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 2017/2018المسح الصحي العالمي 

 مملكة البحرين

 االستبيان الفردي  

Q0001 رقم االستمارة     
Q0001a رقم صف المستوفي   

                           

 بيانات تعريفية:

   bQ0004 
الرقم الشخصي للمبلغ عن 

 انات األسريةيالب
          

Q0002a المحافظة  
 

cQ0005 رقم االتصال          
Q0002b رقم المجمع     

 

dQ0005  2رقم االتصال          
Q0002c رقم الطريق     

 

   
Q0002d رقم المبنى/ الفيال     

 

Q0002e رقم الشقة 
 

   
Q0003 رمز المركز الصحي   

 

   

 

Q0008a تاريخ الزيارة االولى /       / 

Q0008b لزيارة الثانيةتاريخ ا /       / 

Q0008c تاريخ الزيارة الثالثة /       / 

d6Q000 رمز الباحث    
 يوم / شهر / سنة

 
 

Q0009 نتيجة الزيارة 
 

 1   مستوفية

 2 مستوفية جزئيا  

 3 غير متعاونة

 8 .............................................. أخرى )حدد(
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 لخصائص الديموغرافية واالجتماعية: ا1000القسم 

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

1000Q  :وقت البدء   :   
 

Q1008 

 ؟) اللغة االم( صليةما هي لغتك األ
اللغة التي تعلمتها أوال ، أي  صليةنقصد باللغة األ

اللغة التي تستطيع التعبير بها عن نفسك بصورة 
 تك باختيارك .كاملة أو التي تتحدد بها هوي

   1 العربية...................................

   2 اإلنجليزية................................

   3 الهندية ........................ –األوردية 

   4 ..................................الفارسية

   8 .............................)حدد(  ى أخر 

1009Q : سّجل جنس الشخص المستجيب المستقصي 
   1 ذكر ...................................

   2 أنثى ...................................

Q1010 
 ما هو اليوم، الشهر، العام الذي ولدت فيه؟

 بطاقةتعرف عليه من شهادة الميالد أو )يمكن ال
 (هويةال

 السنة رـالشه اليوم
   /   /      

 ← 1012 

   98 …………………………ال اعرف 

Q1011 )ما هو عمرك اآلن؟ )سنة 
 تقصى -المستقصي: إذا لم يعرف 

      

1012Q ما هي حالتك الزواجية اآلن؟ 

 1019 ← 1 .....................لم يسبق له الزواج 
 1014 ← 2 ..........................  متزوج حاليا  

   3 ......................... منفصل/ مطلق

   4 ................................... أرمل

1013Q  منذ كم سنة وأنت منفصل/ مطلق أو أرمل؟ 
 1019 ←     "00المستقصي: إذا كانت أقل من عام، أدخل "

Q1014 كم سنة مضت على زواجك )األول(؟ 
 "00دخل  "المستقصي: إذا كان أقل من سنة أ
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

1019Q 

 ؟هل تتبع اي ديانة

المستقصي: ال تقرأ اإلجابات ووفر الفرصة 
 للمستجيب إلعطاء اإلجابة التلقائية

  1 ................................................اإلسالم
 

 
 

 2 .............................................مسيحية ال
 8 ......................................( حدد)غير ذلك،  

 9 ..........................................رفض األجابة

1020Q  ؟ البحرينهل تعيش طوال عمرك في 
 1501 ← 1 نعم......................................

   2 ................................ال.........

Q1021 

كم سنة مرت عليك وأنت تعيش بصفة مستمرة 
 في البحرين؟

 "00المستقصي: إذا كان أقل من سنة، أدخل "

   
  سنة

 
 

1033Q النتهاءوقت ا :   :    
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 : تاريخ العمل والمزايا1500القسم 

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q1500 ت البدءوق   :    
 أود اآلن أن أوجه إليك بعض األسئلة عن أي عمل تقوم به اآلن أو قمت به في السابق.

ن وجدت التي تحصل أو حصلت عليها من هذا العمل، واألسباب التي يمكن أن تكون قد إ سوف أوجه بعض األسئلة عن نوع وحجم العمل الحالي أو السابق، والمزايا
 ا .منعتك من العمل حالي

Q1501 ال  مقابل أجر نقديعمل  هل سبق أن قمت بأي(
 يشمل ذلك العمل المنزلي(؟

 1502 ← 1 ………………………………… نعم  

   2  ……………………………………ال

Q1501a  ما هو السبب الرئيسي الذي بسببه لم تعمل مطلقا ؟ 
 المستقصى: إجابة واحدة فقط

   1 .............أقوم بتدبير المنزل / رعاية األسرة
  2 ........لم أجد عمال ...........................

  3 الدراسة / التدريب.............................
 2000 4 ...تقاعد طبى  /مشاكل صحية / مصاب بعجز

  5 .........يتعين على أن أرعى فرد باألسرة.....
  6 .........ال توجد حاجة اقتصادية لذلك.........
  8 ..........غير ذلك،  حدد......................

Q1502 ؟فى أى مكان في أي عمر بدأت العمل مقابل أجر 
  

 
     

1503Q  األيام السبعة الماضية؟هل عملت خالل 
 1509 ← 1 ……..……………………… نعم

   2 ……..………………………ال  

1504Q ؟به ال تعمل حالياما هو السبب الرئيسي الذي بسب 
 المستقصي: إجابة واحدة فقط

   1 تدبير المنزل / رعاية األسرة...................
   2 لم أستطع الحصول على عمل..................

   3 الدراسة / التدريب.............................
   4 مشاكل صحية / مصاب بعجز..................

   5 لى أن أرعى فرد باألسرة...............يتعين ع
   6 ال توجد حاجة اقتصادية لذلك...................

   7 / سني الكبير ال يسمح بالعمل.......... متقاعد
 1509 ← 8 إجازة / إجازة مرضية / إجازة اختيارية مؤقتة  

   87 غير ذلك, حدد 
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 االنتقال ةرموز اإلجاب األسئلة مسلسل

1505Q 1506 ←     في أي عمر توقفت عن العمل؟ 

1506Q 1 ........................................  نعم هل تبحث بجدية عن عمل في الوقت الحالي؟   
 1508 ← 2 .................................ال    ......

 ألخيرالحالى أو ا الرئيسىأوال  أود أن أسألك عن عملك 

1509Q ما هي الجهة الذي تعمل / عملت لديها؟ 

   1 ........................القطاع العام........
   2 ............................القطاع الخاص 

   3 ...........................القطاع المشترك .
   4 ........................يعمل / عمل لحسابه

   8 ...............................حدد (أخرى )

1510Q 

خالل اإلثنى عشر شهرا  الماضية, بالنسبة لعملك 
 الرئيسي، ما هي مهنتك األساسية؟

 -المستقصييي: ابتييب  دقيية ميياذا يقييول المسييتجيب
 ابتب  وضوح  -استوضح إذا لم تتمكن من فهمه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ال ينطبق

  
77 

  

1512Q 
فــي المتوســم، كــم ســاعة تعمــل  /عملــت يوميــا  فــي 

 وظيفتك الرئيسية؟
 ساعه                
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

 في هذه الوظيفة الرئيسية، هل تتلقى/ تلقيت أي من المزايا التالية باإلضافة إلى األجر النقدي أو العيني؟

 , وضع دائرة حول كل ما ينطبقميزةالمستقصي: اقرأ كل 
   

 

Q1514a   1 ……………….……………… نعم تقاعد   
   2      ……………….…………ال  

 

Q1514b 1 ……………….……………… نعم خدمات طبية / أو رعاية صحية   
   2      ……………….…………ال  

 

Q1514c  1 ……………….……………… نعم طعام أو مؤن   
   2     ……………….……………ال  

 

Q1514d 1 ……………….……………… نعم مكافأت نقدية   
   2     ……………….……………ال  

 

Q1514f ................................... )1 ………………...……………  نعم غير ذلك, ) حدد   
   2   ………………………………ال   

Q1520 :وقت االنتهاء   :    
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 : وصف الحالة الصحية2000القسم 

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q2000a وقت البدء   :   
 

  اآلن سننتقل إلى أسئلة تدور بالتحديد حول صحتك. واألسئلة األولى تتناول صحتك العامة، ويشمل ذلك كال من صحتك الجسدية والعقلية.

 سيئة جدا   سيئة معتدلة جيدة جيدة جدا   األسئلة مسلسل

2000Q صحية اليوم بصفة عامة؟كيف تصنف حالتك ال 
1 2 3 4 5 

كل من األيام الخالية من سوف أستعرض وظائف جسمك المختلفة. عند اإلجابة على هذه األسئلة، َأَودُّ منك أن تفكر في الثالثين يوما  الماضية، آخذا  في اعتبارك 
ار الصعوبة التي واجهتها، في المتوسم، خالل الثالثين يوما  الماضية أثناء ممارسة المتاعب وأيام المعاناة. وعندما أسأل عن الصعوبة، َأَودُّ منك أن تفكر في مقد

تغيُّير في الطريقة التي النشاط على النحو الذي تقوم به في العادة. وأعني بالصعوبة الحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، و الشعور بالضيق أو األلم، و البمء أو ال
 تمارس بها نشاطك

 ةاألسئل مسلسل
ال يوجد 
صعوبة 
 أو مشكلة

 شديدة معتدلة بسيطة
 بالغة / 

لم أستطع 
 تحملها

Q2001 
خالل  الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واجهتها عند مزاولة 

 5 4 3 2 1 العمل أو النشاط اليومي؟

 القدرة على التحرك
 المعاناة التي واجهتها ...بصفة عامة، خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة أو 

2002Q 5 4 3 2 1 .مع الحركة واالنتقال؟ 

Q2003 
أنشطة تتطلب مجهود بدني شاق يسبب زيادة في معدل 'في األنشطة الشاقة ) 

 5 4 3 2 1 التنفس ومعدل ضربات القلب(؟

 العناية بالنفس
 هتها...بصورة عامة، خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واج

Q2004 5 4 3 2 1 في العناية بنفسك كاالغتسال / االستحمام، وارتداء مالبسك؟ 

2005Q 
في االعتناء بمظهرك العام والمحافظة عليه كالتأنق والظهور بمظهر مرتب 

 5 4 3 2 1 ونظيف؟

2006Q ( ؟ 7-3في العيش بمفردك لبضعة أيام)5 4 3 2 1 أيام 
 األلم والشعور بعدم الراحة

 صورة عامة, خالل الثالثين يوما  الماضيةب

2007Q 5 4 3 2 1 إلى أي مدى عانيت من آالم وأوجاع جسدية؟ 
Q2008 5 4 3 2 1 إلى أي حد كان شعورك بعدم الراحة البدنية؟ 

 2010  "                        1=  " 2008و  2007إذا كانت االجابه في السؤالين 

Q2009 5 4 3 2 1 لتى واجهتك فى حياتك اليومية بسبب هذا األلم؟ما حجم الصعوبة ا 
 اإلدراك

 بصورة عامة, خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واجهتها بصفة عامة ....

Q2010 5 4 3 2 1 في التركيز وتذكر األشياء 
2011Q 5 4 3 2 1 ة طهي جديدة؟(في تعلم القيام بمهمة جديدة )مثال  تعلم لعبة جديدة، تعلم طريق 

 العالقات  ين األشخاص
 بصورة عامة، خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي القيتها ....

Q2012 5 4 3 2 1 في العالقات الشخصية أو المشاركة في المجتمع؟ 
2013Q  5 4 3 2 1 والتوترات مع اآلخرين؟ الجدلفي التعامل مع 

Q2014 5 4 3 2 1 ت جديدة أو المحافظة على الصداقات الحالية؟عمل صداقا 
Q2015 5 4 3 2 1 التعامل مع الغرباء؟ 
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ال يوجد صعوبة أو  األسئلة مسلسل
 شديدة معتدلة بسيطة مشكلة

 بالغة / 
لم 

أستطع 
 تحملها

 النوم والحيوية
 ا.....بصورة عامة، خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى المشاكل التي واجهته

2016Q 
في ما يتعلق بالنوم )مثل عدم االستغراق في النوم، واالستيقاظ المتكرر أثناء 

 5 4 3 2 1 الليل، أو االستيقاظ مبكرا  جدا  في الصباح؟(

2017Q 
نتيجة عدم الشعور بالراحة واالنتعاش أثناء اليوم )مثال  الشعور بالتعب 

 5 4 3 2 1 وافتقاد الحيوية(؟

 الشعور
 ة عامة، خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى المشاكل التي واجهتك ...بصور 

2018Q 5 4 3 2 1 بسبب الشعور بالحزن أو الهم أو الكآبة؟ 
2019Q 5 4 3 2 1 بسبب الشعور بالقلق أو التوتر؟ 

 ها()يجب أن يجيب المستجيب كما لو كان يضع النظارات أو العدسات الالصقة إذا كان يستخدم البصر

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q2020 

متى كانت آخر مرة أجري فيها فحص لعينيك من 
 قبل مختص طبي؟

 المستقصي: سجل منذ كم شهرا  أو عاما  
 فى خانة الشهور لو أقل من شهر 00سجل 

    شهور
 

   

    أعوام
 

   

   99 مطلقا....................................

2021Q 
هل تستخدم نظارات أو عدسات الصقة للرؤية 

 البعيدة )مثال لمشاهدة التليفزيون أو أثناء المشى(؟
   1 …………………………نعم  

   2  …………………………ال   

2022Q 
على بعد هل تستخدم نظارات للرؤية القريبة )مثال  

 (؟ذراعك حين تقرأ
   1 …………………………نعم  

   2 …………………………ال   

 األسئلة لسلمس
ال يوجد صعوبة أو 

 شديدة معتدلة بسيطة مشكلة

 بالغة /
لم 

أستطع 
 تحملها

 خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واجهتها...
2023Q 5 4 3 2 1 مترا  تقريبا ( ؟ 20 في رؤية و تمييز شيء أو شخص عن بعد )مسافة 
2024Q 5 4 3 2 1 سافة ذراع تقريبا مثل القراءة( ؟في رؤية وتمييز األشياء عن قرب )م 
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 تقييم األداء الوظيفي
أو اعتالالت، مشاكل صحية أخرى قصيرة أو مزمنة، إصابات،  ا  تستوضح األسئلة التالية الصعوبات التي تنشأ عن ظروف صحية. تتضمن الظروف الصحية أمراض

 .مشاكل عقلية أو عاطفية، ومشاكل تتعلق بالكحول والمخدرات
وأجب عن هذه األسئلة مفكرا  في مدى الصعوبات أو المشاكل التي واجهتها عند القيام بهذه األنشطة. إن بعض هذه األسئلة يبدو  الثالثين يوما  األخيرةاسترجع بذاكرتك 

 مكررا ، ولكنك بحاجة إلى تركيز انتباهك ومن المهم أن تعطينا إجابة عن كل سؤال

 ابة واحدة لكل سؤالالمستقصي: ضع دائرة حول إج

 األسئلة مسلسل
ال يوجد 

صعوبة أو 
 مشكلة

 عملهابالغة / لم أستطع  شديدة معتدلة بسيطة

 خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واجهتها...

Q2025 في الجلوس لفترة طويلة؟ 
1 2 3 4 5 

2026Q  متر؟ 100في المشي لمسافة 
1 2 3 4 5 

2027Q وف من وضع الجلوس؟في الوق 
1 2 3 4 5 

2028Q 5 4 3 2 1 في الوقوف لفترات طويلة؟ 

Q2029 5 4 3 2 1 مع صعود درجات السلم لدور كامل بدون راحة؟ 

2030Q 5 4 3 2 1 عند االنحناء أو الركوع أو جلوس القرفصاء؟ 

2031Q  5 4 3 2 1 (؟  الطاولةالتقاط أشياء باألصابع )مثل التقاط قطعة عملة من فوق 

2032Q 5 4 3 2 1 في العناية بواجباتك المنزلية؟ 

Q2033 
ما يستطيع أن يفعل أي  المجتمع مثل نشاطاتفي االشتراك في 

 شخص آخر )مثال اإلحتفال باألعياد و األنشطة الدينية( ؟
1 2 3 4 5 

Q2034 5 4 3 2 1 في مد ذراعيك أعلى مستوى الكتف؟ 

2035Q 5 4 3 2 1 دقائق؟ 10ا لمدة التركيز في عمل شيء م 

Q2036 5 4 3 2 1 في المشي لمسافة بعيدة  )كيلومتر مثال(؟ 

2037Q 5 4 3 2 1 في االستحمام/ غسل البدن كله؟ 

2038Q 5 4 3 2 1 عند ارتداء مالبسك؟ 

2039Q 5 4 3 2 1 في عملك اليومي؟ 

2040Q 5 4 3 2 1 في حمل األشياء؟ 

2041Q 5 4 3 2 1 ك داخل المنزل )مثل المشي فى الغرفة(؟في التحرك هنا وهنا 

2042Q 5 4 3 2 1 مع تناول الطعام )متضمنا  التقطيع(؟ 

2043Q 5 4 3 2 1 عند القيام من وضع االستلقاء؟ 

Q2044 5 4 3 2 1 عند الذهاب إلى واستخدام الحمام؟ 

2045Q 
ت عند الذهاب إلى حيث تريد أن تذهب، واستخدام وسائل المواصال

 الخاصة أو العامة عند الحاجة؟
1 2 3 4 5 
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 األسئلة مسلسل
ال يوجد صعوبة 

 أو مشكلة
 عملهابالغة / لم أستطع  شديدة معتدلة بسيطة

 خالل الثالثين يوما  الماضية، ما مدى الصعوبة التي واجهتها...

Q2046 5 4 3 2 1 في الخروج من المنزل؟ 

Q2047 
ما مدى تأثرك العاطفي بحالتك  في الثالثين يوما  األخيرة،

 الصحية؟
1 2 3 4 5 

Q2048 
بصورة عامة، إلى أي مدى كان لهذه الصعوبات انعكاسات على 

 حياتك؟
1 2 3 4 5 

 

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

 خالل الثالثين يوما  الماضية

Q2049 

ضافة إلى أي أداة مساعدة بصرية )نظارات أو اإلب
، هل تستخدم أية أجهزة مساعدة أخرى  عدسات الصقة(

)عصا أو مشاية أو أجهزة سمعية أو غير ذلك( ألي 
 صعوبات مررت بها؟

   1 …………………………نعم  

  2 …………………………ال   
 

Q2050 النتهاءوقت ا   :   
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 : القياسات اإلنثروبومترية واختبارات األداء والدالالت الحيوية2500القسم 
 االنتقال رموز اإلجابة ةاألسئل مسلسل

    :   وقت البدء 2500

صحتك وسالمتك، نود قياس بعض األشياء مثل ضغم الدم والوزن والطول. كما سنطلب منك المشاركة في وفيما يتعلق بقبل توجيه مزيد من األسئلة إليك، هذه المرة 
 عمل بعض االختبارات التي تساعد في تحديد حالتك الصحية.

 ضغط الدم
, ولكنه ال يؤذى. أوال : أريد قياس ضغم الدم ومعدل النبض ثالث مرات. ابق جالسا , وعندما أضع هذا على معصمك اجعله ثابتا . سوف يضغم قليال  على معصمك

                                                .استرخ
اشرح يفصل  ين كل منها دقيقة.  مرتانحيح. احصل على قراءة الضغط والنبض المستقصي: يجب أن يظل المستجيب جالسا . ضع الجهاز في مكانه الص

 . للمستجيب كيف يضع ذراعه أثناء قيام الجهاز بالقياس

2501Q ضغم الدم  -  المرة األولى  
 2504  999 رفض ......................................

     انبساطي    / انقباضي   

Q2501a ةدقيق /    معدل النبض  –ولى المرة األ   
 المستقصي: اطلب من المستجيب أن يريح ذراعه وأن يسترخى. انتظر دقيقة قبل المرة الثانية.

 .حسنا ، اآلن يمكننا أن نحصل على القياس الثانى لضغم الدم 

2502Q ضغم الدم - المرة الثانية 
 2504  999 رفض ......................................

   انبساطي    / انقباضي   
 

 

Q 2250 a  دقيقة /    معدل النبض  –المرة الثانية  

2504Q 
المستقصي:  هل بإمكان المستجيب 

 الوقوف
   1 نعم......................................

 2514 ← 2 ال........................................

 القياسات  اإلنثروبومترية
 ( 2509الطول:  )فى حالة وجود صعوبة أو الرفض تكتب ملحوظات عن السبب بعد س 

 اآلن أود أن أقيس طولك، ومن اجل ذلك أرجو أن تخلع نعليك. ضم قدميك وكعبيك, قف معتدال  وانظر لألمام مباشرة.

Q2506 قياس الطول بالسنتيمتر 
       

   999 رفض...................................
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

 الوزن:
 باستعمال شريم القياس. األردافاآلن نود قياس وزنك. من فضلك عدم ارتداء الحذاء واصعد فوق الميزان. سوف نقيس أيضا  محيم خصرك و 

2507Q 
  قياس الوزن بالكيلوجرام

 

 
 

 حامل .................................. 
     

777 

 

2514 

   999 رفض...................................

2508Q 

 

  محيم الخصر
عضم الحرقفي  وتأبد أن الالمستقصي: حدد قمة  

شريط القياس مواٍز لألرض فى كل مكان حول 
  الجسم.

 

   سم   
 

 999 رفض...................................
 

 

2509Q 

   ردافمحيم األ
ي: قم بالقياس عند نقطة المنتصف المستقص 

تأبد أن  -و اإلرتفاق العانى ين قمة الحرقفة 
شريط القياس مواٍز لألرض في كل مكان حول 

 .الجسم

 

   سم   
 

 999 رفض...................................
 

 

 واآلن يمكنك ارتداء حذائك, إن شئت،  ويمكننا أن نستمر

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . مالحظات: 

 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

 اختبار النظر
 سوف نقوم اآلن باختبار نظرك القريب والبعيد.

أمتار من لوحة  عالمات النظر. تأبد أن  4لى مسافة على  كرسي في وضع بحيث يجعل رأس المستجيب ع –المستقصي ادع المستجيب ليجلس مرة ثانية  
 الشخص ال ينحني نحو اللوحة أثناء االختبار. 

مسموح بقراءة  لقياس حدة البصر للعين  اليسرى  يجب تغطية العين  اليمنى بغطاء مناسب، ويطلب من الشخص  قراءة كل صف  بطء حرفا  حرفا  مع توجيهاتك.
يجد الشخص صعوبة، شجعه/شجعها على التخمين. يمكن للشخص أن يجيب بالنطق الشفوي )أعلى، أسفل، يسار، يمين( أو  ". عندما Eواحدة فقط للحرف"

  المستقصي باإلشارة بإصبعه كما هو في التدريب . ويمكن اختبار العين اليمنى عندئذ  نفس الطريقة. حدة النظر لكل عين تسجل كما هو مشروح في دليل
 النظر البعيد 

 أمتار التي تم قياسها للمشي الموقوت. 4باستعمال مسافة  -مستقصي: ابدأ بلوحة النظر البعيدال
 وبعينك اليسرى من فضلك غطى عينك اليمنى براحة يدك  اليمنى. من فضلك اقرأ.... -سوف نبدأ بالنظر البعيد

2514Q العين  اليسرى  -النظر البعيد    .  
 

   

 رفض أو توجد مشكلة  
 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .ةمالحظ

999   

 واآلن غطى عينك  اليسرى باليد  اليسرى حتى نختبر عينك  اليمنى. من فضلك اقرأ.....

2515Q العين  اليمنى -النظر البعيد   .      

 رفض أو توجد مشكلة  
 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .مالحظة

999   
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 الوقائية : عوامل الخطورة وسلوكيات الصحة 3000القسم 
 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q3000  وقت البدء   :     

لفواكه والخضروات اآلن نود توجيه بعض األسئلة حول عاداتك وسلوكياتك الصحية والوعي الصحي لديك، وهذا يشمل بعض األشياء مثل التدخين وأكل ما يكفى من ا
 غذائك ومستوى النشاط البدني/ سوف أبدأ بأسئلة عن عادات التدخين.   كجزء من

 ا( 3000)انظر الملحق  التبغ وأشكال التدخين األخرى 

3001Q  دخنت فى حياتك أو استعملت التبغ عديم الدخان؟ هل 
   1 .………………………………نعم

 3012 ← 2 ...………………………………ال

Q3002 
)تدخن, تتنشق , تمضغ( أي من منتجات هل تستعمل حاليا  

التبغ مثل السجائر, السيجار, الغليون, تبغ المضغ, أو السعوط 
 أو الشيشة؟

   1 ................................نعم, يوميا  

  2 ......................نعم, لكن ليس يوميا  
 

 3005  3 ال, مطلقا.................................

3003Q  عليك من الوقت وأنت تدخن أو تستخدم التبغ يوميا ؟ كم مضى 
 " للشهور00أدخل" –المستقصي: إذا كان أقل من شهر 

      شهور
 

 
 

      سنوات

 من أي من المنتجات التالية؟يوميا  في المتوسم، ما الكمية التي تدخنها أو تستخدمها 

Q3004a )السجائر المصنعة )بالواحدة       

Q3004b )السجائر الملفوفة باليد )بالواحدة       

Q3004c (عبوةعبوة غليون من التبغ )بال       

Q3004d )3012      السيجار، سيجار الشيروت، السيجاريللو، البيديس )بالواحدة 

Q3004e (واحدةالتبغ عديم الدخان )بال         

Q3004f )الشيشة/المعسل ) النارجيلة( )بالراس       

Q3004g حدد(............................كغير ذل(  ،   
               

 
 

 
Q3005 

في الماضي، هل حدث أن دخنت التبغ أو استخدمت التبغ 
؟  عديم الدخان بصفة يومية  

   1 .………………………………نعم

 3012 ← 2 ...………………………………ال

3006Q أو استخدام التبغ  كم كان عمرك عندما توقفت عن التدخين
 بصفة يومية؟

    ← 3012 

   98 ال أعرف................................

Q3006a 
 متى توقفت عن التدخين أو استخدام التبغ بصفة يومية؟ 

 " للشهور00أدخل " -المستقصي: إذا كان أقل من شهر
      شهور

 
 

 
      سنوات
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 االنتقال ةرموز اإلجاب األسئلة مسلسل

 التغذية
ألك عن الفواكه أظهرت الدراسات أن التغذية وأسلوب الحياة من العوامل الصحية بالغة األهمية, أود اآلن توجيه بعض األسئلة عن نظامك الغذائي, وسوف أس

 والخضروات التي تأكلها عادة.
 () اشرح بطاقة التغذية للمستجيب

3012Q  م االعتيادي؟كم حصة من الفاكهة تأكل فى اليو     
 

 

3013Q كم حصة من الخضروات تأكل فى اليوم االعتيادي؟      
 

Q3014a 

هـــل حـــدث و ان , اإلثنـــى عشـــر شـــهرا  الماضـــيةخـــالل 
كنـت ) أو احـد مــن أفـراد اسـرتك البــالغين فـي المســكن( 
قلقا  بأنه لن يتوفر لك الطعام الكافي لتأكـل بسـبب عـدم 

 رى الكافية؟توفر النقود أو المصادر األخ

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

Q3014b 

هـل حـدث , ثنى عشر شهرا  الماضـيةباإلأيضا  بالتفكير 
احـــد مــن أفــراد اســـرتك ) أو و أن لــم يكــن باســتطاعتك 

ــــالغين فــــي المســــكن(  أكــــل طعــــام صــــحي و مغــــذي الب
 بسبب عدم توفر النقود أو المصادر األخرى الكافية؟ 

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 .......رفض اإلجابة ..........................

Q3014c 
) أو احد من أفراد اسرتك أكلت و هل حدث و أن 

البالغين في المسكن( أنواع قليلة من األطعمة بسبب 
 عدم توفر النقود أو المصادر األخرى الكافية؟

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

Q3014d 

و هل حدث و أن كان عليك ) أو احد من أفراد 
اسرتك البالغين في المسكن( أن تتخلى عن وجبة 
طعام بسبب عدم توفر النقود أو المصادر األخرى 

 الكافية للحصول على الطعام؟

   1 ............م ...............................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

Q3014e 

هل حدث  ثنى عشر شهرا  الماضية,أيضا  بالتفكير باإل
) أو احد من أفراد اسرتك البالغين في و أن أكلت 

جب أن تأكل بسبب أقل مما اعتقدت أنك ي المسكن(
 عدم توفر النقود أو المصادر األخرى الكافية؟

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

Q3014f ك بسبب عدم توفر هل حدث أن نفذ الطعام لدى أسرت
 النقود أو المصادر األخرى الكافية؟ 

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

Q3014g 

البالغين  ) أو احد من أفراد اسرتكهل حدث أن كنت 
جائعا  و لم تأكل النه لم يكن هناك ما  في المسكن(

يكفي من النقود أو المصادر األخرى الكافية للحصول 
 على الطعام؟ 

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 ..................رفض اإلجابة ...............

Q3014h 
) أو احد من أفراد اسرتك أخيرا ، هل حدث أن 

البالغين في المسكن( لم تأكل طوال يوم كامل بسبب 
 عدم توفر النقود أو المصادر األخرى الكافية؟

   1 م ...........................................نع

   2 ............................................ال 

   3 رفض اإلجابة .................................

  النشاط البدني
 الخطوة التالية هي إنني سوف أسالك عن الوقت الذي تمضيه فى القيام بأنواع مختلفة من النشاط البدني خالل أسبوع اعتيادي. 

ل بأجر أو بدون أجر, المهام المنزلية, جني الطعام/المحاصيل, صيد السمك, أو صيد الحيوانات من فكر بالعمل على أنه األشياء التي ينبغي عليك أداءها مثل العم
 أجل الطعام, تقديم الرعاية أو البحث عن وظيفة.

األنشطة  'ضربات القلب أما تتطلب بذل مجهود بدني شاق وتسبب زيادة كبيرة فى عدد مرات التنفس ومعدل  'األنشطة العنيفة 'عند اإلجابة عن األسئلة التالية فإن 
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 فإنها تتطلب مجهودا  متوسطا  وتسبب زيادة بسيطة فى عدد مرات التنفس ومعدل ضربات القلب. 'المعتدلة

3016Q 

هـــل يتطلـــب عملـــك نشـــاطا   بـــدنيا عنيفـــا يســـبب  زيـــادة 
كبيــرة فــى عــدد مــرات التــنفس أو معــدل ضــربات القلــب 

 ]ع األخشــابرفــع األشــياء الثقيلــة, الحفــر, أو قطــ [مثــل
 دقائق على األقل؟  10لمدة 

 أدرج أمثلة واستخدم بطاقة  التوضيح

 1 .………………………………نعم
 

 

 3019 ← 2 ...………………………………ال

3017Q   فى األسبوع االعتيادي, كم يوما  تقوم فيه بأداء
   أيام   أنشطة  بدنية عنيفة  كجزء من عملك؟

 

3018Q طة بدنية عنيفة  كم تمضى من الوقت فى أداء أنش
 فى العمل فى يوم اعتيادي؟

      دقائق
 

 

 

      ساعات
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q3019 

هل يشتمل عملك على نشاط بـدني متوسـم   يسـبب 
زيــــادة بســــيطة فــــى عــــدد مــــرات التــــنفس أو ضــــربات 

مثـــل المشـــي الســـريع, حمـــل أشـــياء خفيفـــة,  [القلـــب, 
لمـــدة عشـــر  ]طهـــي, أو غســـل المالبـــسالتنظيـــف, ال

 دقائق مستمرة على األقل؟
 أدرج أمثلة واستخدم بطاقة  التوضيح

 1 .………………………………نعم
 

 

 3022 ← 2 ...………………………………ال

Q3020  فـــى األســـبوع االعتيـــادي, كــــم يومـــا  تقـــوم فيـــه بــــأداء
    أيام   أنشطة بدنية متوسطة كجزء من عملك؟

Q3021 ــــام بأنشــــطة بدنيــــة كــــم تمضــــى مــــن ال وقــــت فــــى القي
 متوسطة   فى يوم اعتيادي؟

      دقائق
 

 

 
      ساعات

مكــان إلــى مكــان. مــثال  إلــى  األســئلة التاليــة تســتبعد األنشــطة البدنيــة الخاصــة بالعمــل والتــى ســبق ان أشــرت إليهــا. اآلن أود أن أســألك عــن الطريقــة المعتــادة لتنتقــل مــن
 .]مأدرج أمثلة أخرى إذا لز [ ق, إلى مكان العبادةالعمل, للتسوق, للسو 

3022Q 
 هل تسير على قدميك أو تستخدم الدراجة

دقــــائق متصــــلة علــــى  10) الدراجــــة الهوائيــــة( لمــــدة 
 األقل للذهاب من مكان إلى آخر؟

   1 .………………………………نعم

 3025 ← 2 ...………………………………ال

Q3023 
ــــى األســــبوع االعتيــــادي, كــــم يومــــا  تســــ ير فيهــــا أو ف

دقـــائق متصــلة علــى األقـــل  10تركــب الدراجــة لمــدة 
 كي تذهب من مكان إلى آخر؟

    أيام  

Q3024  كــــم مــــن الوقـــــت يمكــــن أن تمضـــــيه فــــى المشـــــي أو
 فى يوم اعتيادي؟ التنقلركوب الدراجة بغرض 

      دقائق
   

      ساعات

 والتى سـبق أن أشـرت إليهـا. اآلن أود أن أسـألك عـن األلعـاب الرياضـية, اللياقـة البدنيـة, أنشـطة االسـتجمام ووقـت الفـرا األسئلة التالية تستبعد أنشطة العمل والمواصالت 
 .]أدرج تعبيرات مناسبة [

3025Q 

هــل تقــوم بــأى ألعــاب رياضــية شــاقة,  تمرينــات لياقــة 
بدنية أو أنشطة ترفيهية )وقت الفـرا ( تسـبب زيـادات 

فس أو معــــدل ضــــربات كبيــــرة فــــى عــــدد مــــرات التــــن
, لمـدة عشـر دقـائق ]مثل العـدو أو كـرة القـدم [ القلب

 متصلة على األقل؟ 
 أدرج أمثلة واستخدم بطاقة التوضيح

 

 

 .………………………………نعم

 

 

1 

 
 

 3028 ← 2 ...………………………………ال

3026Q 
فى األسبوع االعتيادي, كم يوما  تمارس فيها رياضـة 

أنشــــطة ترفيهيــــة ) شــــاقة, تــــدريبات لياقــــة بدنيــــة, أو 
 وقت الفرا (؟

  أيام  
 

 

Q3027 
كــم تمضــى مــن الوقــت فــى ممارســة رياضــة  شــاقة , 
تــــدريبات لياقــــة بدنيــــة, أو أنشــــطة ترفيهيــــة فــــى يــــوم 

 اعتيادي؟

      دقائق
 

 

 
      ساعات
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

3028Q 

ريبات هـــل تقــــوم بــــأى رياضــــة متوســــطة النشــــاط, تــــد
لياقة بدنية, أو أنشـطة ترفيهيـة ) وقـت الفـرا ( تسـبب 
ـــــنفس أو معـــــدل  زيـــــادة بســـــيطة فـــــى عـــــدد مـــــرات الت

مثــل المشــي الســريع, ركــوب الدراجــة [ضــربات القلــب
 دقائق متصلة على األقل؟ 10لمدة  ]أو السباحة

 أدرج أمثلة واستخدم بطاقة التوضيح

 

 

 .………………………………نعم

 

 

1 

 

 

 3031 ← 2 ...………………………………ال

3029Q 
ــــادي, , كــــم يومــــا  تمــــارس فيهــــا  فــــى األســــبوع االعتي
ـــة, أو  ـــة بدني رياضـــة متوســـطة النشـــاط, تـــدريبات لياق

 أنشطة الترفيه ) وقت الفرا (؟
  أيام  

 
 

3030Q 
كم تمضـى مـن الوقـت فـى ممارسـة رياضـة متوسـطة 
ـــة, أو أنشـــطة الترفيـــه)  النشـــاط , تـــدريبات لياقـــة بدني

 ى يوم اعتيادي؟وقت الفرا ( ف

      دقائق
 

 

 

      ساعات

فـى الجلـوس إلـى المكتـب,  [السؤال التالى حول الجلوس أو االتكاء فى العمل, فى البيت, الذهاب من مكان إلى آخر, أو مع األصدقاء بمـا فـى ذلـك الوقـت الـذى تمضـيه
أدرج أمثلية  , ولكنـه ال يتضـمن الوقـت الـذى تمضـيه فـى النـوم. ]ءة , لعب الورق, أو مشـاهدة التليفزيـون الجلوس مع األصدقاء, السفر بالسيارة, بالباص, بالقطار, أو القرا

 واستخدم بطاقة التوضيح

3031Q  كم من الوقت تمضيه فى الجلوس أو االتكاء فى
 يوم اعتيادي؟

      دقائق
 

 

 

      ساعات

Q3032 :وقت االنتهاء   :    
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 حاالت المزمنة وتغطية الخدمات الصحية: ال4000القسم 
 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q4000  وقت البدء   :    

 ة الطبية التي ربما تلقيتها.اآلن َأَودُّ أن أقرأ عليك أسئلة عن بعض المشكالت الصحية أو االحتياجات من الرعاية الصحية قد تكون تعرَّضت لها، والعالج أو الرعاي

 هاب المفاصلالت

Q4001 

هل أظهر تشخيص طبي، أو قيل لك فـي أي وقـت، 
أنك مصاب بالتهاب المفاصل )وهـو مـرض مفاصـل 
ـــــل الرومـــــاتيزم والتهـــــاب  ويعـــــرف بأســـــماء أخـــــرى مث

 مفاصل العظام(؟

   1 .………………………………نعم

 4003 ← 2 ...………………………………ال

 هل كنت تتناول أية أدوية أو تتلقى عالجا  آخر له..

Q4002a ؟خالل األسبوعين الماضيين 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4002b  ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4003Q 

هل تعرضـت أللـم  عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
أو توجــــع أو تيــــبس أو تــــورم فــــي أحــــد المفاصــــل أو 

ولـــــــه )مثـــــــل الـــــــذراعين أو الكفـــــــين أو الســـــــاقين أو ح
القـــدمين( دون أن يـــرتبم ذلـــك بإصـــابة ودامـــت هـــذه 

 الحالة أكثر من شهر؟

 
 ………………………………نعم

 
1   

   2 ...………………………………ال

Q4004 

هـل عانيـت تيبسـا   عشر شهرا  الماضـية اإلثنىخالل 
فـــي أحـــد المفاصـــل فـــي الصـــباح بعـــد النهـــوض مـــن 

عــد اســتراحة طويلــة للمفصــل لــم يتحــرك ب أوالفــراش، 
 خاللها؟

   1 .………………………………نعم

 4007 ← 2 ...………………………………ال

 4008"ال" هذا يعني ال يوجد أعراض التهاب مفاصل                                                2= 4004   و    4003 إذا كانت االجابه في السؤالين 

4005Q  دام هذا التيبس؟لكم من الوقت 
   1 .....................دقيقة أو أقل 30حوالي 

   2 دقيقة........................... 30أكثر من 

4006Q  هل زال هذا التيبس بعد إجراء تمارين أو تحريك
 المفصل؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4007 
هــا فــى اإلثنــى هــذه األعــراض التــي ذكــرت أنــك عانيت

آخـــر عشــر شـــهرا  األخيــرة، هـــل عانيـــت منهــا خـــالل 
 ؟أسبوعين

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4008Q 
الثالثــين يومـــا  هــل تعرضــت أللــم فـــي الظهــر خــالل 

 ؟الماضية
   1 ………………………………نعم

 4010 ← 2 ...………………………………ال

4009Q ن هــذا األلــم فــي مــا عــدد األيــام التــي عانيــت فيهــا مــ
  أيام    ؟خالل الثالثين يوما  الماضيةالظهر 
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

 اآلن أود أن أقرأ عليك بعض األسئلة المتعلقة ببعض المشاكل الصحية أو العناية الصحية التى قد عانيت منها أوتلقيت لها عالج

 ) جلطة بالمخ( السكتة الدماغية

Q4010  هل أخبرك أي اختصاصي في الصحة في أي
 ؟) جلطة بالمخ( وقت أنك تعرضت لسكتة دماغية

   1 ………………………………نعم

 4012 ← 2 ...………………………………ال

  اعالج آخر له أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 

Q4011a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q 014 1b  الماضية؟ عشر شهرا   اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4012 
مــن حــدوث شــلل مفــاج  أو  عانيــت فــي حياتــكهــل 

ضـــعف فـــي الـــذراع أو الســـاق فـــي جانـــب واحـــد مـــن 
 ساعة؟ 24جسمك لفترة زادت عن 

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4013 

ســـاعة  24لفتـــرة زادت عـــن  ى حياتـــكعانيـــت فـــهـــل 
من حدوث مفاج  لفقدان اإلحساس فى جانب واحـد 

 ءشــي أيمــن جســمك، دون أن يكــون قــد حــدث لــك 
 قبلها مباشرة؟

   1 ………………………………نعم

 2 ...………………………………ال
 

 

 الذبحة

Q4014 
، أنـــك فـــي أي وقـــتهـــل أظهـــر تشـــخيص طبـــي لـــك 

قصـــور نتيجـــة ألـــم فـــى الصـــدر أو تعـــاني مـــن ذبحـــة 
 ؟( )وهي مرض في القلبفي شرايين القلب 

   1 ………………………………نعم

 4016 ← 2 ...………………………………ال

 عالج آخر له  أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 

Q4015a ؟خالل األسبوعين الماضيين 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4015b  ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4016 
، هل تعرضت عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 

ألي ألم أو ضيق في صدرك وأنت تسير صاعدا  
 أو مسرعا ؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

   3 ال أسير صاعدا  أو مسرعا ...............

Q4017 

، هل تعرضت ا  الماضيةعشر شهر  اإلثنىخالل 
ألي ألم أو ضيق في صدرك وأنت تسير بسرعة 

 عادية على أرض منبسطة؟

   1 ………………………………نعم

 4022 ← 2 ...………………………………ال

4018Q 
فى  عدم الراحةماذا تفعل إذا تعرضت لأللم أو 

 وأنت تمشي؟ الصدر
 اقرأ الخيارات

   1 .......تتوقف أو تبط ..........................

   2 ذوب فى فمك..تستمر بعد أخذ دواء مخفف لأللم ي

   3 ...............................المشيتستمر فى 
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

4019Q 

أللم أو هذا اإذا وقفت ساكنا ، ما الذي يحدث ل
 الضيق؟ 

 اقرأ الخيارات   

   1 ...................) يختفي ( .............. يهدأ

   2 ............................) ال يختفي (  ال يهدأ

Q4020 

هل لك أن تشير لي على المنطقة التي تعاني فيها 
 عادة  من األلم أو الضيق؟

 المستقصى: ضع دائره حول الرقم الذي يمثل
 جميع مناطق الجسم التي تذكر أو يشار إليها

 
 من مكان( )ممكن اختيار أبثر

 ......................... أعلي أو وسم الصدر

 .................................. أسفل الصدر
 ................................. الذراع اليسرى 

 ................................. غير ذلك حدد
 

 

1 
2 
3 
8 

 

 
 

 

 

 

 

4021Q 
عشر  اإلثنىيت منها فى عان التيهذه األعراض 

، هل عانيت منها فى األسبوعين شهرا  األخيرة
 الماضيين؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 مرض السكري 

4022Q  أنك تعاني من في أي وقتهل أظهر التشخيص ،
 (؟ في فترة الحمل غير سكرمرض السكري  )

   1 ………………………………نعم

 4025 ← 2 ...………………………………ال

 أدوية مخفضة للسكر قي الدم. أيأو  أنسولينهل كنت تتلقى 

Q4032a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4032b  ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4024 

خاصــــا، أو نظــــام تمــــارين  هــــل تتبــــع نظامــــا  غــــذائيا  
رياضــــية أو نظامــــا  لمراقبــــة الــــوزن لمــــرض الســــكري 

 خالل األسبوعين الماضيين؟
 (ىختصاصيى صحا)حسب توصيات 

   1 ………………………………نعم

 ...………………………………ال
 ال ينطبق ................................

2 
3 

 
 

 المرض الرئوي المزمن

4025Q 
أي وقت، أنك  هل أظهر تشخيص طبي لك في

 ، السدة الرئويةمرض رئوي مزمنتعاني من 
 (؟المزمن الشعبي)الُنفاخ، االلتهاب 

   1 ………………………………نعم

 4027 ← 2 ...………………………………ال

 عالج آخر)مثل األكسجين( له. أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 

Q4026a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 .………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4026b  ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4027Q  هل تعرضت عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل ،
 وأنت مستريح؟ )أثناء اليقظة(تنفس لضيق 

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
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 االنتقال بةاإلجارموز  األسئلة مسلسل

4028Q 
، هل تعرضت عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 

في  دقائق أو أكثر 10لسعال أو أزيز)صفير( لمدة 
 المرة الواحدة؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4029Q 
، هل تعرضت  عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 

 إلخراج بصاق أو بلغم مع الكحة معظم أيام الشهر
 على األقل؟    لمدة ثالثة شهور

   1 ………………………………نعم

 4032 ← 2  ……………………ال

4030Q  ا  ، هل وجدت دمعشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
 فى البلغم أو هل سعلت دما ؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4031 
ذكرت أنك عانيت منها خالل  التيهذه األعراض 

ر شهرا  الماضية، هل عانيت منها فى عش اإلثنى
 ؟األسبوعين الماضيين

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4032 

، هل أجري لك عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
؟ أعني هل فحص ) السل الرئوي ( درن اختبار 

عينة من المادة  طبيب البلغم الذي تخرجه )أخذ
يقة وأرسلها للمختبر أثناء سعلة عم تهاقبصالتي 

 لفحصها( أو أخذت صورة باألشعة لصدرك؟

   1 ………………………………نعم

 4033 ← 2 ...………………………………ال

Q4032a  أدوية أو عالجا  له خالل  أيهل كنت تتلقى
 ؟       األسبوعين الماضيين

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4032b أو أي عالج آخر لهذا  هل كنت تتناول أي أدوية
ً   اإلثنىخالل المرض   الماضية؟ عشر شهرا 

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 الربو

Q4033  هل أظهر تشخيص طبي لك في أي وقت، أنك
 مصاب بالربو )مرض الحساسية التنفسي(؟

   1 ………………………………نعم

 4035 ← 2 ...………………………………ال

 عالج آخر له  أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 

Q4034a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 .………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4034b  ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 عشر شهرا  الماضية، هل تعرضت ألي من الحاالت اآلتية: اإلثنىخالل 

Q 0354  أو صفير أثناء التنفس؟نوبات أزيز  
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4036  أن انتهيـت مـن أداء التمرينـات  بعـدنوبات أزيـز أتـت
 الرياضية أو غير ذلك من األنشطة البدنية؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
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 قالاالنت اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

4037Q شعور بالضيق في صدرك؟ 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4038  هل استيقظت من نومك ولديك شعور بالضيق في
 صدرك في الصباح أو في أي وقت؟ 

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4039Q 
هل أصبت بنوبـة مـن ضـيق التـنفس أتـت دون سـبب 

ال تمـارس التمرينـات الرياضـية أو تقـوم واضـح وأنـت 
 بأنشطة البدنية؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
 4040             انتفل إلي جميعها ال 4039إلي  4035إذا كانت إجابة األسئلة من  المستقصي :

Q4039a 
عشر شـهرا   اإلثنىالتي ذكرتها خالل  األعراضهذه 

ت منهـــــــا خـــــــالل األســـــــبوعين الماضـــــــية هـــــــل عانيـــــــ
 األخيرين؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 االبتئاب

4040Q فــــي أي وقــــت، أنــــك  الطبــــي هــــل أظهــــر التشــــخيص
 االكتئاب؟ تعاني من

   1 ………………………………نعم

 4042 ← 2 ...………………………………ال
 له.عالج آخر  أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 
 قد يشمل حضور جلسات عالج أو مشورة()العالج اآلخر 

Q4041a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 .………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4041b  ؟اإلثنى عشر شهرا  الماضيةخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4042Q 
عشــر شــهرا  الماضــية، هــل مــرت بـــك  اإلثنــىخــالل 

 بـــالحزن والفــــرا دة أيــــام شـــعرت فيهــــا فتـــرة دامــــت عـــ
 أيام فأكثر( 3) واالكتئاب؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4043Q 

الماضــية، هــل مــرت بـــك  عشــر شــهرا   اإلثنــىخــالل 
ــــرة دامــــت  ــــامفت  بفقــــد االهتمــــامشــــعرت فيهــــا  عــــدة أي

بمعظــــــم األشــــــياء التــــــي تســــــتمتع بهــــــا عــــــادة، مثــــــل 
 مل، أو الهوايات/ الترفيه؟العالقات الشخصية، الع

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4044Q 
الماضــية، هــل مــرت بـــك  عشــر شــهرا   اإلثنــىخــالل 

 أو بــنقص الحيويــةفتــرة دامــت عــدة أيــام شــعرت فيهــا 
 التعب الدائم  ؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 4060".. انتقل إلى                 (  " ال 4044و   4043و  4042للثالثة ) اإلجابة  إذا كانت  المستقصي :

4045Q 
 أوالتـي كنـت حزينـا خاللهـا  [هل  دامت هـذه الفتـرة 

لمـدة  ]تعاني مـن انخفـاض الحيويـة أوفاقدا لالهتمام 
 ؟متصلين أكثر من أسبوعين

   1 ………………………………نعم

 4060  2 ...………………………………ال
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q4046 
هل كانت تحدث هذه الفترة التـي كنـت حزينـا خاللهـا 

 ]تعــاني مــن  انخفــاض الحيويــة أوفاقــدا لالهتمــام  أو
  كل يوم  تقريبا  ؟ ومعظم النهار 

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4047 هل فقدت شهيتك خالل هذه الفترة؟ 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4048 هل الحظت أي تباطؤ في تفكيرك؟ 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4049Q النوم؟ بداية  يهل الحظت وجود أي مشاكل ف 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4050  ا  السـتيقاظ مبكـر مثـل اهل الحظت وجود أي مشـاكل
 ؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4051 

صـعوبات فـي  أيخالل هذه الفتـرة، هـل عانيـت مـن 
التركيــــــز، مثــــــل االســــــتماع إلــــــى اآلخــــــرين، العمــــــل، 

 مشاهدة، التليفزيون  االستماع إلى الراديو؟

   1 .………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4052 التحــرك هنــا وهنـــاك؟ هــل الحظــت أي تبــاطؤ فـــي  (
 المشاوير اليومية المعتادة (

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4053Q  ــالقلق معظــم  التــوترخــالل هــذه الفتــرة، هــل شــعرت ب
 األيام؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4054Q 
خــــــالل هــــــذه الفتـــــــرة، هــــــل كنـــــــت تشــــــعر بالتملمـــــــل  

يــوم تقريبــا  ممــا يجعلــك تــذرع المكــان والعصــبية كــل 
 جيئة وذهابا  وال تستطيع الجلوس ساكنا ؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4055  خالل هذه الفترة، هل كان شعورك سلبيا  تجـاه نفسـك
 أو كمن فقد الثقة بالنفس؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4056 وأنه ليس هناك مـن سـبيل  –كثيرا  باليأس  هل تشعر
 لتحسين األحوال؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4057 خالل هذه الفترة، هل قلت الرغبة  في الجنس؟ 
   1 …………………………..……نعم

   2 ....……………………………....ال

Q4058 هل كنت تفكر في الموت، أو تمنيت لو كنت ميتا ؟ 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4059  خالل هذه الفترة، هل حاولت فـي أي وقـت أن تنهـي
 حياتك؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
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 ضغط الدم ارتفاع

4060Q ك تعـاني مـن هـل أظهـر التشـخيص فـي أي وقـت، أنـ
 ؟ارتفاع ضغم الدم

   1 ………………………………نعم

 4062 ← 2 ...………………………………ال

 الوزن أو تغيير النمم الغذائي(.. إنقاصعالج آخر  له )بما فيها برامج  أيأدوية أو  أيهل كنت تتلقى 

Q4061a  ؟األسبوعين الماضيينخالل 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q 640 1b  الماضية؟ عشر شهرا   اإلثنىخالل 
   1 .………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 الكتارابت السد )المياه البيضاء(

4062Q 
، هــل تــم تشــخيص خــالل األعــوام الخمســة الماضــية

)الميــــاه البيضــــاء( فــــي إحــــدى أو كلتــــا بـــــ  اإلصــــابة
 عينيك )إعتام في عدسة العين(؟

   1 ………………………………نعم

 4064 ← 2 ...………………………………ال

   98 …………..……………  ال أعرف

4063Q هـــــل خضـــــعت خـــــالل األعـــــوام الخمســـــة الماضـــــية ،
 لجراحة بالعين إلزالة المياه البيضاء؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

 الماضية، هل تعرضت لآلتي عشر شهرا   اإلثنىخالل 

4064Q مة؟رؤية ضبابية أو غائ 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4065Q 
مشــــــاكل بصــــــرية تتعلــــــق بالضــــــوء مثــــــل اإلحســــــاس 
بالوهج من األنـوار السـاطعة، أو وجـود هـاالت حـول 

 األنوار؟

   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
 صحة الفم

 واآلن أريد منك أن تخبرني عن حالة فمك وأسنانك.

4066Q ل فقدت كل أسنانك الطبيعية؟ه 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

4067Q 
، هل عانيت من عشر شهرا  الماضية اإلثنىخالل 

أية مشاكل تتعلق بالفم و/أو األسنان)يشمل هذا 
 مشاكل البلع(؟

   1 ………………………………نعم

 4069 ← 2 ...………………………………ال

 ألسنان أو غيره من أختصاصيى صحة الفم خالل.عالج من طبيب  أيهل تلقيت 

Q4068a ؟األسبوعين الماضيين 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال

Q4068b ؟عشر شهرا  الماضية اإلثنى 
   1 ………………………………نعم

   2 ...………………………………ال
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 اإلصابات

4069Q 

الماضـــية، هـــل تعرضـــت  عشـــر شـــهرا   اإلثنـــى خــالل
لحـــادث مـــرور بـــالطريق عانيـــت بســـببه مـــن إصـــابة 

 جسدية؟
تحّقـــق: يمكــــن أن تكـــون هــــذه حادثـــة تعرضــــت لهــــا 
كراكـب فــي ســيارة أو بينمــا كنــت تركــب دراجــة ناريــة 

 أو دراجة هوائية أو بينما كنت تسير على قدميك.

 
 

  .......................................نعم

 
 
1 

 

 

 4073 ← 2 ...………………………………ال

 )إذا كان هناك أكثر من حادثة، اختر األحدث لتسأل عنه بالتفصيل أدناه..

4071Q  ـــــــك ـــــــي لتل ـــــــة أو عـــــــالج طب ـــــــة رعاي ـــــــت أي هـــــــل تلقي
 ؟ اإلصابات

   1 ………………………….....……نعم

   2 ...…………………………….....…ال

Q4072 
 بتك؟كنتيجة إلصا جسديهل عانيت من عجز 

تقييد أو نقص فى   أيالمستقصي: العجز هو 
 .القدرة على أداء النشاط كما كان قبل اإلصابة

   1 ………………………………نعم

 4073 ← 2 ...………………………………ال

Q4072a 

 ما نوع العجز الذى أصبت به؟

 
المستقصي: ضع دائرة حول كل ما يختاره 

 .المستجيب

   1 ..........غير قادر على استعمال اليد أو الذراع.

   2 ..........صعوبة فى استعمال اليد أو الذراع ....

   3 .............أعرج عند المشي..................

   4 .........السمع ) جزئي او كلي ( ..........فقد 

   5 ................... ) جزئي او كلي (فقد البصر

   6 ...............ضعف أو قصر النفس..........

   7 ............عدم القدرة على تذكر األشياء.......

   8 .............عدم القدرة على المضغ............

   87 ....................غير ذلك،  حدد............

4073Q 

الماضية، هل مر بك  اإلثنى عشر شهرا  خالل 
سدية؟ )غير حدث آخر عانيت فيه من إصابة ج

 إصابات السير(
المستقصي: لو أبثر من إجابة، اسأل المستجيب 

 أن يفكر فى الحدث األبثر قربا  

 
 نعم......................................

 
1 

 

 

 4078 ← 2 ...………………………………ال

 ) لو أبثر من إجابة، اختر األحدث لتسأل عنه بالتفصيل أدناه(
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Q4073a أين كنت عندما حدثت تلك اإلصابة؟ 

   1 فى المنزل...............................

   2 ................../ كلية..... فى المدرسة
   3 فى العمل................................

   8 ..........................(حددغير ذلك، )

4074Q ذا كان السبب فى تلك اإلصابة؟ما 

   1 السقوط..................................

   2 ...بشيءشخص أو بارتطمت  / اصطدمت

   3 طعنت...................................
   4 ...............................ناري طلق 

   5 حريق، لهب، حرارة.....................

   6 ...............شراف على الغرق.......إ

   7 تسمم.....................................

   8 عضة حيوان.............................

   9 صدمة كهربائية..........................

   87 .........................  (حدد)غير ذلك، 

Q4076 ية أو عالج طبي لتلـك اإلصـابات هل تلقيت أية رعا
 ؟

   1 ...……………………………نعم 

   2 ...………………………………ال

Q4077 

  كنتيجة إلصابتك؟ جسديهل عانيت من عجز 
تقييد أو نقص فى  أيالمستقصي: العجز هو 

 .ل اإلصابةلقدرة على أداء النشاط كما كان قبا

   1 ...……………………………نعم 

 4078 ← 2 ...………………………………ال

Q4077a 
 ما نوع العجز الذى أصبت به؟

المستقصي: ضع دائرة حول كل ما يختاره 
 .المستجيب

   1 ......غير قادر على استعمال اليد أو الذراع...

   2 ........صعوبة فى استعمال اليد أو الذراع ...

   3 .........أعرج عند المشي....................

   4 ............................فقد الشم..........

   5 .......فقد البصر.............................

   6 .......ضعف أو قصر النفس.................
   7 ........عدم القدرة على تذكر األشياء.........

   8 .........عدم القدرة على المضغ..............

   9 ..............او كلي ( ... ) جزئي السمعفقد 

   87 ..............................غير ذلك،  حدد
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 )للنساء فقط( الثديعنق الرحم وسرطان  سرطانل الكشف المبكر
 األسئلة توجه للمستجيبات اإلناث فقم.

 Q 5000اذهب إلى             : الذكر                   Q  8040           : ألنثىا
 قد تلقيتها. تكونييمكن أن  التياآلن أود توجيه بعض األسئلة حول بعض أنواع الرعاية الصحية أو الفحوصات 

Q4080 

منـــذ متـــى كانـــت آخـــر مـــرة أجـــري لـــك فيهـــا تصـــوير 
 باألشعة للثدي؟

)يعنـــى، صــــورة باألشــــعة الســـينية للثــــديين الكتشــــاف 
 دي فى مرحلة مبكرة(سرطان الث

 " لو أقل من عام مضى00أدخل"

     سنة  

   99 لم أفحص مطلقا ........................

Q4078 

أجــرى لــك فحــص نســائي  كانــت آخــر مــرةمنــذ متــى 
 مهبلي ؟ 

) اقصـــــد بـــــذلك طبيبـــــه او ممرضـــــة قامـــــت بفحـــــص 
 المهبل و الرحم (

 " لو أقل من سنة مضت00أدخل"

     سنة  

  أفحص مطلقا ........................ لم

  ال ينطبق ) اذا لم يسبق لها الزواج ( .............

99 
77 

  
Filter1 

 

4079Q 

فى آخر مرة أجـرى لـك فيهـا فحـص نسـائي مهبلـي ، 
 هل أجرى اختبار مسحة عنق الرحم ؟ 

ـــــار مســـــحة  ـــــرحم ) باختب ـــــق ال ، أعنـــــى هـــــل قـــــام عن
ل عـــــود أو ماســـــحة الطبيـــــب أو الممرضـــــة باســـــتعما

للمســـــح داخـــــل مهبلـــــك، وأخـــــذ عينـــــة و رســـــالها إلـــــى 
 المختبر(؟

 
 

 ………………………………نعم 

 
 

1 
  

   2 ...………………………………ال
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 الخمسة أعوام األخيرة فقط. لديهن والدات حية خالل والالتيعاما (  49-18) المستقصي: توجه األسئلة التالية إلى النساء فى سن اإلنجاب
    Q 1012راجع الحالة الزوجية  وQ  1011راجع عمر المرأة: 

 Q   5000            إلىال ينطبق أحد الشرطين اذهب  إذا                   إستمر            سبق لها الزواج سنة و 49-18إذا كان عمرها  ين 

Filter1  نعم .  هل أنجبت مولودَا حيا. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 

2 

  

4115 

Filter2 نعم . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . هل أنجبت مولودَا حيا خالل الخمس سنوات السابقة 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ال. . . . . . . . . .

1 

2 

  

4114 

4096Q 

 ما اسم أصغر طفل لك ولدته فى آخر خمس سنوات؟
المستقصيي: اسيتخدم هيذا االسيم فيميا يتعليق باألسيئلة 

 .التالية
. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . 

Q4096a (  فـــــى 0400)القســـــم  رِقـــــم الســـــطر مـــــن ســـــجل األســـــرة
    استبانة األسرة

4097Q تاريخ ميالد هذا الطفل 
 سنة( شهر/ / )يوم

 السنة  الشهر  اليوم
 
 

       0 2  
Q4098a 1 …………………………… البحرينفى  أين تمت والدة هذا الطفل؟   

   2 ...…………………………ينالبحر خارج 

Q4098c  هــــل كنـــــت ]اســــم المولـــــود [عنــــدما كنــــت حـــــامال  فــــى ,
 با، ممرضة أو قابلة لمتابعة حملك؟تراجعين طبي

   1 ………………………………نعم 
 4111 ← 2 ...………………………………ال

Q4099  قمــت بمراجعــة  ]اســم المولــود[كــم مــرة أثنــاء حملــك فــى
   طبيبا ، ممرضة أو قابلة؟

 

   

Q4100 
شـــــهر مـــــن الحمـــــل تمـــــت أول زيـــــارة لطبيـــــب،  أيفـــــى 

 ممرضة، أو قابلة أو مولدة تقليدية؟  
 

   1 ول....................................األ
   2 ....................................الثاني

   3 الثالث....................................
   4 بعد ذلك................. أوالشهر الرابع 

Q4101  الوقت؟معظم كنت تراجعينه  الذيمن 

النساء،  أخصائيثل الطبيب )يشمل األخصائيين م
   1 .................. (طبيب العائلة ، التوليد أخصائي

   2 ..............................الممرضة أو القابلة
ممرضة أو قابلة مساعدة )يشمل تلميذة تمريض، 

   3 ...............................مساعدة تمريض(

   4 ....................................مولدة تقليدية
   5 .......................................غير ذلك

 مرة واحدة على األقل يأتي، وعندما كنت تراجعين مقدم الرعاية الصحية، هل تم القيام بأى مما ]اسم المولود[أثناء حملك فى 

4102Q 1 ...……………………………نعم  هل تم قياس ضغم الدم لك؟   
   2 ...………………………………ال

Q4103  هــل أعطيــت عينــة دم )أعنــى، هــل تــم أخــذ دم منــك
 إلرساله للمختبر للتحليل(؟

   1 ...……………………………نعم 
   2 ...………………………………ال

Q4104  هل أعطيت عينة بول )أعنى، هل تم جمع البول
 و رساله للمختبر للتحليل(؟

   1 نعم......................................
   2 ...………………………………ال
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

4105Q 
هــــل تـــــم إجــــراء تصـــــوير بالموجــــات فـــــوق الصـــــوتية 
)أعنى هل استخدم الطبيب أو الممرضـة جهـازا  فـوق 

 البطن ليفحص الجنين(؟

   1 نعم......................................

   2 ...………………………………ال

4106Q  هــــل تــــم إعالمــــك بمظــــاهر مضــــاعفات الحمــــل ومــــا
 عليك فعله إذا حدثت هذه المضاعفات؟ ينبغي

   1 نعم......................................
   2 ...………………………………ال

Q4107 

اســـم )أثنـــاء زياراتـــك لتلقـــى الرعايـــة أثنـــاء حملـــك فـــى 
، هــل تــم إعطــاؤك أيــة معلومــات أو مشــورة ]المولــود

 الـذينقص المناعـة البشـرى، الفيـروس  حول فيروس
 يسبب مرض اإليدز؟

   1 نعم......................................

   2 ...………………………………ال

4108Q 

هـــــل عـــــرض عليـــــك إجـــــراء اختبـــــار عـــــدوى نقـــــص 
 وقت خالل زياراتك؟ أيالمناعة فى 

أنــه أيــا كــان مــا تقولينــه ســيكون  تــذكري )مــن فضــلك 
 م لألغراض البحثية.(سريا  وسيستخدم فق

   1 نعم......................................

 4111 ← 2 ...………………………………ال

Q4109 
ال أريد منك اطالعي على النتائج، ولكن هـل وافقـت 
علــى الخضــوع الختبــار عــدوى نقــص المناعــة خــالل 

 أي من زياراتك؟

   1 نعم......................................

 4111 ← 2 ...………………………………ال

Q4110  هــــل تســـــلمت نتـــــائج االختبــــار؟ )ال أريـــــد أن أعـــــرف
 النتائج.(

   1 نعم......................................
   2 ...………………………………ال

4111Q 

 ، من ساعد فى الوالدة؟]اسم المولود[عندما وضعت
 هل من شخص آخر؟

ا فــى الــذين ســاعدو  جميييع األشييخاصتحقــق وســجل 
 الوالدة

   1 الطبيب...................................
   2 الممرضة أو القابلة.......................
 ممرضة أو قابلة مساعدة) يشمل تلميذات 
   3 التمريض، مساعدات التمريض(..........

   4 داية/ مولدة تقليدية.......................
   5 س لديها تدريب طبي.....قريبة/ صديقة لي

   6 غير ذلك.................................
   7 ال أحد...................................
   98 ال أعرف................................

4112Q  ؟]اسم المولود[أين وضعت 

   1 .................... مستشفى والدة
   2 ............نوع آخر مرفق صحي من 

 4116  3 في المنزل ..............................
في الهواء الطلق )مثل الحقل، في وسيلة  

 4 مواصالت، الشارع، السوق، الخ(........
 

4113Q  1 حكوميا .................................. هل كان هذا المرفق حكوميا  أم خاصا ؟   
   2 خاص ..................................
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

    4114الشرط               إذا ال ينطبق                    استكمال                شهر فقم 24-6لديها اآلن طفل من  اذا

Q4116  مـن بعـد  ساعة 24هل تمت رضاعة طفلك في أول
 الوالدة؟

   1 نعم
 4118 ← 2 ال

Q4117  ماهي المدة التي أرضعت فيها رضاعة طبيعية فقـم
 ال غير)ما عدا االدوية(؟

   1 أقل من شهرين
   2 شهرين 

   3 اربعة شهور
   4 ستة شهور

Q4118  ـــــــة التكميليـــــــة ـــــــك األغذي ـــــــدأت بإعطـــــــاء طفل ـــــــى ب مت
 المأمونة؟

   1 شهور 4أقل من 
   2 شهور 6 -شهور 4
   3 اشهر و ما فوق  6

 5000  ← كانت مطلقة/ ارملة إذا          استكمال  ←  متزوجة   اذا كانت

Q4114 

 لديك الذين يعيشون اليوم؟ عدد األبناءكم 
"  00ضييع " اذا لييم يكيين لييديها أ نيياء المستقصييي: 

 في كل الحقول
 

 ذكر
 
 

 
 أنثى
 
 

 
 الكلي

 
 

  

   

Q 5411  حاليا ؟ حاملهل انت  
 4119a ← 1 ......................................... نعم

   2 ..........................................  ال

Q4115a هل ترغبين بإنجاب ) طفل / طفل آخر( ؟ 
   1 ......نعم ....................................

5411 ← 2 ..........................................ال   c 

Q4115b 
من اآلن قبل والدة  االنتظار ينكم من الوقت تريد

 ؟)طفل / طفل آخر( 

   1 اآلن .........................................

   2 في وقت الحق ...............................

   3 غير متأكدة .................................. 

Q4115c 
هل تستخدمين أو يستخدم زوجك أي وسيلة لمنع 

 ؟حاليا الحمل 
   1 .......................................... نعم

 4119a ← 2 ........................................... ال

Q4115d حاليا لمنع الحمل أرجو اختيار الوسيلة المستخدمة 

   1 ....................... الحساب ) الفترة اآلمنة(

   2 ............................ الرضاعة الطبيعية

   3 .................................... االنسحاب

   4 ................................ العازل الذكري 

   5 ................................ العازل االنثوي 

   6 .............................عية كريمات موض

   7 .............................حبوب منع الحمل 

   8 ................................اإلبر الهرمونية 

   9 ................................... زرع هرمون 

   10 ............................اللصقات الهرمونية 

   11 ........................................اللولب 
   12 ............. عملية ربم األنابيب للذكور/اإلناث

   87 ......................................... أخرى 
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Q4119a 

) أو عدم  هل تعتبرين أن استخدام مانع الحمل
 هو باألساس قرارك أم باألساس قرار استخدامه(

 زوجك أم أنكما اتخذتما القرار معا ؟

   1 باألساس....................... قرار المستجيبة 

   2 ........................... قرار الزوج باألساس
   3 المستجيبة باالشتراك مع الزوج ............ قرار

   8 أخرى ) حدد ( ...............................

Q4119b ـــولي للاللل لزوجـــك إذا كنـــت ال هـــ ل تســـتطيعين أن تق
 تريدي المعاشرة الزوجية؟

 Q4119d ← 1 ..........................................نعم 

   2 .........ال ...................................

Q4119c  ال" في السؤال السابق؟ جاوبتي بلماذا" 

   1 .................يتعارض مع العادات و التقاليد 
   2 ................. المعتقدات الدينيةيتعارض مع 

   3 الخوف .......................................

   8 أخرى ) حدد( .................................

Q4119d  من في العادة يتخذ قرارات الرعاية الصحية
 الخاصة بك؟

   1 .......................................... أنت

   2 ....................................... زوجك

   3 ............................. معا   جكأنت وزو 
   8 أخرى ) حدد( ................................

Q4119e 

نفترض أنكي عانيتي احساس مؤلم أو حرقة عن 
ب الرعاية الصحية، من الذي التبول ، وأردت طل

يتخذ القرار عادة حول العناية بصحتك انت ام 
 زوجك ام أن القرار مشترك؟

   1 .......................................... أنت
   2 ....................................... زوجك

   3 ............................. معا   جكأنت وزو 

   8 ) حدد( ................................أخرى 
 



32 

 

 ة: االستفادة من الرعاية الصحي5000القسم  
 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

5000Q  :وقت البدء   :    

ام الرعاية الصحية. أود أن أعرف هل احتجت معرفة خبراتك الحديثة بالنسبة للحصول على الرعاية الصحية من العاملين الصحيين, المستشفيات, العيادات, نظ أود
 تلقيت الرعاية منه. الذي, إذا كان األمر كذلك فماذا كان السبب ومن كان مقدم الخدمة الصحية سنوات(  3)أقل من  إلى رعاية صحية حديثا  

Q5001 

منذ متى كانت آخر مرة احتجت فيها 
 لخدمات الرعاية الصحية؟ 

يادة أو عالمستقصي: قد يكون تنويما  
لو أقل من  00أدخل  – خارجية أو استقبال

 شهر

      شهور
 

 
5002 

      سنوات

  99 لم يحدث مطلقا  
5053 

   98 عرفال ا 

Q5001a  الاعرف. هل كان ذلك منذ  اإلجابةإذا كانت
 سنوات. 3أكثر من 

 5053  1 .………………………………نعم
   2 ...………………………………ال

5002Q  هل حصلت على الرعاية الصحية في آخر
 مرة احتجت إليها؟

 5004  1 .………………………………نعم
   2 ...………………………………ال

Q5003a  أحوجك للرعاية الذي الرئيسيما هو السبب، 
 حتى لو لم تحصل عليها؟

المستقصي: يمكن للمستجيب أن يختار 
 واحد فقط للزيارة.  رئيسيسبب 

   1 ........إيدز( .معدية, مالريا, درن, )أمراض سارية ض امر أ
   2 ...........الوالدة......الحمل و  حاالت خاصة باألمومة و

   3 ............................نقص التغذية.................
   4 .......( , صداع, كحةنزلة برد)إسهال, حمى,  حاالت حادة

   5 ...........................إصابة )ليست إصابة عمل(....
   6 ........................................عملية جراحية....

   7 ..........................مشاكل تتعلق بالنوم.............
   8 .............................. إصابة تتعلق بالعملحالة / 

   9 ...(الظهراألرجل، ) مفاصلالتهاب ال / ألم مزمن بالمفاصل
   10 .......................أو مضاعفاته....... السكري مرض 

   11 ...........ال يعرف سببه.شاكل بالقلب بما فيها ألم بالصدر م
   12 ..........................مشاكل بالفم, األسنان, البلع.....

   13 .........................مشاكل بالتنفس..................
   14 ........................................ارتفاع ضغم الدم 

   15 ...........سكته دماغية/شلل مفاج  بأحد جانبى الجسم...
   16 .........آخر غير محدد(...ألم عام)المعدة,العضالت,أوألم 

   17 ....................( ........اكتئاب أو قلقمرض نفسى )
   18 .................سرطان..................................

   87 ..............................................(حددأخرى, )
Q5003b   ما هو السبب/ األسباب التي توضح بشكل

 تام لماذا لم تحصل على الرعاية الصحية؟

 
ئرة حول كل ما يذكره المستقصي: ضع دا

 المستجيب
 
 
 
 
 
 
 

   0 ...................لم تستطع تحمل تكلفة زيارة الطبيب....
  1 ....ليس هناك وسيلة نقل متوفرة..........................

  2 .......لم تستطع تحمل تكلفة االنتقال.....................
  3 ........................عوملت معاملة سيئة من قبل.....

 5053 4 ...لم تستطع الحصول على إذن من العمل / لديك التزامات

  5 ........أدوية أو أجهزة مقدم الرعاية الصحية غير مالئمة........
  6 ........مهارات مقدم الرعاية الصحية غير وافية...........

  7 .........................لم تكن تعرف إلى أين تذهب.....
  8 .........الصحية....... من تلقى الرعاية ولكنك منعتحاولت 
  9 ...............أن حاتك المرضية ال تستدعي ذلك اعتقدت 

  87 ..........................................غير ذلك,  حدد
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q5004 

غالبا  خالل الثالث سنوات األخيرة أين كنت تذهب 
عندما كنت تشعر بالمرض أو تحتاج إلى مشورة 

 أحد ما بخصوص صحتك؟

 
 واحدة فقط المستقصي: يسمح بإجابة

   1 .......مرفق رعاية صحية خاص...أو  عيادة
   2 .....مستشفى خاص.......................

   3 ......ة صحية عام.....عيادة أو مرفق رعاي
   4 .....مستشفى عام.........................
   5 ......مداو شعبي )حواج، عطار..(.........

   6 ...........صيدلية ........................

   8 ............غير ذلك، حدد:................
مة  للمرضى المنومين   فى المستشفىالرعاية المقدَّ

 تنويم  في إحدى المستشفيات تكون قد أمضيته فى أثناء الثالث السنوات الماضية. أيالسؤالين التاليين عن 

Q5005  خالل الثالث سنوات األخيرة هل نومت في أي وقت
 ؟بمستشفى وقضيت الليل فيها

   1 نعم .......................................

 5026 ← 2 ........................ال ...............

5006Q 

 متى كانت آخر مرة نومت فيها في المستشفى ؟
 

 00المستقصي: إذا كان أقل من شهر مضي أدخل 
 للشهر والسنة

      شهور
   

      سنوات

 ل اإلثنى عشر شهرا  األخيرة.وما إذا كنت قد نومت في أحد المستشفيات خال –اآلن أود أن أعرف معلومات عن مرات أكثر قربا  

Q5007 

 
، كم مرة مختلفة اإلثنى عشر شهرا  الماضيةخالل 

 في مستشفى لليلة واحدة على نوما  كنت فيها م
 األقل؟

      

 5026 ← 00 ............................. لم يتم التنويم 

. ولكنى أريدك أوال  أن ترجع ثا , أود أن أعرف أكثر عن تنويمك. لنبدأ باإلقامة األقرب حدو مستشفىأريد أن أعرف أكثر لماذا احتجت لإلقامة طوال الليل فى 
 بالذاكرة آلخر تنويم لك بالمستشفى فقم.

Q5008 

ماذا كان نوع المستشفى تذكر أننا نسأل اآلن عن 
 آخر)أحدث( تنويم لك. 

 
 المستقصي: إجابة واحدة فقط

   1 ..........مستشفى عام......................
   2 مستشفى خاص.............................
   8 غير ذلك,  حدد.............................
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q5008b  ما السبب الذي يصف تماما  لماذا أدخلت
 المستشفى؟ 

 
المستقصي: يمكن للمستجيب أن يختار سبب  

 د فقط للزيارة. رئيسي واح

   1 .....ض سارية )أمراض معدية, مالريا, درن, إيدز( ...امر أ
   2 ......حاالت خاصة باألمومة و الحمل و الوالدة..........

   3 .....نقص التغذية.......................................

   4 ....حاالت حادة)إسهال, حمى, نزلة برد, صداع, كحة( ..
   5 .....إصابة )ليست إصابة عمل(.........................

   6 .......عملية جراحية....................................
   7 ...مشاكل تتعلق بالنوم..................................

   8 .............مل.................إصابة تتعلق بالع/  حالة
   9 ..مزمن بالمفاصل / التهاب المفاصل )األرجل، الظهر(ألم 

   10 .....مرض السكري أو مضاعفاته........................
   11 مشاكل بالقلب بما فيها ألم بالصدرال يعرف سببه.......

   12 مشاكل بالفم, األسنان, البلع............................
   13 .....................................مشاكل بالتنفس...
   14 ............................ارتفاع ضغم الدم 

   15 سكته دماغية/شلل مفاج  بأحد جانبى الجسم............

   16 ألم عام)المعدة,العضالت,أوألم آخر غير محدد(..........
   17 ............مرض نفسى )اكتئاب أو قلق( ............

   18 سرطان...............................................

   87 أخرى,  حدد..........................................

5010Q من الذي تكفل بتكاليف هذا التنويم؟ 

 

. تحرى اإلجابات المستقصي: ضع دائرة حول
فى لتعرف إن كان أحد آخر قد دفع أو ساهم 

 الدفع مقا ل الرعاية الطبية.

   1 ...........................أحد أفراد األسرةأو   المستجيب
   2 .....فرد آخر ليس من العائلة...........................
   3 .....تأمين خاص.......................................

 5013 ← 4 .........................من قبل الدولة التنويم كان مجانيا  

 8 أخرى )حدد(............................................
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

 عند التفكير فى آخر إقامة لك بالمستشفى, كم دفعت أنت أو أفراد أسرتك من الجيب مقابل:
 -" إذا كانت الخدمة مجانية0المستقصي: سجل "

  99999لو لم يتلق الشخص دواء أو فحوصات, أدخل  

Q5011a  [مقدميأجور ]الرعاية الصحية   

 ال بد من ادخال رقم صحيح 
 بحرينيدينار      

 ال أعرف ..................................
 
98   

Q5011b بحرينيدينار       األدوية 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5011c بحرينيدينار       الفحوصات 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5011d بحرينيدينار       المواصالت 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5011e دينار بحريني      العملية الجراحية 
 .......ال أعرف ...........................

98 
  

Q5011f ________________ :)بحرينيدينار       غير ذلك, )حدد 
 ال أعرف ..................................

 
98   

5012Q   احد أفراد أسرتك من دفع كم دفعت أنت أو إجماال
 الجيب مقابل هذا التنويم؟

 بحرينيدينار      
 .....ال أعرف .............................

 
98   

Q5013 تلقيتها  التيك عن الرعاية ئعموما , ما مدى رضا
 أثناء إقامتك األخيرة ] بالمستشفى[؟

   1 راٍض جدا ...............................
   2 راٍض....................................

   3 ال راض وال مستاء......................
   4 ..........................مستاء..........

   5 مستاء جدا ...............................

Q5014 ماذا كانت نتيجة زيارتك ]للمستشفى[؟ 
 هل حالتك...........

   1 تحسنت كثيرا ............................
   2 تحسنت..................................

   3 .......................لم تتغير...........
   4 ساءت...................................

   5 ساءت كثيرا .............................

Q5015  1 .………………………………نعم ما توقعته؟ هيهل كانت هذه النتيجة   
   2 ...………………………………ال
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

 لتاليةأريدك أن تفكر ثانية فى أحدث تنويم لك. أود أن أسألك عن انطباعاتك عن آخر تنويم لك. أود منك أن تقيم خبراتك بالتعامل مع األسئلة اواآلن 
 سيئة جدا   سيئة معتدلة جيدة جيدة جدا   األسئلة مسلسل

 فى آخر إقامة )تنويم( لك بالمستشفى, كيف يمكن لك أن تقيم اآلتي:
5018Q 5 4 3 2 1 التي انتظرت فيها حتى تقديم الخدمة لك؟ فترة الزمنيةال 
5019Q  5 4 3 2 1 ؟معاملتك باحترامخبرتك فى مدى 
5020Q ؟بوضوح لك مقدمي الرعاية األمور فسر إلى أي حد 

1 2 3 4 5 
5021Q  المتعلقة بعالجك؟ مشاركتك فى اتخاذ القراراتخبرتك فى مدى 

1 2 3 4 5 
5022Q التحدث مع مقدمي الخدمة؟ خصوصيةت لك لكيف كف 

1 2 3 4 5 
5023Q 5 4 3 2 1 السهولة التي يمكنك بها مقابلة مقدم خدمة ترتاح له؟ 

Q5024 5 4 3 2 1 النظافة فى المرفق الصحي؟ 
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

 رعاية مرضى العيادات الخارجية, والرعاية المنزلية
ال تشمل تنويما  بالمستشفى. األسئلة التالية عن تلقيك الرعاية فى  والتيتلقيتها  التيإلى أسئلة عن الرعاية الصحية  -أنتقل بعيدا  عن األسئلة حول التنويمواآلن سوف 

 , مستوصف, عيادة خاصة أو بالمنزل من أحد العاملين بالرعاية الصحية,.صحيمستشفى, مركز 

5026Q  أي األخيرة, هل تلقيت عشر شهرا   اإلثنىخالل 
 رعاية صحية ال تشمل تنويما  بمستشفى ؟

   1 .………………………………نعم
 5053 ← 2 ...………………………………ال

5027Q 
تلقيت فيها رعاية  التيإجماال , كم عدد المرات 

عشر شهرا   اإلثنىفى  طبيصحية أو فحص 
 الماضية؟

      

 .آخر أو أحدث زيارة لكك بعض األسئلة عن وأن أسأل -واآلن أود أن تفكر فى آخر زيارة

5028Q  ما هي آخر خدمة صحية تلقيتها أو مرفق صحي
 قمت بزيارته فى آخر اثنى عشر شهرا ؟

 

المستقصي: اقرأ اإلجابات. ضع دائرة حول اختيار 
 واحد فقط

   1 مرفق رعاية صحية خاص..... / عيادة
   2 ...مستشفى خاص..............................

   3 مرفق رعاية صحية عام......... /عيادة 
   4 مستشفى عام...................................

   5 زيارة منزلية...................................
   8 غير ذلك,  حدد:...............................

Q5029 
 هو آخر )أحدث( مقدم رعاية صحية قمت نم

 ؟أو زارك بزيارته

 
استبدل نوع مقدم  5029لمستقصي: بعد س ا

اختاره المريض عندما  الذيالرعاية الصحية 
 ترى]مقدم رعاية صحية [  ين األقواس

   

، طبيب  طبيب بشرى) جراح, نساء, نفساني, عيون 
   1 (.....عام 

   2 ممرضة / قابلة.................................
   3 ان....................................طبيب أسن

   4 أخصائي عالج طبيعي أو المعالج بالتقويم يدويا .
   5 مداو شعبي ) حواج، عطار(....................
   6 صيدلي.........................................

   7 مقدم رعاية صحية منزلية )غير ما سبق ذكره( 
   98 أعرف.......................................ال 

Q5029a ماذا كان جنس]مقدم الرعاية الصحية[؟ 
   1 ذكر.....................................
   2 أنثى.....................................

Q5029b  ]هل كانت هذه الزيارة ]لمقدم الرعاية الصحية
 حالة جديدة أم كالهما؟ بسبب حالة مزمنة، أم

   1 مزمنة...................................
   2 جديدة....................................
   3 كالهما...................................
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 االنتقال رموز اإلجابة األسئلة مسلسل

Q5029c  ما هو السبب الذي يصف تماما  سبب
 ذه الزيارة؟ احتياجك له

 
المستقصي: يجب على المستجيب أن يختار 
سبب  رئيسي واحد فقط للزيارة. استخدم 

 بطاقة العرض

   1 ض سارية )أمراض معدية, مالريا, درن, إيدز( .....امر أ
   2 حاالت خاصة باألمومة و الحمل و الوالدة..............

   3 .............نقص التغذية..............................
   4 حاالت حادة)إسهال, حمى, نزلة برد, صداع, كحة( ....

   5 إصابة )ليست إصابة عمل(............................
   6 عملية جراحية.........................................
   7 مشاكل تتعلق بالنوم....................................

   8 ...........ق بالعمل...................إصابة تتعل حالة/
   9 ألم مزمن بالمفاصل / التهاب المفاصل )األرجل، الظهر(
   10 مرض السكري أو مضاعفاته..........................
   11 مشاكل بالقلب بما فيها ألم بالصدرال يعرف سببه.......

   12 نان, البلع............................مشاكل بالفم, األس
   13 مشاكل بالتنفس........................................

   14 ..ارتفاع ضغم الدم/فرط الدم...........................
   15 سكته دماغية/شلل مفاج  بأحد جانبى الجسم............

   16 لم آخر غير محدد(..........ألم عام)المعدة,العضالت,أوأ
   17 .....مرض نفسى )اكتئاب أو قلق( ....................

   18 ...سرطان.............................................
   87 ...............أخرى,  حدد............................

5032Q 

 من دفع مقابل هذه الزيارة األحدث؟
 ل من شخص آخر؟ه

. تحرى اإلجاباتالمستقصي: ضع دائرة حول 
لتعرف إن كان أحد آخر قد دفع أو ساهم فى 

 الدفع مقا ل الرعاية الطبية.

   1 ........................... أفراد االسرةأحد أو  المستجي
   2 .................فرد آخر ليس من األسرة...............

   3 .......................................تأمين خاص....
 5034 ← 4 ........................كان مجانيا .....................

    أخرى، )حدد( ..........................................
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 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

 منزلية )تابع(رعاية مرضى العيادات الخارجية, والرعاية ال
 أسرتك مقابل: أوفكر بآخر زيارة لك. كم دفعت أنت 

 " إذا كانت الخدمة مجانية0المستقصي: سجل "
 " 99999لو لم يتلقى الشخص دواء أو فحوصات, أدخل 

Q5033a ]بحرينيدينار       أجور] مقدمي الرعاية الصحية 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q 0335 b بحرينيدينار       األدوية 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5033c بحرينيدينار       الفحوصات 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5033d بحرينيدينار       المواصالت 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q 3350 e ________________ :)بحرينيدينار       غير ذلك, )حدد 
 ال أعرف ..................................

 
98   

Q5033f بحرينيدينار       التكلفة اإلجمالية  
 
   

Q5034 ك عن الرعاية التي تلقيتها خالل ئرضا ىمد ما
 زيارتك األخيرة

   1 .راض  جدا.............................
   2 راض....................................
   3 غير راض غير مستاء...................

   4 مستاء....................................
   5 مستاء جدا ...............................

Q5035  نتيجة زيارتك )لمقدم الرعاية الصحية؟( بالنسبة إلى
  لتكهل حا

   1 تحسنت كثيرا ............................

   2 تحسنت..................................

   3 لم تتغير..................................

   4 ساءت...................................

   5 ..............................ساءت كثيرا  

Q5036 ت هذه النتيجة هي ما توقعته؟هل كان 
   1 ………………………………نعم

   2 ..………………………………ال
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 .(...تابعرعاية مرضى العيادات الخارجية والرعاية المنزلية  )

 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل
لنسبة للرعاية الصحية. أود أن تقيم خبراتك بالتعامل مع األسئلة من جديد. أود أن أعرف انطباعاتك عن زيارتك األخيرة با فى زيارتك األحدثواآلن أود أن تفكر 

 التالية.     فى آخر زيارة لك )لمقدم رعاية صحية(, كيف يمكن لك أن تقيم اآلتي:
 سيئة جدا   سيئة معتدلة جيدة جيدة جدا   األسئلة مسلسل

 مكن لك أن تقيم اآلتي:فى آخر زيارة لك للمرفق الصحي )مستوصف، عيادة خارجية، استقبال( كيف ي
Q5039 5 4 3 2 1 التي انتظرت فيها حتى تقديم الخدمة لك؟ الفترة الزمنية 
Q5040  5 4 3 2 1 ؟معاملتك باحترامخبرتك فى مدى 
Q5041  5 4 3 2 1 ؟بوضوحلك مقدمي الرعاية األمور  فسرإلى أي حد 
Q5042  5 4 3 2 1 بعالجك؟القرارات المتعلقة  مشاركتك فى اتخاذخبرتك فى مدى 
Q5043 5 4 3 2 1 التحدث مع مقدمي الخدمة؟ ت  لك خصوصيةكيف كفل 
Q5044 5 4 3 2 1 السهولة التي يمكنك بها مقابلة مقدم خدمة ترتاح له؟ 
Q5045 5 4 3 2 1 منزلية(الزيارة حالة ال)ال إجابة فى    النظافة فى المرفق الصحي؟ 

 
 

 

 ية:مدي االستجابة للخدمات الصح
عشر شهرا  الماضية عند  اإلثنىتلقيتها خالل  التي. فكر فى الخدمات الصحية البحرينفى  الصحيك عن النظام ئنود أن ننهى هذا القسم بسؤالين عن مدى رضا

 اإلجابة عن األسئلة.

Q5053 تؤدى  التيك عن الطريقة ئبوجه عام, ما مدى رضا
 في البحرينبها الخدمات الصحية 

 

   1 ...............................راٍض جدا  

   2 راض....................................

   3 ال راض وال مستاء......................

   4 مستاء....................................

   5 مستاء جدا ...............................

Q5054  تمكنك بها الرعاية الصحية  التيكيف تقيم الطريقة
 نوع و مكانمن المشاركة فى تقرير  البحرين فى 

 ؟ الحكومةتقدمها  التيالخدمات 

   1 جيد جدا .................................

   2 جيد......................................

   3 متوسم .................................

   4 ............................س ..........

   5 جدا  ................................ سيء

Q5055 :وقت االنتهاء   :    
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 ة الذاتية والجودة النوعية للحياةي: الرفاه7000القسم 
 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q7000  :وقت البدء   :    

 ر حيال صحتك ونوعية حياتك.واآلن نريد أن نعرف كيف تشع

7001Q هل لديك الحيوية الكافية لممارسة حياتك اليومية؟ 

   1 .....................................تماما  

   2 فى الغالب...............................

   3 نوعا  ما..................................
   4 ................نادرا .....................

   5 ال مطلقا .................................

7002Q حتياجاتك؟من المال الل لديك ما يكفى ه 

   1 .....................................تماما  
   2 فى الغالب...............................
   3 نوعا  ما..................................
   4 نادرا .....................................
   5 ال مطلقا .................................

راض  األسئلة مسلسل
 جدا  

ال راض وال  راض
 مستاء

مستاء  مستاء
 جدا  

 ك عن....ما مدى رضائواآلن نريد أن نعرف كيف تشعر حيال صحتك ونوعية حياتك. ف
Q7003 5 4 3 2 1 صحتك؟ 
Q7004 5 4 3 2 1 نفسك؟ 
Q7005 5 4 3 2 1 قدرتك على القيام بأنشطة الحياة اليومية؟ 
Q7006 5 4 3 2 1 عالقاتك الشخصية؟ 
Q7007  5 4 3 2 1 تعيش فيه؟ الذيأحوال المكان 
Q7008  5 4 3 2 1 ك عن حياتك ككل هذه األيام؟ئ, ما مدى رضاسالفة الذكربالنظر إلى كل األمور 
 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة مسلسل

Q7008a 
بأنك غير قادر على السيطرة على  رتشع كم مرة

 األمور الهامة فى حياتك؟
 

 اقرأ اإلجاباتالمستقصى: 

   1 لم يحدث مطلقا ...........................
   2 .............)نادرا (تقريبا  لم يحدث مطلقا .

   3 .........................أحيانا ...........
   4 كثيرا  إلى حد ما..........................
   5 كثيرا  جدا ................................

Q7008b 
بأنك غير قادر علي التعامل مع   رتشع كم مرة

 تعين عليك فعلها؟ي التياألشياء 
 

 المستقصى: اقرأ اإلجابات

   1 ......................لم يحدث مطلقا .....
   2 .)نادرا (............ تقريبا  لم يحدث مطلقا .

   3 أحيانا ....................................
   4 كثيرا  إلى حد ما..........................
   5 كثيرا  جدا ................................

Q7009 
 اتك ككل؟كيف تقيم نوعية حي

 
 المستقصى: اقرأ اإلجابات

   1 جيدة جدا .................................
   2 جيدة.....................................
   3 متوسطة.................................
   4 سيئة.....................................

   5 ...............سيئة جدا ..................

Q7010 
, كيف ترى سالفة الذكربالنظر إلى كل األمور 

 نفسك هذه األيام؟
 

 المستقصى: اقرأ اإلجابات

   1 سعيد جدا ................................
   2 سعيد.....................................

   3 ال سعيد وال تعيس.......................
   4 تعيس....................................
   5 تعيس جدا ................................
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 اختبارات الدم

 ار, فهذا حقك وسنحترم قرارك بأود أن أحصل على إقرارك / موافقتك على إعطاء عينة دم. لو قررت عدم إجراء االخت
  لدمالمستقصي: اذهب إلى نموذج اإلقرار لعينة ا

Q2547 .المستقصي: حدد هل وافق المستجيب أم ال 
   1 ......  وافق المستجيب على إعطاء عينة دم

   2 دم..... لم يوافق المستجيب على إعطاء عينة

Q2548                                    المعمل: ضع دائرة حول إحداها 
   1 تم أخذ عينة الدم.

   2 م.لم يتم أخذ عينة الد

2549Q  وقت االنتهاء   :   
 

 
 مع المستجيب. تنتهيعندما  9000المستقصي: هذه نهاية المقا لة. استكمل القسم 

 من وقتك وإلجاباتك. لدى  يانات االتصال الخاصة بك  وربما أتصل بك ثانية. أعطيتهذا ينهى المقا لة. نشكرك لما 
 (.و رقمه االتصال بالمشرف ) أعطه اسم المشرف  تتردد فىإذا كان لديك أسئلة أو اهتمامات من فضلك ال
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 : تقييم المستقصي9000القسم 
 ال نعم األسئلة مسلسل
Q9001 2 1 هل كان هناك شخص آخر أثناء المقابلة؟ 
Q9002 2 1 هل كان المستجيب يعانى من مشاكل فى السمع؟ 
Q9003 2 1 هل كان المستجيب يعانى من مشاكل فى اإلبصار؟ 
Q9004 2 1 هل كان المستجيب يستخدم كرسيا  متحركا ؟ 
Q9005 2 1 هل كان المستجيب يستخدم عصا/ عكازين/ مشاية؟ 
Q9006 2 1 هل كان المستجيب يعانى من صعوبة فى المشي؟ 
Q9007 2 1 هل كان المستجيب يعانى من شلل؟ 
Q9008 2 1 هل كان المستجيب يسعل باستمرار؟ 
Q9009 2 1 ستجيب يعانى من ضيق فى التنفس؟هل كان الم 
Q9010 2 1 هل كان المستجيب يعانى من مشاكل عقلية؟ 
Q9011 2 1 هل كان المستجيب يعانى من عضو مبتور)ذراع أو ساق(؟ 

Q9012 
 هل كان المستجيب يعانى من مشاكل صحية أخرى؟

 2 1 )حدد( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 االنتقال اإلجابةرموز  األسئلة سلسلم

Q9013 ما هو تقييمك لتعاون المستجيب؟ 

   1 جيد جدا .................................
   2 جيد......................................
   3 متوسم..................................

   4 ......................................سيء
   5 جدا ................................. سيء

9014Q ما هو تقديرك لدقة وكمال إجابات المستجيب؟ 

   1 عالية جدا ................................
   2 عالية....................................
   3 فى المتوسم.............................

   4 .................................منخفضة
   5 منخفضة جدا .............................

 
 مالحظات رقم السؤال األسئلة مسلسل
Q9015 أسئلة ذات إجابات غير مؤكدة   

9016Q أسئلة تحتاج لمتابعة أو استيضاح من المشرف   

9017Q  مشاكل أو مسائل أخرى   

9018Q أو مَشٍوشة؟ محرجةوجدها المستجيب صعبة،  التياألسئلة  ماهي   

Q9019  أو مشوشة؟محرجة وجدتها أنت كمستقصي صعبة،  التياألسئلة  هيما   

 مالحظات القائم بأجراء المقا لة
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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