat legfontosabb pontjait. Ezenkívül szívesen válaszolok
bármilyen kérdésére, amely most felmerül Önben az adatainak védelmével kapcsolatban. 

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a SHARE-ERIC konzorciummal együttműködésben
felelős a kutatás végrehajtásáért. Minket, a TÁRKI munkatársait bíztak meg az interjúk lebonyolításával. 

A tanulmány célja, hogy a kutatóknak adatokkal szolgáljon az egészségről, társadalmi-gazdasági helyzetről, társas és
családi kapcsolatokról, hogy megválaszolhassák a társadalom öregedési folyamatával kapcsolatos kérdéseiket. 

A részvétel az interjúban önkéntes és az információt bizalmasan kezeljük. A beszélgetést nem vesszük fel. Az interjú
során a válaszait rögzítem a számítógépen. Csak egy kódszámmal tároljuk őket. Az Ön címét és nevét szigorúan
elkülönítve tároljuk az interjú alatt megadott információtól. Az Ön elérhetőségét és nevét csak a SHARE kutatás
utolsó hullámának végéig tároljuk. Az egyéni interjúk elkészítése után az adatokat nevek és címek nélkül összesítve
elemezzük, csak kutatási célból, anélkül, hogy az egyes kutatók ismernék az Ön személyét. A kutatás eredményeit
csak anonim formában mutatjuk be. 

Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem szeretne válaszolni, csak szóljon és továbblépek a következő kérdésre. A
részvétel elutasítása semmilyen hátrányt nem jelent Önnek. A beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőben.
Ezenkívül, Önnek több más adatvédelmi joga is van. A következő lépésben elmondom Önnek, hogy hogyan érhet el
több információt a jogairól. 

Nagyon fontos számunkra annak biztosítása, hogy minden információt megértett – ezért kérem, ha még maradt
kérdése, most nyugodtan tegye fel. 

Beleegyezik a kutatásban való részvételbe?  

KÉRDEZŐ: Válaszolj a válaszadó összes kérdésére.
 



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_hu_HU_20210601.html[04.02.2022 13:01:50]

Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen, a válaszadó beleegyezett a részvételbe.
2. Nem, a válaszadó elutasította a részvételt. Az interjú nem lehetséges. 
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CAA103_

Köszönjük. További információért a +36 1 3097676 telefonszámon veheti fel velünk a kapcsolatot. Ezenkívül újra el
tudjuk küldeni Önnek az adatvédelmi nyilatkozatot. Szeretné, ha még egyszer elküldenénk Önnek a nyilatkozatot? 

KÉRDEZŐ: Adj elég időt V-nek, hogy feljegyezhesse a telefonszámot.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen, V szeretné, ha úja elküldenénk az adatvédelmi nyilatkozatot
2. Nem, V-t kielégítette a kapott információ

Page 4

CAA104_

Ha kérdései vannak az adatvédelmi nyilakozatról, akkor szívesen válaszolok rájuk. Hadd hangsúlyozzam, hogy a
részvétel az interjúban önkéntes és az információkat bizalmasan kezeljük. A beszélgetést nem vesszük fel. Helyette,
az interjú során a válaszait rögzítem a számítógépen. A válaszait csak kutatási célokra használjuk fel különböző
elemzésekben, anélkül, hogy a kutatók ismernék az Ön személyét. Ha olyan kérdéshez érünk, amelyre nem szeretne
válaszolni, csak szóljon és továbblépek a következő kérdésre. 

Nagyon fontos számunkra annak biztosítása, hogy minden információt megértett – ezért kérem, ha még maradt
kérdése, most nyugodtan tegye fel. 

Beleegyezik a kutatásban való részvételbe?  

KÉRDEZŐ: Válaszolj V összes kérdésére.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Az adatvédelmi nyilatkozatot felolvastad. A válaszadó beleegyezett a részvételbe.
2. Az adatvédelmi nyilatkozatot felolvastad. A válaszadó nem egyezett bele a részvételbe. Az interjú nem

lehetséges. 
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CAA105_

KÉRDEZŐ: Biztos vagy benne, hogy a válaszadó visszautasította a részvételt? 
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Igen, V visszautasította. Interjú befejezése.
2. Nem, V beleegyezett. Interjú folytatása. 
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CADN042_

KÉRDEZŐ: Állapítsd meg a válaszadó nemét (kérdezz rá, ha nem vagy biztos benne)
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Férfi
2. Nő
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CADN002_

Ön melyik hónapban született? 
 
Answer type: Integer
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CADN003_

Ön melyik évben született?
 
Answer type: Integer
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CAS140_

Sok ember fiatalabbnak vagy idősebbnek érzi magát a koránál. Ön hány évesnek érzi magát most? 

KÉRDEZŐ: A választ évek számában add meg
 
Answer type: Integer
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CAHO100_
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KÉRDEZŐ: Az első válaszadót kérdezed ebben a háztartásban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 11

CAHO037_

Hogyan írná le a környéket, ahol él? 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Főváros
2. Főváros körüli település
3. Nagy város
4. Kis város
5. Falu vagy egyéb vidéki terület
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CAHO136_

Milyen típusú épületben található az Ön otthona? 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Egyedül álló családi ház
2. Egy vagy több összekapcsolt családi ház, mint például sor- vagy ikerház
3. Több családnak otthont adó lakóépület
4. Ápoló otthon vagy idősek otthona

Page 13

CAHO032_

Hány szoba van ebben a lakásban a háztartás tagjainak személyes használatában, beleértve a hálószobákat, de
leszámítva a konyhát, a fürdőszobákat és az előtereket/folyosókat [illetve azokat a szobákat, amelyeket esetleg
kiad]? 

KÉRDEZŐ: Ne számítsa bele a tárolóhelyiséget, a pincét,a padlást stb.
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Answer type: Integer

Page 14

CAA010_

Most feltennék pár kérdést az egészségéről.
 
Answer type: None

Page 15

CAPH003_

A jelenlegi egészségi állapota kitűnő, nagyon jó, jó, elfogadható vagy gyenge?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kitűnő
2. Nagyon jó
3. Jó
4. Elfogadható
5. Gyenge
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CAH102_

Ha összehasonlítja a mostani egészségi állapotát a három hónappal ezelőttivel, akkor mondaná, hogy az egészségi
állapota javult, hasonló maradt vagy romlott?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Javult
2. Hasonló maradt
3. Romlott

Page 17

CAH004_

Szenved-e a most felsorolt betegségek közül valamelyikben? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden
kategóriánál: 

KÉRDEZŐ: Ezt úgy értjük, hogy orvos állapította meg Önnél ezt a betegséget, és Önt jelenleg is kezelik ezzel a
betegséggel vagy most is problémát okoz Önnek ez a betegség. 
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KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH004_1 Combnyaktörés?
CAH004_2 Cukorbetegség vagy magas vércukorszint?
CAH004_3 Magas vérnyomás vagy hipertenzió?
CAH004_4 Szívroham, beleértve a miokardiális infarktust, a koszorúér-trombózist, vagy bármilyen más
szívelégtelenséget, mint például a kongesztív szívelégtelenség?
CAH004_5 Krónikus tüdőbetegség, mint például a krónikus bronchitis vagy a tüdőtágulat?
CAH004_6 Rák vagy rosszindulatú daganat, beleértve a leukémiát, a limfómát, de kivéve a kisebb bőrrák eseteit?
CAH004_7 Bármilyen más betegség vagy egészségügyi probléma?
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 18

CAPH105_

Az elmúlt legalább hat hónapban, milyen mértékben korlátozta Önt valamilyen egészségi probléma azokban a
tevékenységekben, amelyeket az emberek általában végeznek? 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Súlyosan korlátozta
2. Korlátozta, de nem súlyosan
3. Nem korlátozta
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CAPH089_

Az elmúlt legalább hat hónapban, jelentkezett-e Önnél bármelyik az itt felsorolt egészségügyi állapotok közül?
Kérem, válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál: 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAPH089_1 Elesés
CAPH089_2 Félelem az eleséstől
CAPH089_3 Szédülés, ájulás vagy rövid eszméletvesztés
CAPH089_4 Fáradékonyság
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Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 20

CAH006_

Szed-e Ön rendszeresen receptre felírt gyógyszert? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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CAH007_

Szedi Ön az itt felsorolt gyógyszerek bármelyikét? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál:
gyógyszer... 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH007_1 magas vér-koleszterinszint kezelésére?
CAH007_2 magas vérnyomás kezelésére?
CAH007_3 szívkoszorúér- és érrendszeri betegségek kezelésére?
CAH007_4 egyéb szívbetegségek kezelésére?
CAH007_5 cukorbetegség kezelésére?
CAH007_6 krónikus bronchitis kezelésére?
CAH007_7 Asztma?
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol
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CAH110_

Az utóbbi három hónapban volt, hogy elhagyta Ön egyszer is az otthonát?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 23

CAH111_

Az utóbbi három hónapban milyen gyakran végezte Ön a következő tevékenységeket? Hetente több alkalommal,
heti egyszer, kevesebb, mint heti egyszer, vagy egyáltalán nem?
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAH111_3 Találkozni több, mint 5 emberrel, akikkel nem él egy háztartásban?
CAH111_6 Elment vásárolni?
CAH111_7 Elment a postára, bankba vagy hivatalba?
CAH111_8 Elment étterembe vagy kocsmába?
CAH111_11 Használt tömegközlekedési eszközt?
Categories:
1. Hetente több alkalommal
2. Kb. heti egyszer
3. Kevesebb, mint heti egyszer
4. Egyáltalán nem
-1. Nem tudja
-2. Elutasítva
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CAH113_

Az utóbbi három hónapban, figyelt Ön különösen arra, hogy távolságot tartson másoktól, amikor elhagyta otthonát?
Volt ez így mindig, gyakran, időnként vagy soha?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Mindig
2. Gyakran
3. Időnként
4. Soha
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CAH116_

Az utóbbi három hónapban gyakrabban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy kevesebbszert figyelt oda különösen,
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hogy köhögéskor vagy tüsszentéskor eltakarja az arcát a járvány első hullámához képest?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Gyakrabban
2. Körülbelül ugyanolyan gyakran
3. Kevesebbszer
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CAC140_

Egy átlagos napon az utóbbi három hónap alatt, általában hány a háztartásán kívüli emberrel volt legalább 15 percig
közeli kapcsolatban? 

KÉRDEZŐ: A közeli kapcsolat kevesebb, mint 2 méter távolságot jelent.
 
Answer type: Integer
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CAC142_

A koronavírus kitörése óta volt, hogy több, mint 48 órára külföldre utazott?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 28

CAC143_

A koronavírus kitörése óta hány alkalommal utazott külföldre több, mint 48 órás időtartamra?
 
Answer type: Integer

Page 29

CAH017_

Szedett bármilyen gyógyszert vagy orvosságot a koronavírus megelőzése érdekében? 

KÉRDEZŐ: Gyógyszerek vagy orvosságok magába foglalhatja a vitaminokat vagy általános táplálékkiegészítőket.
 
Answer type: Radiobuttons



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_hu_HU_20210601.html[04.02.2022 13:01:50]

Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 30

CAHC117_

Kapott koronavírus elleni védőoltást? 

KÉRDEZŐ: Kódold "igen"-nel, ha a Válaszadó már legalább egy vakcinát megkapott.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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CAHC118_

Szeretné beadatni a koronavírus elleni oltást? 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen, már van időpontom az oltásra
2. Igen, be szeretném adatni az oltást
3. Nem szeretném beadatni az oltást
4. Még nem döntöttem el

Page 32

CAHC884_

Az utóbbi 12 hónapban kapott influenza elleni oltást?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 33
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CAHC119_

Kapott az elmúlt 6 évben tüdőgyulladás elleni védőoltást (a pneumococcus által okozott tüdőgyulladással szemben)?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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CAH020_

Az elmúlt hónapban érezte magát idegesnek, szorongónak vagy ingerlékenynek?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 35

CAH121_1

Ez kevésbé volt jellemző, hasonló volt, vagy jellemzőbb volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló
3. Jellemzőbb
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CAH121_2

Ez kevésbé volt jellemző vagy hasonló volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló

Page 37
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CAMH002_

Az elmúlt hónapban volt Ön szomorú vagy lehangolt? 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó pontosítást kér, hogy mit értünk szomorú vagy lehangolt alatt, akkor azt, hogy
boldogtalan vagy rossz hangulatú. 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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CAMH113_1

Ez kevésbé volt jellemző, hasonló volt, vagy jellemzőbb volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló
3. Jellemzőbb
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CAMH113_2

Ez kevésbé volt jellemző vagy hasonló volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló

Page 40

CAMH007_

Volt Önnek mostanában problémája az alvással? 

KÉRDEZŐ: NE OLVASD FEL
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Alvásprobléma, vagy változás az alvás mintázatában mostanában
2. Nincs alvásproblémája
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Page 41

CAMH118_1

Ez kevésbé volt jellemző, hasonló, vagy jellemzőbb volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló
3. Jellemzőbb
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CAMH118_2

Ez kevésbé volt jellemző vagy hasonló volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló

Page 43

CAMH037_

Az ideje mekkora részében érzi magát magányosnak? Gyakran, időnként, vagy szinte soha vagy soha?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Gyakran
2. Időnként
3. Szinte soha vagy soha

Page 44

CAMH148_

Ez kevésbé volt jellemző, hasonló volt, vagy jellemzőbb volt, mint az első hullám alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló
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3. Jellemzőbb

Page 45

CAC001_

Most arról fogom kérdezni, hogy Önt vagy valakit a családjában, vagy valakit a szomszédai és barátai közül érintett-
e a koronavírus?
 
Answer type: None

Page 46

CAC102_

^FL_SincelongC;, tapasztalt Ön, vagy Önhöz közelálló személy koronavírusra jellemző tüneteket, pl. köhögést,
lázat, nehéz légzést vagy ízlés vagy szaglás elvesztését? 

KÉRDEZŐ: A válaszadó gondolhat olyan emberekre, akik közel élnek hozzá és olyanokra, akik érzelmileg közel
állnak hozzá, pl. családtagok.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 47

CAC103_

Ki volt az? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.  

KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb oldalon. 
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Válaszadó
2. Házastárs vagy partner
3. Szülő
4. Gyermek
5. Egyéb háztartástag
6. Egyéb rokon a háztartáson kívül
7. Szomszéd, barát vagy kolléga
8. Gondozó
97. Egyéb
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CAC103_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC103_"

CAC103_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC103_"

CAC103_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC103_"

CAC103_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC103_"

CAC103_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC103_"

CAC103_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC103_"

CAC103_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC103_"

Page 48

CAC104_

(^FL_SinceC;) Volt-e Ön vagy Önhöz közelálló személy koronavírusra tesztelve úgy, hogy az eredmény pozitív lett,
vagyis a személy koronavírusos volt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 49

CAC105_

Kinek volt pozitív a tesztje? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.  

KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb oldalon. 
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Válaszadó
2. Házastárs vagy partner
3. Szülő
4. Gyermek
5. Egyéb háztartástag
6. Egyéb rokon a háztartáson kívül
7. Szomszéd, barát vagy kolléga
8. Gondozó
97. Egyéb

CAC105_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC105_"

CAC105_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC105_"

CAC105_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC105_"

CAC105_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC105_"

CAC105_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC105_"

CAC105_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC105_"

CAC105_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC105_"

Page 50

CAC120_

Tapasztalt olyan hosszútávú vagy hosszú ideig húzódó hatást, ami a koronavírus következményeként tartható
számon? 

KÉRDEZŐ: Jelöld az összes igaz állítást. 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Fáradtság
2. Köhögés, torok elzáródása, légszomj
3. Ízlelő és szagló érzék elvesztése
4. Fejfájás
5. Testi vagy izületi fájdalom
6. Mellkasi vagy hasi fájdalom
7. Hasmenés, hányinger
8. Szédülés
97. Egyéb
98. Teljesen tünetmentes

Page 51

CAC122_

Szedett vagy jelenleg szed-e bármilyen gyógyszert ezeknek a tüneteknek az enyhítésére?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 52

CAC130_

Hányszor volt tesztelve koronavírusra? 

KÉRDEZŐ: Pozitív és negatív teszteredmény is számít. 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Egyáltalán nem
2. Csak egyszer
3. 2-5 alkalommal
4. 6-10 alkalommal
5. Több, mint 10 alkalommal

Page 53

CAC131_

Kellett ezen tesztekért bármennyit is saját zsebből fizetnie?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 54

CAC110_

(^FL_SinceC;) Került Ön vagy Önhöz közelálló személy kórházba koronavírus miatt? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 55

CAC111_

Ki került kórházba? Kérem mondja el milyen kapcsolatban állnak Önnel.  

KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb oldalon. 
KÉRDEZŐ: KÉRDEZZ RÁ: Bárki más?
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Válaszadó
2. Házastárs vagy partner
3. Szülő
4. Gyermek
5. Egyéb háztartástag
6. Egyéb rokon a háztartáson kívül
7. Szomszéd, barát vagy kolléga
8. Gondozó
97. Egyéb

CAC111_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC111_"

CAC111_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC111_"

CAC111_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC111_"
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CAC111_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC111_"

CAC111_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC111_"

CAC111_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC111_"

CAC111_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC111_"

Page 56

CAC113_

(^FL_SinceC;) Elhunyt Önhöz közelálló személy koronavírus következtében?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 57

CAC114_

Nagyon sajnálom. El tudná mondani, hogy ki volt az?  

KÉRDEZŐ: Jelöld az összes vonatkozó választ és írd be az emberek számát a rubrikába a jobb oldalon.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
2. Házastárs vagy partner
3. Szülő
4. Gyermek
5. Egyéb háztartástag
6. Egyéb rokon a háztartáson kívül
7. Szomszéd, barát vagy kolléga
8. Gondozó
97. Egyéb

CAC114_3b

Question type: Inline textfield attached to code 3 of question "CAC114_"
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CAC114_4b

Question type: Inline textfield attached to code 4 of question "CAC114_"

CAC114_5b

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAC114_"

CAC114_6b

Question type: Inline textfield attached to code 6 of question "CAC114_"

CAC114_7b

Question type: Inline textfield attached to code 7 of question "CAC114_"

CAC114_8b

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAC114_"

CAC114_97b

Question type: Inline textfield attached to code 97 of question "CAC114_"

Page 58

CAQ105_

^FL_SincelongC;, lemondott orvosi kezelésről attól félve, hogy elkapja a koronavírust?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 59

CAQ106_

Milyen típusú orvosi kezelésről mondott le? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál.
Lemondott-e... 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ106_1 Vizsgálatot a háziorvosnál?
CAQ106_2 Vizsgálatot szakorvosnál, beleértve a fogorvost?
CAQ106_3 Egy tervezett orvosi kezelést, beleértve a műtéteket?
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CAQ106_4 Fizioterápiát, pszichoterápiát, rehabilitációt?
CAQ106_97 Valamilyen más orvosi kezelést? 
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 60

CAQ110_

^FL_SinceC;, volt-e Önnek olyan előre bejegyzett orvosi időpontja, amelyet az orvos vagy az egészségügyi
intézmény elhalasztott a koronavírus miatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 61

CAQ111_

Milyen típusú orvosi kezelést kellett elhalasztani? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál: 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ111_1 Vizsgálat a háziorvosnál?
CAQ111_2 Vizsgálat szakorvosnál, beleértve a fogorvost?
CAQ111_3 Egy tervezett orvosi kezelés, beleértve a műtéteket?
CAQ111_4 Fizioterápia, pszichoterápia, rehabilitáció?
CAQ111_97 Valamilyen más orvosi kezelést?
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 62

CAQ115_

^FL_SinceC;, volt, hogy időpontot szeretett volna kérni orvosi kezelésre, de nem kapott?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 63

CAQ116_

Milyen típusú orvosi kezelésre nem kapott időpontot? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden
kategóriánál. Nem kapott időpontot... 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ116_1 Vizsgálatra a háziorvosnál?
CAQ116_2 Vizsgálatra szakorvosnál, beleértve a fogorvost?
CAQ116_3 Egy tervezett orvosi kezelésre, beleértve a műtéteket?
CAQ116_4 Fizioterápiára, pszichoterápiára, rehabilitációra?
CAQ116_97 Valamilyen más orvosi kezelésre?
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 64

CAQ130_

Megtörtént már azóta az elhalasztott időpontja vagy kezelése? 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAQ130_1 Vizsgálat a háziorvosnál?
CAQ130_2 Vizsgálat szakorvosnál, beleértve a fogorvost?
CAQ130_3 Előre tervezett egészségügyi kezelés, beleértve az operációt?
CAQ130_4  Gyógytorna, pszichoterápia, rehabilitációs kezelés?
CAQ130_97 Más típusú egészségügyi kezelés?
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol
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Page 65

CAQ125_

^FL_SinceC;, kezelték-e Önt kórházban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 66

CAQ127_

Mennyire volt Ön elégedett azzal, ahogy ellátták? Nagyon elégedett, valamennyire elégedett, valamennyire
elégedetlen vagy nagyon elégedetlen? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nagyon elégedett
2. Valamennyire elégedett
3. Valamennyire elégedetlen
4. Nagyon elégedetlen

Page 67

CAQ128_

Miért volt elégedetlen? 

KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy a Válaszadó felsorolja az okokat és jelöld be az összes említettet.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Hosszú várakozási idő
2. Túlzsúfoltság
3. Az orvosnak és a nővéreknek nem volt rám ideje
4. Hiány a felszerelésekből és kellékekből
5. Nem megfelelő biztonsági intézkedések a fertőzések ellen
97. Egyéb

Page 68

CAQ120_
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^FL_SinceC;, volt-e olyan orvosi rendelőben vagy egészségügyi létesítményben, amely nem kózház volt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 69

CAQ121_

Volt ennek köze a koronavírushoz?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 70

CAQ122_

Mennyire volt Ön elégedett azzal, ahogy ellátták? Nagyon elégedett, valamennyire elégedett, valamennyire
elégedetlen vagy nagyon elégedetlen? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nagyon elégedett
2. Valamennyire elégedett
3. Valamennyire elégedetlen
4. Nagyon elégedetlen

Page 71

CAQ123_

Miért volt elégedetlen? 

KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy a Válaszadó minden okot felsoroljon és jelöld ami igaz rá.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Hosszú várakozási idő
2. Túlzsúfoltság
3. Az orvosnak és a nővéreknek nem volt rám ideje
4. Hiány a felszerelésekből és kellékekből
5. Nem megfelelő biztonsági intézkedések a fertőzések ellen
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97. Egyéb

Page 72

CAQ118_

A koronavírus kitörése óta hány orvosi táv-tanácsadáson vett részt telefonon, számítógépen vagy egyéb elektronikai
eszközön, ha részt vett egyáltalán, videóval vagy anélkül?
 
Answer type: Integer

Page 73

CAQ119_

Ez kevésbé volt jellemző, hasonló volt, vagy jellemzőbb volt, mint a koronavírus kitörése előtt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Kevésbé jellemző
2. Hasonló
3. Jellemzőbb

Page 74

CAW001_

Most áttérek a koronavírus munkaerőpiaci következményeire, elsőként az Ön munkaállapotára.
 
Answer type: None

Page 75

CAEP005_

A következőek közül melyik írja le leginkább a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetét? 

KÉRDEZŐ: Csak egyet kódolj.

KÉRDEZŐ: Csak ha a V hezitál említsd meg a következőt: 1. Nyugdíjas (saját munkából vonult nyugdíjba, ideértve
a részben nyugdíjas, korai nyugdíjazott, vagy előnyugdíjas státuszokat). A nyugdíjas alatt itt csak a saját munkából
való nyugdíjba vonulást értjük. Özvegyi nyugdíjat kapó nyugdíjasok, akik nem saját munkából vonultak nyugdíjba
nem számítanak ide. Ha egyik kategóriába sem illeszkednek 2-től 5-ig, akkor az egyébhez mennek. 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Answer type: Radiobuttons
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Categories:
1. Nyugdíjas
2. Alkalmazott vagy egyéni vállalkozó
3. Munkanélküli
4. Tartósan beteg vagy rokkant
5. Háztartásbeli
97. Egyéb

Page 76

CAW102_

^FL_SincelongC;, munkanélkülivé vált-e, kellett-e kényszerszabadságra mennie, maradt-e munka nélkül vagy be
kellett-e zárnia a vállalkozását? 

KÉRDEZŐ: A vállalkozás bezárása lehet ideiglenes vagy végleges is.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
99. Nem vonatkozik rá (pl. nyugdíjas, tartósan beteg vagy rokkant, háztartásbeli)

Page 77

CAW103_

Mennyi ideig volt összesen Ön munkanélküli, kellett kényszerszabadságon lennie, maradt munka nélkül vagy kellett
zárva tartania a vállalkozását? 

KÉRDEZŐ: A végeredményt hetek számában add meg. Ha több ilyen alkalom volt, akkor összesíts. Egy hónapot 4
hétnek számolunk; a nem teljes hetet egynek vesszük.
 
Answer type: Integer

Page 78

CAEP100_

A koronavírus kitörése után vonult nyugdíjba?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
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Page 79

CAEP101_

Mikor ment nyugdíjba?
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAEP101_2 Hónap (1-12): 
Answer type: Integer
CAEP101_1 Év: 
Answer type: Integer

Page 80

CAEP102_

A tervezett időben vonult nyugdíjba, korábban vagy később, mint tervezte?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Tervezett időben
2. Korábban
3. Később

Page 81

CAEP103_

Ez a koronavírus miatt volt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 82

CAW110_

A világjárvány alatt néhányan otthonról dolgoztak, mások a szokásos munkahelyükön, megint mások pedig valami
más munkahelyen. Ön hogyan írná le a munkaügyi helyzetét ^FL_sinces;? Kérem minden kategóriához válaszoljon
igennel vagy nemmel. 

KÉRDEZŐ: Mindet jelöld, ami jellemző. 
KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Answer type: Checkboxes
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Categories:
1. Otthonról dolgoztott
2. A szokásos munkahelyén dolgozott, otthonán kívül
3. Máshol dolgozott, másik munkahelyen

Page 83

CAW111_

Hol dolgozott általában?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Általában otthonról dolgozott
2. Általában a szokásos munkahelyén dolgozott, otthonán kívülről
3. Általában máshol

Page 84

CAW117_

Mennyire érezte Ön biztonságosnak a munkahelyét, az Ön egészsége szempontjából? Nagyon biztonságos,
valamennyire biztonságos, nem biztonságos, nagyon nem biztonságos?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nagyon biztonságos
2. Valamennyire biztonságos
3. Nem biztonságos
4. Nagyon nem biztonságos

Page 85

CAW121_

Rövidebb órákat dolgozott ^FL_sincelongs;? 

KÉRDEZŐ: Ez csak arra vonatkozik, amikor a Válaszadó ténylegesen dolgozott. A rövidebb órák jelenthetnek
ideiglenes vagy állandó változást a Válaszadó munkaóráiban.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 86
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CAW122_

Mennyi volt a legalacsonyabb munkaóráinak száma egy héten? 

KÉRDEZŐ: Ez csak arra vonatkozik, amikor a Válaszadó ténylegesen dolgozott.
 
Answer type: Integer

Page 87

CAW123_

Melyik évben és hónapban volt ez? 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó csak egy hónapot említ, akkor írd be ezt a hónapot és évet az "Első előfordulás kezdete"
részleghez és hagyd a második részleget üresen. Ha a Válaszadó több időszakot vagy több hónapot említ, akkor
töltsd ki mindkét részleget.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW123_header1 Első előfordulás kezdete:
Answer type: None
CAW123_1 Hónap (1-12)
Answer type: Integer
CAW123_2 Év:
Answer type: Integer
CAW123_header2 
Utolsó előfordulás:
Answer type: None
CAW123_3 Hónap (1-12)
Answer type: Integer
CAW123_4 Év:
Answer type: Integer

Page 88

CAW124_

Dolgozott hosszabb munkaórákat ^FL_sincelongs;? Kérem számolja bele a túlórát is. 

KÉRDEZŐ: A hosszabb munkaórákat dolgozni jelenthet ideiglenes vagy állandó változást a Válaszadó
munkaóráiban.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 89
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CAW125_

Mennyi volt a legtöbb ledolgozott munkaóráinak száma egy héten?
 
Answer type: Integer

Page 90

CAW126_

Melyik évben és hónapban volt ez? 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó csak egy hónapot említ, akkor írd be ezt a hónapot és évet az "Első előfordulás kezdete"
részleghez és hagyd a második részleget üresen. Ha a Válaszadó több időszakot vagy több hónapot említ, akkor
töltsd ki mindkét részleget.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAW126_header1 Első előfordulás kezdete:
Answer type: None
CAW126_1 Hónap (1-12)
Answer type: Integer
CAW126_2 Év:
Answer type: Integer
CAW126_header2 
Utolsó előfordulás:
Answer type: None
CAW126_3 Hónap (1-12):
Answer type: Integer
CAW126_4 Év:
Answer type: Integer

Page 91

CAE103_

^FL_SincelongC;, kapott-e Ön kiegészítő pénzügyi támogatást a járványhelyzetből adódóan munkáltatójától, a
kormánytól, rokonoktól, barátoktól, vagy egyéb helyről?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 92

CAE104_
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Kitől kapta ezt a pénzügyi támogatást? 

KÉRDEZŐ: Jelöld mindet ami jellemző. 
KÉRDEZŐ: Próbáld meg: "Még valaki?"
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Munkáltató
2. Kormány
3. Rokonok
4. Barátok
97. Mások

Page 93

CAE114_

Milyen típusú támogatás volt ez? 

KÉRDEZŐ: Jelöld mindet ami jellemző.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Rövidített munkaidő kárpótlás
2. Munkanélküli segély
3. Szociális támogatás
4. Egyéb

Page 94

CAE001_

KÉRDEZŐ: Az első válaszadót kérdezed a háztartásban? 
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 95

CAE002_

Most feltennék néhány kérdést az Ön háztartásának anyagi helyzetéről.
 
Answer type: None
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Page 96

CAE100_

Háztartásának havi jövedelme ugyanannyi volt minden hónapban ^FL_sincelongs;?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 97

CAE105_

Mennyi volt a legmagasabb havi bevétel összesen, az adókat leszámítva, az egész háztartásra vonatkozólag,
beleértve a plusz támogatást, ha volt ilyen, ^FL_sinces;? 

KÉRDEZŐ: Az összeget forintban add meg
 
Answer type: Integer

Page 98

CAE106_

Melyik évben és hónapban volt ez? 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó csak egy hónapot említ, akkor írd be ezt a hónapot és évet az "Első előfordulás kezdete"
részleghez és hagyd a második részleget üresen. Ha a Válaszadó több időszakot vagy több hónapot említ, akkor
töltsd ki mindkét részleget.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE106_header1 Első előfordulás kezdete:
Answer type: None
CAE106_1 Hónap (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_2 Év:
Answer type: Integer
CAE106_header2 
Utolsó előfordulás:
Answer type: None
CAE106_3 Hónap (1-12):
Answer type: Integer
CAE106_4 Év:
Answer type: Integer

Page 99
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CAE107_

Mennyi volt a legalacsonyabb havi bevétel összesen, az adókat leszámítva, az egész háztartásra vonatkozólag,
beleértve a plusz támogatást, ha volt ilyen, ^FL_sinces;? 

KÉRDEZŐ: Az összeget forintban add meg
 
Answer type: Integer

Page 100

CAE108_

Melyik hónapban és évben volt ez? 

KÉRDEZŐ: Ha a válaszadó csak egy hónapot említ, akkor írd be ezt a hónapot és évet az "Első előfordulás kezdete"
részleghez és hagyd a második részleget üresen. Ha a Válaszadó több időszakot vagy több hónapot említ, akkor
töltsd ki mindkét részleget.
 
Question type: Mixed table
Subquestions:
CAE108_header1 Első előfordulás kezdete:
Answer type: None
CAE108_1 Hónap (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_2 Év:
Answer type: Integer
CAE108_header2 
Utolsó előfordulás:
Answer type: None
CAE108_3 Hónap (1-12):
Answer type: Integer
CAE108_4 Év:
Answer type: Integer

Page 101

CAE109_

Arra gondolva amikor az Ön háztartásának havi összbevétele a legalacsonyabb volt ^FL_sinces;, milyen típusú
bevételei voltak alacsonyabbak, mint a koronavírus előtti átlagos hónapban? 

KÉRDEZŐ: Minden rá vonatkozót jelölj be. 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Kereset
2. Nyugdíj
3. Vállalkozásból származó jövedelem
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4. Ingatlan kiadásból származó jövedelem
5. Részvényekből, tulajdonrészből származó jövedelem
6. Családtól, rokonoktól kapott támogatás
7. Állami jutattások
8. Egyéb (részletezze)
98. (Spontán) Egyik sem

CAE110_

Question type: Inline textfield attached to code 8 of question "CAE109_"

Page 102

CASR006_

Kérem gondoljon vissza arra az időre, amikor Ön 45 éves körüli volt. Tegyük fel, hogy változtathatna a kiadásain és
megtakarításain az akkortól mostanáig eltelt évek során. Ön... 

KÉRDEZŐ: OLVASD FEL.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. kevesebbet költene és többet takarítana meg az évek során?
2. kb. ugyanannyit költene és takarítana meg az évek során?
3. többet költene és kevesebbet takarítana meg az évek során?

Page 103

CACO107_

Ha a háztartása teljes havi jövedelmére gondol ^FL_sinces;, megítélése szerint az Ön háztartása nagyon nehezen jön
ki a pénzből, vannak nehézségek, de kijön a pénzből, meglehetősen könnyen kijön a pénzből vagy könnyen kijön a
pénzből?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Nagyon nehezen jött ki a pénzből
2. Vannak nehézségek, de kijött a pénzből
3. Meglehetősen könnyen kijött a pénzből
4. Könnyen kijött a pénzből

Page 104

CAE111_

^FL_SinceC;, volt, hogy el kellett halasztania a rendszeres fizetéseket, például a lakbért, a jelzálog- és
hiteltörlesztést és/vagy a közüzemi számlákat?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 105

CAE112_

^FL_SinceC;, volt, hogy hozzá kellett nyúlnia a megtakarításához, hogy fedezze a mindennapi költségeit?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem
9. Nem voltak megtakarításaim (csak spontán)

Page 106

CAE120_

Ha a háztartása elvesztené minden jövedelmét és bevételét, hány hónapig tudnának a megtakarításaikból megélni? 

KÉRDEZŐ: Hónapok számát add meg.
 
Answer type: Integer

Page 107

CAS001_

Most arról szeretnék hallani, hogy milyen módon és gyakorisággal lépett Ön kapcsolatba a háztartásán kívül élő
családtagjaival és barátaival.
 
Answer type: None

Page 108

CAS103_

Az utóbbi három hónapban milyen gyakran találkozott személyesen, vagyis szemtől szemben a következő
emberekkel, akik a háztartásán kívül élnek? Naponta, hetente többször, kb. hetente egyszer, ritkábban vagy soha? 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatot és jelöld be a megfelelő választ. Ha a válaszadónak nincsenek élő
szülei, gyermekei, unokái vagy családtagjai, kódold "Nem vonatkozik rá"-nak.
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Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS103_1 Saját gyermekek:
CAS103_5 Saját unokái:
CAS103_2 Saját szülők:
CAS103_3 Más rokonok:
CAS103_4 Más nem-rokon mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák:
Categories:
1. Naponta
2. Hetente többször
3. Kb. hetente egyszer
4. Ritkábban
5. Soha
99. Nem vonatkozik rá
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 109

CAS104_

Az utóbbi három hónapban milyen gyakran lépett kapcsolatba telefonon, email-ban vagy bármilyen más elektronikai
eszközön kapcsolatba a következő, háztartásán kívül eső emberekkel? (Naponta, hetente többször, kb. heti egyszer,
ritkábban vagy soha?) 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld be a megfelelő választ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS104_1 Saját gyerekek:
CAS104_2 Saját szülők:
CAS104_3 Egyéb rokonok:
CAS104_4 Egyéb nem-rokoni kapcsolatok, mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák:
Categories:
1. Naponta
2. Hetente többször
3. Kb. heti egyszer
4. Kevesebbszer
5. Soha
-1. Nem tudja
-2. Elutasítva

Page 110

CAS110_

A koronavírus kitörése óta segített Ön másoknak a saját háztartásán kívül alapszükségletek beszerzésében, mint pl.



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_hu_HU_20210601.html[04.02.2022 13:01:50]

étel, gyógyszerek vagy sürgős javítások a ház körül? Kérem minden kategóriához igennel vagy nemmel válaszoljon. 

KÉRDEZŐ: Olvass fel minden kapcsolatot és jelöld a megfelelő választ. Ha a Válaszadónak nincsenek élő szülei,
gyermekei, vagy rokonai, kódold "Nem vonatkozik rá"-val.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS110_1 Saját gyerekek:
CAS110_2 Saját szülők:
CAS110_3 Egyéb rokonok:
CAS110_4 Más nem-rokonok, mint szomszédok, barátok, vagy kollégák:
Categories:
1. Igen
5. Nem
99. Nem vonatkozik rá
-1. Nem tudja
-2. Elutasítva

Page 111

CAS111_1

A világjárvány első hullámához képest, milyen gyakran segítette a saját gyermekeit a szükségleteik beszerzésében
az utóbbi három hónapban, például élelmiszer, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős házkörüli javítások? Ritkábban,
körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 112

CAS111_2

A világjárvány első hullámához képest, milyen gyakran segítette a saját szüleit a szükségleteik beszerzésében az
utóbbi három hónapban, például élelmiszer, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős házkörüli javítások? Ritkábban,
körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 113
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CAS111_3

A világjárvány első hullámához képest, milyen gyakran segítette egyéb rokonait a szükségleteik beszerzésében az
utóbbi három hónapban, például élelmiszer, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős házkörüli javítások? Ritkábban,
körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 114

CAS111_4

A világjárvány első hullámához képest, milyen gyakran segített más nem-rokonokat, mint például szomszédokat,
barátokat, vagy kollégákat a szükségleteik beszerzésében az utóbbi három hónapban, például élelmiszer,
gyógyszerek vásárlása vagy sürgős házkörüli javítások? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy
gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 115

CAS112_

A koronajárvány kitörése óta, nyújtott-e Ön személyes gondozást valakinek az alábbi, saját háztartásán kívül eső
személyek közül? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál. 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatot és jelöld a megfelelő választ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS112_1 Saját gyermekek:
CAS112_2 Saját szülők:
CAS112_3 Egyéb rokonok:
CAS112_4 Egyéb nem-rokonok, mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák:
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol
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Page 116

CAS113_1

A járvány első hullámához képest, milyen gyakran nyújtott személyes gondozást a saját gyermekeinek az utóbbi
három hónapban? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 117

CAS113_2

A járvány első hullámához képest, milyen gyakran nyújtott személyes gondozást a saját szüleinek az utóbbi három
hónapban? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 118

CAS113_3

A járvány első hullámához képest, milyen gyakran nyújtott személyes gondozást egyéb rokonainak az utóbbi
három hónapban? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 119

CAS113_4

A járvány első hullámához képest, milyen gyakran nyújtott személyes gondozást egyéb nem-rokonoknak, mint
például szomszédok, barátok, vagy kollégák az utóbbi három hónapban? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan
gyakran, vagy gyakrabban?
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Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 120

CAS115_

Az utóbbi három hónapban végzett Ön bármilyen önkéntes tevékenységet?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 121

CAS116_

Ritkábban, kb. ugyanolyan gyakran vagy gyakrabban végzett önkéntes tevékenységet, mint a járvány első hulláma
alatt?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 122

CAS120_

A koronavírus kitörése óta, segítettek-e Önnek az alábbi, saját háztartásán kívül eső emberek alapszükségletek
beszerzésében, például étel, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős javítások a ház körül? Kérem válaszoljon igennel
vagy nemmel minden kategóriánál. 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatot és jelöld a megfelelő választ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS120_1 Saját gyermekek:
CAS120_2 Saját szülők:
CAS120_3 Egyéb rokonok:
CAS120_4 Egyéb nem-rokonok, mint például szomszédok, barátok, vagy kollégák:
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Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol

Page 123

CAS121_1

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran segítettek Önnek saját gyermekei alapszükségletek
beszerzésében, például étel, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős javítások a ház körül? Gyakrabban, körülbelül
ugyanolyan gyakran, vagy ritkábban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 124

CAS121_2

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran segítettek Önnek saját szülei alapszükségletek
beszerzésében, például étel, gyógyszerek vásárlása vagy sürgős javítások a ház körül? Gyakrabban, körülbelül
ugyanolyan gyakran, vagy ritkábban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 125

CAS121_3

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran segítettek Önnek egyéb rokonai alapszükségletek
beszerzésében? Gyakrabban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy ritkábban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban
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Page 126

CAS121_4

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran segítettek Önnek egyéb nem-rokonok, mint például
szomszédok, barátok vagy kollégák alapszükségletek beszerzésében? Gyakrabban, körülbelül ugyanolyan
gyakran, vagy ritkábban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 127

CAS125_

Az utóbbi három hónap alatt, részesült-e rendszeres otthoni gondozásban saját háztartásán kívül élő személytől? 

KÉRDEZŐ: Lehet hivatásos gondozó, rokon, vagy barát.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 128

CAS130_

Az utóbbi három hónap alatt, részesült-e rendszeres otthoni gondozásban a következő, saját háztartásán kívül élő
személyektől? Kérem válaszoljon igennel vagy nemmel minden kategóriánál. 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel az összes kapcsolatotot és jelöld be a megfeleő választ.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAS130_1  Saját gyermekek:
CAS130_2  Saját szülők:
CAS130_3  Egyéb rokonok:
CAS130_4  Egyéb nem-rokonok, például szomszédok, barátok vagy munkatársak:
CAS130_5 Hivatásos gondozók:
Categories:
1. Igen
5. Nem
-1. Nem tudja
-2. Nem válaszol
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Page 129

CAS131_1

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran részesült rendszeres otthoni gondozásban a saját gyermekei
által az utóbbi három hónap alatt? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 130

CAS131_2

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran részesült rendszeres otthoni gondozásban a saját szülei által
az utóbbi három hónap alatt? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 131

CAS131_3

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran részesült rendszeres otthoni gondozásban egyéb rokonai
által az utóbbi három hónap alatt? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 132

CAS131_4

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran részesült rendszeres otthoni gondozásban egyéb nem-
rokonai, mint például szomszédok, barátok vagy kollégák által az utóbbi három hónap alatt? Ritkábban,
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körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 133

CAS131_5

A koronavírus első hullámához képest, milyen gyakran részesült rendszeres otthoni gondozásban hivatásos gondozó
szakemberek által az utóbbi három hónap alatt? Ritkábban, körülbelül ugyanolyan gyakran, vagy gyakrabban?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Ritkábban
2. Kb. ugyanolyan gyakran
3. Gyakrabban

Page 134

CAS126_

Az utóbbi három hónap alatt ütközött nehézségekbe, hogy megkapja az Ön számára szükséges mennyiségű otthoni
gondozást?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 135

CAS127_

Milyen nehézségek voltak ezek? 

KÉRDEZŐ: Hagyd, hogy a Válaszadó minden nehézséget felsoroljon és jelöld ami igaz rá.
 
Answer type: Checkboxes
Categories:
1. Többet kellett fizetnem, hogy megkapjam a szükséges segítséget
2. A személyek, akik gondoztak kevésbé rendszeresen jöttek az otthonomba.
3. A személyek, akik gondoztak nem tudtak eljönni az otthonomba.
4. Nem tudtam elmenni a helyekre, hogy megkapjam a gondozást, pl. családtagokhoz, barátokhoz, vagy gondozó
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intézményekbe.
5. Egyéb nehézségek, kérem részletezze:

CAS150_

Question type: Inline textfield attached to code 5 of question "CAS127_"

Page 136

CAIT104_

A koronavírus megjelenése óta használta-e az Internetet e-mailezésre, információkeresésre, vásárlásra, vagy bármi
más céllal, legalább egyszer?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 137

CAIT105_

Általánosan szólva, az Internet kapcsolata megfelelő?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Igen
5. Nem

Page 138

CAIT106_

Manapság nagyon sok minden elintézhető online, vagyis az Interneten keresztül. A koronavírus kitörése óta,
használta-e az Internetet gyakrabban, ugyanannyiszor, ritkábban, vagy egyáltalán nem a következő online
tevékenységekhez? 

KÉRDEZŐ: Olvasd fel.
 
Question type: Table
Answer type: Radiobuttons
Subquestions:
CAIT106_3 Egészséggel kapcsolatos információk keresése
CAIT106_4 Információszerzés állami szolgáltatásokról (például segélyek, adózás, vagy útlevél)
CAIT106_5 Pénzügyi szolgáltatások intézése, mint például bank, számlák befizetése vagy adó befizetése
CAIT106_6 Termékek vagy szolgáltatások vásárlása vagy eladása online
Categories:
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1. Gyakrabban
2. Körülbelül ugyanannyiszor
3. Ritkábban
4. Egyáltalán nem
-1. Nem tudja
-2. Elutasítva

Page 139

CAF001_

Elérkeztünk az interjú végéhez. Sok kérdésem volt egy nehéz időszakról. De még a nehéz időkben is vannak jó
dolgok az életben. Mi volt az Ön legfelemelőbb tapasztalata a koronavírus kitörése óta, vagyis mi volt az, ami Önt
reménnyel vagy boldogsággal töltötte el?  

KÉRDEZŐ: NE OLVALSD FEL. Hagyd a válaszadót válaszolni és jelöld be a megfelelő válaszlehetőséget.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Azonnal említett valamit
2. Kis idő után említett valamit
3. Nem említett semmit
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CAF002_

Végül, mit vár a legjobban, amit a koronavírus lecsendesedése után csinál majd?   

KÉRDEZŐ: NE OLVALSD FEL. Hagyd a válaszadót válaszolni és jelöld be a megfelelő válaszlehetőséget.
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Azonnal említett valamit
2. Kis idő után említett valamit
3. Nem említett semmit
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CAF003_

Köszönöm szépen a szíves együttműködését. Jó egészséget kívánok!
 
Answer type: None

Page 142
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CAF006_

KÉRDEZŐ: Jegyezd le a Válaszadó keresztnevét (kérdezd meg ha nem vagy benne biztos). Ha a Válaszadó nem
szeretné elmondani a keresztnevét, írd be a monogramját. 

Ne használj semmi féle vezetéknevet.
 
Answer type: String

Page 143

CAF004_

KÉRDEZŐ: Kérlek írj ide bármilyen megjegyzést az interjúról, amit megosztanál velünk.
 
Answer type: Text
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CAF005_

KÉRDEZŐ ELLENŐRIZD: Ki válaszolt a kérdésekre?
 
Answer type: Radiobuttons
Categories:
1. Csak a válaszadó
2. Válaszadó és megbízott
3. Csak megbízott

Variables

FL_sinces

Assign variable: String

FL_sincelongs

Assign variable: String

CAA808_

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_1

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_2
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Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_3

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_4

Sum variable: Numeric

Cal_CAQ130_97

Sum variable: Numeric

home

Assign variable: String

outcome

Assign variable: String

FL_SinceC

Assign variable: String

FL_lastiwmonth

Assign variable: String

FL_SincelongC

Assign variable: String

Routing
if (1 = 1) {
   assign(home, 
'http://localhost:8080/app/index.html#/households/^hhid;/markthehousehold/^pidcom;/134')
}
if (iviewmonthCA = 1) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Január')
} elseif (iviewmonthCA = 2) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Február')
} elseif (iviewmonthCA = 3) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Március')
} elseif (iviewmonthCA = 4) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Április')
} elseif (iviewmonthCA = 5) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Május')
} elseif (iviewmonthCA = 6) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Június')
} elseif (iviewmonthCA = 7) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Július')
} elseif (iviewmonthCA = 8) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Augusztus')
} elseif (iviewmonthCA = 9) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Szeptember')
} elseif (iviewmonthCA = 10) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'Október')
} elseif (iviewmonthCA = 11) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'November')
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} elseif (iviewmonthCA = 12) {
   assign(FL_lastiwmonth, 'December')
} else {
   assign(FL_lastiwmonth, '{üres}')
}
if (iviewyearCA != 0 && iviewyearCA is response) {
   assign(FL_SincelongC, 'Az utolsó válaszadása óta ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA; -ben')
   assign(FL_sincelongs, 'Az utolsó válaszadása óta ^FL_lastiwmonth; ^iviewyearCA; -ben')
   assign(FL_SinceC, 'A legutóbbi válaszadása óta')
   assign(FL_sinces, 'Az utolsó válaszadása óta')
} else {
   assign(FL_SincelongC, 'Július, 2020 óta')
   assign(FL_sincelongs, 'Július, 2020 óta')
   assign(FL_SinceC, 'Július, 2020 óta')
   assign(FL_sinces, 'Július, 2020 óta')
}
CAA001_ 
if (CAA001_ = 5) {
   CAA102_ 
   if (CAA102_ = 1) {
      CAA103_ 
   }
} elseif (CAA001_ = 1) {
   CAA104_ 
}
if (CAA102_ = 2 || CAA104_ = 2) {
   CAA105_ 
}
if (CAA102_ = 1 || CAA104_ = 1 || CAA105_ = 2) {
   CADN042_ 
   CADN002_ (dk,rf)
   CADN003_ (dk,rf)
   calculate(CAA808_, _current_date[y] - CADN003_)
   CAS140_ (dk,rf)
   if (mn104 = 1) {
      CAHO100_ 
      if (CAHO100_ = 1) {
         CAHO037_ (dk,rf)
         CAHO136_ (dk,rf)
         CAHO032_ (dk,rf)
      }
   }
   CAA010_ (response)
   CAPH003_ (dk,rf)
   CAH102_ (dk,rf)
   CAH004_ 
   CAPH105_ (dk,rf)
   CAPH089_ 
   CAH006_ (dk,rf)
   if (CAH006_ = 1) {
      CAH007_ 
   }
   CAH110_ (dk,rf)
   if (CAH110_ = 1) {
      CAH111_ 
      CAH113_ (dk,rf)
   }
   CAH116_ (dk,rf)
   CAC140_ (dk,rf)
   CAC142_ (dk,rf)
   if (CAC142_ = 1) {
      CAC143_ (dk,rf)
   }
   CAH017_ (dk,rf)
   CAHC117_ (dk,rf)
   if (CAHC117_ = 5) {
      CAHC118_ (dk,rf)
   }
   CAHC884_ (dk,rf)
   CAHC119_ (dk,rf)
   CAH020_ (dk,rf)
   if (CAH020_ = 1) {
      CAH121_1 (dk,rf)
   } elseif (CAH020_ = 5) {
      CAH121_2 (dk,rf)
   }
   CAMH002_ (dk,rf)
   if (CAMH002_ = 1) {
      CAMH113_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH002_ = 5) {
      CAMH113_2 (dk,rf)
   }
   CAMH007_ (dk,rf)
   if (CAMH007_ = 1) {
      CAMH118_1 (dk,rf)
   } elseif (CAMH007_ = 2) {
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      CAMH118_2 (dk,rf)
   }
   CAMH037_ (dk,rf)
   if (CAMH037_ is response) {
      CAMH148_ (dk,rf)
   }
   CAC001_ (response)
   CAC102_ (dk,rf)
   if (CAC102_ = 1) {
      CAC103_ (dk,rf)
   }
   CAC104_ (dk,rf)
   if (CAC104_ = 1) {
      CAC105_ (dk,rf)
   }
   if ((1 in CAC103_) || (1 in CAC105_)) {
      CAC120_ (dk,rf)
      if ((98 in CAC120_) && (count(CAC120_) > 1)) {
         check('Nem jelölheted a "Tünetmentes"-t más tünetekkel együtt.', CAC120_)
      }
      if (98 ni CAC120_) {
         CAC122_ (dk,rf)
      }
   }
   CAC130_ (dk,rf)
   if (CAC130_ > 1) {
      CAC131_ (dk,rf)
   }
   CAC110_ (dk,rf)
   if (CAC110_ = 1) {
      CAC111_ (dk,rf)
   }
   CAC113_ (dk,rf)
   if (CAC113_ = 1) {
      CAC114_ (dk,rf)
   }
   CAQ105_ (dk,rf)
   if (CAQ105_ = 1) {
      CAQ106_ 
   }
   CAQ110_ (dk,rf)
   if (CAQ110_ = 1) {
      CAQ111_ 
   }
   CAQ115_ (dk,rf)
   if (CAQ115_ = 1) {
      CAQ116_ 
   }
   if (CAQ106_1 = 1 || CAQ111_1 = 1 || CAQ116_1 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_1, 0)
   }
   if (CAQ106_2 = 1 || CAQ111_2 = 1 || CAQ116_2 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_2, 0)
   }
   if (CAQ106_3 = 1 || CAQ111_3 = 1 || CAQ116_3 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_3, 0)
   }
   if (CAQ106_4 = 1 || CAQ111_4 = 1 || CAQ116_4 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_4, 0)
   }
   if (CAQ106_97 = 1 || CAQ111_97 = 1 || CAQ116_97 = 1) {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 1)
   } else {
      calculate(Cal_CAQ130_97, 0)
   }
   if (Cal_CAQ130_1 = 1 || Cal_CAQ130_2 = 1 || Cal_CAQ130_3 = 1 || Cal_CAQ130_4 = 1 ||
    Cal_CAQ130_97 = 1) {
      CAQ130_ 
   }
   CAQ125_ (dk,rf)
   if (CAQ125_ = 1) {
      CAQ127_ (dk,rf)
      if (CAQ127_ = 3 || CAQ127_ = 4) {
         CAQ128_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ120_ (dk,rf)
   if (CAQ120_ = 1) {



sharew9_corona_main_test

sharew9_corona_main_test_hu_HU_20210601.html[04.02.2022 13:01:50]

      CAQ121_ (dk,rf)
      CAQ122_ (dk,rf)
      if (CAQ122_ = 3 || CAQ122_ = 4) {
         CAQ123_ (dk,rf)
      }
   }
   CAQ118_ (dk,rf)
   if (CAQ118_ > 0) {
      CAQ119_ (dk,rf)
   }
   CAW001_ (response)
   CAEP005_ (dk,rf)
   CAW102_ (dk,rf)
   if (CAW102_ = 1) {
      CAW103_ (dk,rf)
   }
   if (CAEP005_ = 1) {
      CAEP100_ (dk,rf)
      if (CAEP100_ = 1) {
         CAEP101_ (dk,rf)
         CAEP102_ (dk,rf)
         if (CAEP102_ = 2 || CAEP102_ = 3) {
            CAEP103_ (dk,rf)
         }
      }
   } elseif (CAEP005_ = 2) {
      CAW110_ (dk,rf)
      if (count(CAW110_) > 1) {
         CAW111_ (dk,rf)
      }
      if ((2 in CAW110_) || (3 in CAW110_)) {
         CAW117_ (dk,rf)
      }
      CAW121_ (dk,rf)
      if (CAW121_ = 1) {
         CAW122_ (dk,rf)
         if (CAW122_ is response) {
            CAW123_ (dk,rf)
         }
      }
      CAW124_ (dk,rf)
      if (CAW124_ = 1) {
         CAW125_ (dk,rf)
         if (CAW125_ is response) {
            CAW126_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAE103_ (dk,rf)
   if (CAE103_ = 1) {
      CAE104_ (dk,rf)
      if ((1 in CAE104_) || (2 in CAE104_)) {
         CAE114_ (dk,rf)
      }
   }
   CAE001_ 
   if (CAE001_ = 1) {
      CAE002_ (response)
      CAE100_ (dk,rf)
      if (CAE100_ = 5) {
         CAE105_ (dk,rf)
         if (CAE105_ is response) {
            CAE106_ (dk,rf)
         }
         CAE107_ (dk,rf)
         if (CAE107_ is response) {
            CAE108_ (dk,rf)
         }
         CAE109_ (dk,rf)
         if ((98 in CAE109_) && (count(CAE109_) > 1)) {
            check('Nem jelölheted az "Egyik sem"-et más válaszokkal együtt.', CAE109_)
         }
      }
      if (CAA808_ > 59 && CAA808_ < 80 && CADN003_ is response) {
         CASR006_ (dk,rf)
      }
      CACO107_ (dk,rf)
      if (CACO107_ = 1 || CACO107_ = 2) {
         CAE111_ (dk,rf)
         CAE112_ (dk,rf)
         if (CAE112_ != 9) {
            CAE120_ (dk,rf)
         }
      }
   }
   CAS001_ (response)
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   CAS103_ 
   if (CAS103_1 != 99 || CAS103_2 != 99 || CAS103_3 != 99 || CAS103_4 != 99) {
      CAS104_ 
   }
   CAS110_ 
   if (CAS110_1 = 1) {
      CAS111_1 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_2 = 1) {
      CAS111_2 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_3 = 1) {
      CAS111_3 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_4 = 1) {
      CAS111_4 (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS112_ 
      if (CAS112_1 = 1) {
         CAS113_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_2 = 1) {
         CAS113_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_3 = 1) {
         CAS113_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS112_4 = 1) {
         CAS113_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS115_ (dk,rf)
   if (CAS115_ = 1) {
      CAS116_ (dk,rf)
   }
   if (CAS110_1 != 99 || CAS110_2 != 99 || CAS110_3 != 99 || CAS110_4 != 99) {
      CAS120_ 
      if (CAS120_1 = 1) {
         CAS121_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_2 = 1) {
         CAS121_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_3 = 1) {
         CAS121_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS120_4 = 1) {
         CAS121_4 (dk,rf)
      }
   }
   CAS125_ (dk,rf)
   if (CAS125_ = 1) {
      CAS130_ 
      if (CAS130_1 = 1) {
         CAS131_1 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_2 = 1) {
         CAS131_2 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_3 = 1) {
         CAS131_3 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_4 = 1) {
         CAS131_4 (dk,rf)
      }
      if (CAS130_5 = 1) {
         CAS131_5 (dk,rf)
      }
      CAS126_ (dk,rf)
      if (CAS126_ = 1) {
         CAS127_ (dk,rf)
      }
   }
   CAIT104_ (dk,rf)
   if (CAIT104_ = 1) {
      CAIT105_ (dk,rf)
      CAIT106_ 
   }
   CAF001_ (dk,rf)
   CAF002_ (dk,rf)
   CAF003_ (response)
}
CAF006_ 
CAF004_ 
CAF005_ 
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if (CAA105_ = 1) {
   assign(outcome, '219')
} elseif (CAA105_ != 1 && CAF005_ is response) {
   assign(outcome, '131')
} else {
   assign(outcome, '134')
}
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