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تعريف ال -1ج ذنمو  

 نموذج التعريف بنفسك قم بإكمال 

  المقابلة تاريخ السنة                          الشهر                     اليوم

شهر،  يوم، )

 سنة(

Date 

 بدء وقت 

 اإلستبانة

ST 

إنتهاء   وقت 

 اإلستبانة

END 

 نوع التجمع  01 قرية 

حدد المكان  
حسب اإلحصاء  

الفلسطيني )قرية،  
 مدينة، مخيم( 

ID 01 

 02 مدينة 

 03 مخيم 

552681 

552695  

552740  

552755  

552790  

 أم النصر 

 بيت الهيا 

  بيت حانون

 مخيم جباليا

 جباليا

 المنطقة  غزة  شمال   01

حدد المنطقة 
التي تتم فيها 

  المقابلة

ID 02 

 مخيم الشاىطء 602775

 غزة 602825

 مدينة الزهراء  602900

 المغراقه  602945

 جحر الديك 603045
 

 غزة  02

ات  653065   مخيم النصير

ات  653070  النصير

ي    ج 653140  مخيم الير

ي    ج  653145  الير

 الزوايدة  653180

 مخيم دير البلح 653200

 مخيم المغازي 653210

 المغازي 653215

 دير البلح 653240

 المصدر 653250

 وادي السلقا  653275
 

 البلح دير   03

 القرارة  703370

 مخيم خانيونس  703410

 خانيونس  703420

ي سهيل  703425
 بن 

 عبسان الجديدة 703430

ة  703445  عبسان الكبير

 يونس خان 04 
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 خزاعة  703470

 الفخاري  703485
 

 رفح 753490

 مخيم رفح 753495

 النرص 753500

 الشوكة 753505
 

 رفح   05

   =  ID02إذا  01 لجديدة ا-الشجاعية 60,282,514

02 --03 

  في أي حي

بمدينة غزة 

 تسكن؟

 

ID 03 

 02 الشيخ إجلين  60,282,506

 03 تل الهوى  60,282,510

 04 الصبرا 60,282,509

 05 الشيخ رضوان 60,282,502

 06 التركمان الشجاعية  60,282,515

 07 رمال الشمالية  60,282,504

 08 رمال الجنوبية 60,282,505

 09 الدّراج 60,282,508

 10 الزيتون 60,282,513

 11 الناصر  60,282,503

 12 التفاح  60,282,507

   =  ID02إذا  01 مركز المدينة

04--05 

  في أي حي

 بخان يونس

 تسكن؟

ID 04 

 02 المحطة

 03 غيرها، رجاء ً حدّد 

   =  ID02إذا  01 اإلداري

05--02 

  في أي حي

 تسكن؟  برفح

ID 05 

 02 السالم

 03 تبة زارع

 04 الجنينة 

 05 أخرى، رجاء حدّد 

 المجموعة  رقم 

حدد رقم  
 المجموعة 

ID 06 

الشقق   عدد 

 في السكنية 

ID 07 
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 المبنى 

 التعداد رقم 

 المنزلي

ID 08 

 رقم الفرد  

حدد بنفسك رقمًا   
 للمشارك رمزيًا 

ID 09 

   الشارع موقع 

 GPS  

ID 10 

 هويةرقم  

 المشرف 

يتم أخذها من   
 المشرف مسبقاً 

ID 11 

رقم جامع  

 البيانات 

ID 12 

مالحظة: يقوم جامع البيانات بقراءة نموذج الموافقة ويسأل المشارك عما إذا كان مهتًما بالمشاركة في الدراسة. إذا كانت 

 م. على جامع البيانات توقيع نموذج الموافقة المقدّ اإلجابة نعم، يجب 

 نعم 01

 ( و أوقف الدراسة  QR)انتقل إلى  كال       02

)أدخل تفاصيل عن رقم الهاتف و التاريخ و الوقت لالتصال او   مقابلة في وقت الحق         03

 المقابلة التالية(

 ( و أوقف الدراسة  QR)انتقل إلى  غير قادر على الرد       04

 

 

 ة/مهتم أنت هل

 في مشاركةلبا

 الدراسة؟ 

إسأل الشخص إذا   
كان مهتمًا 

بالمشاركة في هذه  
و خذ    الدراسة

موافقة شفهية من 
  وّقعالمشارك و 

 نيابة عنه 

 الموافقة

 كامل  01

 طلب المشارك إعادة الجدولة إلكمال المقابلة ،زئيًاكامل ج 02

 اإلستبانةجزئيًا، طلب المشارك التوقف وعدم إعادة االتصال الستكمال  كامل 03

  لإلجابة مؤهل شخص يوجد ال  04

 المقابلة  إجراء رفض  05

 المنزل في أحد ال  06

 مؤهل غير  07

 أخرى، رجاًء حدّد ____________________         08

 

 ستطالع اإل نتيجة

حدد نتيجة  
اإلستطالع، في  
حال طلب منك  

اإلتصال من 

QR 
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أجل تحديد موعد  
 آخر للمقابلة   

 

الديموغرافيا  -2ج ذنمو  

نفسك و حول إبدأ هذا النموذج كالتالي: اآلن ننتقل إلى نموذج الديموغرافيا الذي يسألك عن تفاصيل حول 
 خصائص أسرتك و محل سكنك 

األشخاص   عدد └─┴─┘ 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

 999= رفض اإلجابة       

  

ما هو عدد األشخاص الذين  

يعيشون في منزلك )بمن 

فيهم أنت والعائلة النووية  

وأفراد األسرة الممتدة  

ومقدمو الرعاية المنزلية  

السقف و  )الذين يتشاركون 

على األقل وجبة واحدة من  

 الطعام  وميزانية المنزل(؟ 

DEM01 

بين هؤالء، ما عدد من  

تبلغ  األشخاص الذين

 ؟ سنة أو أكثر 40أعمارهم 

DEM02 

 األحرف األولى من أسماء سكان المنزل العمر

سنة 40البالغة أعمارهم أكثر من   

 40من بين البالغة أعمارهم 

ما هي أول سنة أو أكثر، 

  و ئهمأحرف من أسما

 ؟أعمارهم

DEM03 

  

  

  

  

  

 ما هو جنس المشارك؟  01 ذكر
ال يتم السؤال عن جنس  
المشارك )يتم من خالل  

 مالحظتك( 

DEM04 

 02 أنثى 

 نعم 

 ال

 ال أعرف 

 رفض اإلجابة 

01 

02 

888 

999 

 DEM04=02إذا 

 هل أنت حامل؟ 

DEM04_01  

= ال أعلم888 /ال إجابة  

 999= رفض اإلجابة       

 الشهر                                   السنة 

 ميالدك؟ تاريخ هو ما

)اسأل عن تاريخ الميالد  

 بالشهر و السنة فقط( 

DEM05_01, 

DEM05_02  

= ال أعلم888 /ال إجابة و     DEM05_01إذا   DEM06 
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 999= رفض اإلجابة       

 

DEM05_02   =  888    

في حال لم   عمرك؟ هو ما
يقدر المشارك على  

ميالده، إعطاء تاريخ 
 إسأله عن عمره

رقم التسجيل لدى  نستخدم رقم الهوية الفلسطينية /  . لن UNRWAرقم التسجيل لدى سوف نطلب منك اآلن رقم الهوية الفلسطينية / 

UNRWA  الدهون   و الكوليسترولمستويات )مخزون السكر،  ألمراض المزمنةاإال لربطها بنتائج المختبرات الطبية المتعلقة بعوامل

يرجى مالحظة أن األشخاص الذين سيحللون المعلومات لن يكونوا قادرين على تحديد هويتك )لن يكون لهم   في الدم(. الصوديومو  الثالثية

 الخاصة بك( حق الوصول إلى اسمك ومعلومات االتصال

= ال أعلم888888888 /ال إجابة  

 999999999= رفض اإلجابة       

______________________ 

 الفلسطينية للفرد  رقم الهوية

رقم الفرد الظاهر على  
 الهوية الفلسطينية 

DEM07 

   لجوءال حالة 01 مسجل  الجىء

حالة اللجوء حسب بطاقة  
 التموين

DEM08 

 02 مسجل  غير الجىء
 03  الجئ غير

= ال أعلم888888888 /ال إجابة  

اإلجابةرفض          =999999999 

______________________ 

     DEM08  =01إذا 

رقم التسجيل لدى 

UNRWA   

حسب    رقم التسجيل
 بطاقة األونروا 

DEM09 

 DEM10 اإلجتماعية؟  حالتك ما هي 01 ال أبداً  أتزوج لم

 02 مرتبط بعقد قران  مخطوب/ 

 03 حالياً  متزوج

 04 ة /منفصل

 05 ة/مطلق

 06 ة /أرمل

 07 حدد________________رجاًء أخرى، 

 999 رفض اإلجابة 

 تعليمية مرحلة أعلى هي ما 01 ال أبداً علم أتلم 

 ؟ أكملتها

 

DEM11 

 02 أستطيع القراءة و الكتابة  

 03 اإلبتدائية المرحلة 

 04 عدادية المرحلة اإل

 05 المرحلة الثانوية 

 06 دبلوم 

 07 درجة بكالوريوس 

 08 دبلوم عالي

 09 درجة ماجستير 

 10  دكتوراه

 888 أعلم ال

 999 االجابة  رفض

األيام   خالل عملت هل 01 نعم

 الثالثين الماضية؟

DEM12 

 02 كال 
 DEM12  =01     DEM13إذا  01 عمل  صاحب
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 الوظيفية؟  حالتك هي ما 02 الخاص  لحسابه يعمل

اختر إجابة المشارك من  
اإلجابات، و في  الئحة 

حال كانت اإلجابة  
أخرى، ادخل الحالة  

 الوظيفية األخرى 

 03 منتظم  براتب يعمل

 04 منتظم   غير براتب يعمل

 05 راتب دون العائلة لدى يعمل

 06 _____________________أخرى, حدّد 

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة 

الغرف   عدد └─┴─┘ 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

 999= رفض اإلجابة       

 التي الغرف عدد هو ما

 )باستثناء أسرتك؟ تشغلها

 والحمامات، المطبخ،

 والشرفة(  ،الكاراجوا

DEM14 

الغرف   عدد └─┴─┘ 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

 999= رفض اإلجابة       

كم عدد الغرف التي تستخدم 

 ؟ محل سكنكفي  للنوم

DEM15 

بالشخص   عالقتك هي ما 01 المنزل رب

  المنزل؟ ربالذي يعتبر 

اسأل المشارك عن  
عالقته بمن يعتبر رب  
المنزل )أي الشخص  
األساسي الذي يأخد  
   القرارات في المنزل(

DEM16 

 02 زوجة / زوج

 03 ابنة / إبن

 04 والدة  / والد

 05 أخت  / أخ

 06 حفيدة / حفيد

 08 أخ أو أخت  إبنة/ أو أخت أخ إبن

 09 اإلبن  زوجة / اإلبنة زوج

 10 ة /الزوج أب / أم

 11 آخر  قريب

 12 مساعد 

 13 قريب  ليس ، أخرى

 888 أعلم ال

 999 اإلجابة  رفض

 المنزل؟ رب جنسما هو  01 ذكر

اسأل عن جنس آخذ  
القرارات الرئيسي في 

 المنزل

DEM17 

 02 أنثى  

 ما تخبرني أن يمكن هل 01 أسبوعياً ┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└  

األسرة في  دخل متوسط

 ؟NISب  العام الماضي

DEM18 

 02 شهرياً  ┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└

 03 سنوياً  ┘─┴─┴─┴─┴─┴─┴─└

 888 أعلم ال

 999 اإلجابة  رفض

 DEM19 صحي؟ تأمين لديك هل 01 نعم

 02 كال 

     DEM19  =01إذا   01 حكومي 

يمكن ) ؟نوع التأمينما هو  

( اختيار أكثر من إجابة  

DEM20 

 02 خاص 
 03 عسكري
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ي األمن الغذائ -3ج ذنمو  

توّفر الغذاء  إبدأ هذا النموذج كالتالي: اآلن ننتقل إلى نموذج األمن الغذائي الذي يسألك عن تفاصيل حول 
إطرح االسئلة تماما حسب الصيغة  لك و ألفراد أسرك من حيث الكمية و النوعية خالل السنة الماضية و 

 الواردة في اإلستبانة  
ها  كان لدينا ما يكفي من أنواع الطعام التي نريد

 )النوعية والكمية( 
أي من هذه الجمل تنطبق أكثر على معظم األطعمة التي   01

 الماضية؟ خالل السنة  تناولتها أسرتك

 إقرأ الخيارات

 

FSEC01 

 أنواع  ليس دائما و لكنكان لدينا ما يكفي من الطعام، 
 الطعام التي نريدها )الكمية فقط( 

02 

يكفي من الطعام  في بعض األحيان لم يكن لدينا ما 
  )الكمية قليلة(

03 

 في كثير من األحيان لم يكن لدينا ما يكفي من الطعام

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

04 

هل مر عليك وقت شعرت فيه بالقلق   ،السنة الماضية خالل 01 نعم

 من أن الغذاء ألسرتك قد ينفذ للشهر المقبل؟ 

FSEC02 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

02 

هل يمكن تطبيق العبارة التالية على   ،السنة الماضية خالل 01 نعم

أسرتك؟ "إن المواد الغذائية التي اشتريناها لم تكن كافية ولم  

 يكن لدينا المال للحصول على المزيد." 

 

FSEC03 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

02 

 FSEC04 منها؟هل هناك أي أطعمة تشعر أن عائلتك ال تأكل ما يكفي  01 نعم

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

02 

من أفراد  فّفت أنت او أحدهل خ السنة الماضية، خالل 01 نعم

أسرتك من كمية الطعام ألنه لم يكن هناك ما يكفي من  

 الطعام؟

FSEC05 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

02 

آخر في   خالل السنة الماضية هل تخليت، أو أي فرد 01 نعم

 ، عن وجبة النه لم يكن هناك ما يكفي من الطعام؟أسرتك

FSEC06 

 كال 
= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

02 
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هل أمضيت، أو أي فرد آخر في  السنة الماضية، خالل 01 نعم

أو خلدت إلى   من دون تناول الطعام، كامال ً ، يوماً أسرتك

  ألنه لم يكن هناك ما يكفي من الغذاء؟ السرير جائعا

 

FSEC07 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

02 

هل حدث وأن لم يكن باستطاعتك،   ،خالل السنة الماضية 01 نعم
أو باستطاع  أي فرد آخر في أسرتك، أكل طعام صحي  

ومغذي بسبب عدم توفر النقود الكافية أو المصادر  
  ؟للطعام األخرى

FSEC08 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

02 

او أي فرد آخر هل حدث وأن كنت  ،خالل السنة الماضية 01 نعم
في أسرتك، جائعاً لكنك لم تأكل أو لم يأكلوا ألنه لم يكن  

 النقود أو المصادر األخرى للطعام؟ هناك ما يكفي من  

FSEC09 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

02 

بقيت أنت أو أحد من    هل حدث وأن  ،خالل السنة الماضية  01 نعم
نقص   بسبب  كامل  ليوم  الطعام  تناول  دون  أسرتك  أفراد 

 النقود أو المصادر األخرى؟

FSEC10 

 كال 

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

02 

 

االستراتيجيات التالية للتعامل مع نقص الغذاء و  خالل األيام السبعة الماضية، كم عدد األيام التي اضطر فيها رب منزلك إلى استخدام إحدى 

أو المال لشراء الطعام؟ /  

 

أيام 7و  0يجب أن تتراوح اإلجابات بين   

└-عدد االيام ┘  

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

 COP01 اإلعتماد على األطعمة األقل تفضياًل واألقل تكلفة 

└-عدد االيام ┘  

إجابةال  = ال أعلم888 /  

= رفض اإلجابة        999  

 

 COP02 إستعارة الطعام أو اإلعتماد على مساعدة من األصدقاء أو األقارب 

└-عدد االيام ┘  

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

 COP03 الحد من حجم الوجبة في وقت الطعام

└-عدد االيام ┘  

أعلم= ال 888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

لكي يتناول الصغار الطعام ستهالك البالغين إتقييد   COP04 
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└-عدد االيام ┘  

= ال أعلم888 /ال إجابة  

= رفض اإلجابة        999  

 

ل عدد الوجبات التي يتم تناولها في اليوم يلتق  COP05 

ة المساعد -4ج ذنمو  
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ننتقل إلى نموذج المساعدة الذي يتضمن أسئلة حول أنواع و مصادر إبدأ هذا النموذج كالتالي: اآلن 
 المساعدات التي قد كنت تتلقاها خالل السنة الماضية 

 

ASSIS01 ASSIS02 ASSIS03_01, ASSIS03_03 

ASSIS03_04, 

ASSIS03_05, 

ASSIS03_06, 

ASSIS03_07, 

ASSIS03_08, 

ASSIS03_09, ASSIS03_10 

ASSIS03_02_01, 

ASSIS03_02_02, 

ASSIS03_02_03 

ASSIS04_01, , ASSIS04_03, ASSIS04_04, ASSIS04_05, 

ASSIS04_06, ASSIS04_07, ASSIS04_08, ASSIS04_09, 

ASSIS04_10 

ما  ،العام الماضي خالل

 ؟ تتلقاهانوع المساعدة التي 

ختيار أكثر من ايمكن )

 إقرأ الخيارات (إجابة

 

 02=ASSIS01 إذا 

د نوع المساعدة  حدّ 

 المالية 

ختيار أكثر من ايمكن )

 (إجابة

 و    ASSIS01لكل أجوبة 

ASSIS02   

حدد   كم مرة تتلقى هذه المساعدة؟
وتيرة تلقي المساعدة لكل نوع من  

 المساعدات التي تم اختيارها

   ASSIS01لكل أجوبة 

المساعدات المتلقاة من قبل حدد مصدر كل من  مصدر هذه المساعدة؟ كان ذاما
 المشارك 

 إقرأ الخيارات

 

السلطة  01 غذائية مؤن 01

 الفلسطينية 

 وزارة التنمية االجتماعية  01 أسبوعيا 01

 وكاالت السلطة الفلسطينية األخرى )مساعدة عائلة الجرحى والشهداء( 02 شهريا  02 األونروا 02 ماليةمساعدة  02

 شرائية قسيمة 03

 غذائية

  /الزكاة / لجنة 03

 جمعيات دينية

 الزكاة / لجنة 03 فصليا  03

 منظمات عالمية  04 موسميا 04 مساعدة قطرية  04 عمل 04

قسيمة غير  05

 غذائية

  / UNRWA  األونروا 05 سنويا 05 أخرى 05

 /WFP  برنامج األغذية العالمي 06 مرة واحدة 06  تغذية مدرسية 06

مدرسية  مواد  07

)كتب مدرسية،  

لوازم مدرسية،  

 الزي المدرسي( 

 األقارب / األصدقاء / الجيران 07

 المنظمات غير الحكومية / منظمات المجتمع المحلي  08  تأمين صحي 08

 جمعيات دينية 09 ال أعلم 888 منحة  تعليمية  09

 أخرى 10 رفض اإلجابة 999 مالبس 10

مساعدة طبية  11

التأمين غير 

 الصحي

 ال أعلم 888

 مساعدة طوارئ 12

 ال شيء مما سبق  13
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ASSIS05_01, ASSIS05_02, 

ASSIS05_03 
ASSIS06 ASSIS07_01, ASSIS07_02, ASSIS07_03, 

ASSIS07_04, ASSIS07_05, ASSIS07_06, 
ASSIS07_07, ASSIS07_08, ASSIS07_09, 
ASSIS07_10, ASSIS07_11, ASSIS07_12 

03أو  02أو  01= ASSIS02  إذا 

 باإلجمالحدد مقدار النقود التي تتلقاها  

 بالشيكل ___________/
  

01  
 
 أسبوعيا

02  
 
 شهريا

03  
 
 فصليا

04  
 
 سنويا

 ال أعلم  888

  رفض اإلجابة  999

=02 ASSIS01 إذا     

كيف استخدمت المساعدة المالية في 

ختيار أكثر من ايمكن ) الماضي؟العام 

 إقرأ الخيارات (إجابة

 ASSIS01 لكل أجوبة

 حدّد درجة الرضى عن المساعدة 
 إقرأ الخيارات

 

 راض جدا  01 شراء الطعام  01

 راضي 02 شراء المالبس 02

 غير راض  03 دفع فواتير  03

 غير راض جدا  04 تسديد ديون 04

 ال أعلم 888 دفع إيجار  05

 رفض االجابة 999 نفقات تعليم 06

شراء الدواء / اإلنفاق على  07

 الصحة

 

 إدخار 08

 شراء أسهم  09

 إستثمار  10

 شراء المجوهرات  11

 شراء األثاث والفراش  12

 تجديدات المنزل  13

 الترفيه والتنشئة االجتماعية  14

اإلنتقال إلى منزل آخر مع  15

 ظروف أفضل

عناصر مياه الصرف الصحي   16

 والنظافة 

 منح القروض لآلخرين 17

 وسائل النقل 18

 اإلتصاالت / اإلنترنت 19

 أخرى ، رجاًء حّدد  20
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لصحة النفسية و اإلجتماعية ا -5ج ذنمو  
 

 خالل األسبوعين الماضيين و ذلك إطرح كل األسئلة الواردة في هذا النموذج تمامًا حسب الصيغة الواردة في اإلستبانة )حرفيًا( 

   GHQ_12)) بند 12ستبيان الوضع الصحي العام ذو إ

 خالل األسبوعين الماضيين هل .... 
 اإلجابة

 ال نعم

 1 0 تعمله؟ كنت قادراً على التركيز في كل ما  1

 0 1 اضطرب نومك بسبب القلق؟ 2

 1 0 شعرت بانك قمت بدور فعال في مهامك الحياتية؟ 3

 1 0 شعرت أنك قادر على اتخاذ القرارات اتجاه مهامك الحياتية؟  4

 0 1 شعرت دوماً انك متوتر؟  5

 1 0 شعرت انك قادر على تجاوز المصاعب؟  6

 1 0 بنشاطاتك اليومية المعتادة؟كنت قادر عل االستمتاع  7

 1 0 كانت لديك القدرة على مواجهة مشاكلك؟ 8

 0 1 راودك الشعور انك غير سعيد و مكتئب؟  9

 0 1 كنت تفقد الثقة في نفسك؟ 10

 0 1 فكرت بانك شخص عديم الفائدة؟ 11

 1 0 شعرت بسعادة ناتجة عن مواقف تستدعي ذلك؟ 12

  المجموع

 

جداً  ةجيد  اسأل   ؟بشكل عام صحتك الحالية تقيّمكيف  01 
الحالية؟ هصحت يقّيم المشارك كيف  
 إقرأ الخيارات

 

SRH 

ةجيد   02 

 03 نصف / نصف

ةجيد غير   04 

جيدة على اإلطالق غير   05 

لمال أع   888 

 999 رفض اإلجابة  

ي تاريخ مرض السكر -6ج ذنمو  
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تصف باضطراب األيض وارتفاع ي مرض طويل األمد وهإبدأ هذا النموذج بتعريف السكري: داء السكري 
في تركيز سكر الدم الناجم عن عوز هرمون األنسولين، أو انخفاض حساسية األنسجة   غير طبيعي

 لألنسولين، أو كال األمرين 
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الماضية سنةخالل األشهر ال فيها قياس نسبة السكر في الدم من قبل مقدم رعاية  متى كانت آخر مرة تم   01 

   صحية؟

قياس نسبة السكر في الدم من قبل مقدم رعاية صحية و ليس من قبل  

 المشارك 

DM01 

سنوات 3-سنة   02 

سنوات 3-5      03  

سنوات 5  ≤ 04 

 05 ال أبداً 

 888 ال أعلم /غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

تم إعالمك من قبل أخصائي رعاية صحية )طبيب أو عامل صحي( بأن هل  01 نعم

 لديك نسبة مرتفعة من السكر في الدم؟

DM02 

 02 كال 

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة 

02= إنتقل إلى النموذج التالي DM02 إذا 

 إذا  DM02       تابع  01=

 ┘─┴─└سنوات

= ال أعلم888 /ال إجابة  

اإلجابةرفض   =999 

إذا كانت هناك صعوبة   ؟في أي عمر تم تشخيصك بمرض السكري
ليتذكر المشارك، حاول مساعدته على التذكر من خالل السؤال عن  

 أحداث متزامنة مع التشخيص بالسكري 

DM03 

 

مرض السكري وفقًا لما يحدده  عالج و متابعةهل تتناول حاليًا األنسولين ل 01 نعم

 الطبيب؟ 

DM04 

 
 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد
 999 رفض اإلجابة 

عالج و  ل هل تتناول حالياً أي أدوية لتخفيض سكر الدم عن طريق الفم  01 نعم

   مرض السكري على النحو الذي يحدده الطبيب؟ متابعة

غيرها و  Amaryl, Glucophage, Janumet, siofor   مثل  

DM05 

 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

هل تتبع حاليًا النصيحة بشأن خطة الوجبات الموصوفة من قبل الطبيب أو  01 نعم

 أخصائي التغذية أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية؟ 

 

DM06 

 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد
اإلجابة رفض   999 

 DM07 هل تتبع حاليًا نصيحة طبية لزيادة النشاط البدني أو الشروع فيه؟  01 نعم

 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

 DM08 هل تأخذ حاليا أي وصفة طبية لتخفيض وزن جسمك؟ 01 نعم

 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد
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 999 رفض اإلجابة 

 هل تتناول حاليا أي عالج عشبي أو تقليدي لتخفيض سكر الدم المرتفع؟  01 نعم

( ، الزنجبيل، ورق الزيتون، القراص)مثال: الجينسنغ ، القرفة ، الصبار  

DM09 

 02 كال 

 888 ال أعلم/ غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

 
 
 قياس السكر في الدم لديك؟ في العام الماضي ، كيف تصف وتيرة  01 _______ يوميا

 

DM10 

 
 
 02 _______ أسبوعيا

 
 
 03 _______شهريا

غير متأكد /ال أعلم  888 

 999 رفض اإلجابة 

مركز الرعاية الصحية األولية  

)المستوصفات(  الحكومي  

 DM11 كمريض سكري، أين تتابع صحياً؟ 01

 02 مستشفى حكومي 

 03 طبيب خاص

 04  صيدلية

مركز األونروا للرعاية  

 الصحية األولية

05 

العيادات الصحية للمنظمات  

غير الحكومية )مثل لجنة 

العمل الصحي وجمعية اإلغاثة 

 الفلسطينية( 

06 

 07 أخرى، رجاء حّدد 

 08 أنا ال أتابع

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة

السكري الخاص بك؟ من أين تحصل على دواء  01 مستشفى حكومي   DM12 

 02 مركز األونروا 

  رعاية صحية أولية مركز

 حكومي 

03 

 04 صيدلية خاصة

50 المنظمات غير الحكومية  
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تغطية نفقات عالج مرض السكري الخاص بك؟ ب  تقوم كيف 01 التأمين الصحي الحكومي  DM13 

  02 التأمين الخاص 

  03 مجاناً من األونروا

  04 دفع من الجيب 

أسعار مخفضة أو مجاناُ من  

 المنظمات غير الحكومية

05  

  06 أخرى، رجاء حدد 

  888 ال أعلم

  999 رفض اإلجابة

 DM14 في العام الماضي، هل تلقيت جميع األدوية الموصوفة؟ 01 نعم جميعها 

جميعها نعم، لكن ليس   02 

30 ال دواء منها   

نقص األدوية في المنشأة التي  

 تخدمك 

، لماذا؟ 02=  01 DM14  إذا DM15 

 02 نقص الموارد النقدية 

 03 الدواء غير متوفر في غزة

الدواء ال يساعدك على الشعور  

 بتحسن

04 

 05 األدوية لها آثار جانبية 

60 أخرى، رجاء حدد   

 

ضغط الدم تاريخ إرتفاع  -7ج ذنمو  

هو حالة شائعة حيث إن قوة تأثير المدى   : ارتفاع ضغط الدمرتفاع ضغط الدمإبدأ هذا النموذج بتعريف ا
الطويل ضد جدار الشرايين هي مرتفعة بما يكفي إلى أن تسبب في النهاية مشكالت صحية، مثل مرض 

 .القلب

الماضية السنةخالل األشهر  مرة تم فيها قياس ضغط دمك؟ متى كانت آخر  01   HBP01 

60 أخرى  

 888 ال اعرف

 999 رفض اإلجابة
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سنوات 3-سنة قياس ضغط الدم من قبل مقدم رعاية صحية أو    02 
سنوات 5-33 المشارك       03  

سنوات 5  ≤ 04 

 05 ال أذكر

60 ال أبداً   

88 ال أعلم /غير متأكد

8 

99 رفض اإلجابة 

9 

رعاية صحية هل سبق لك أن أبلغت من قبل أخصائي  01 نعم

)طبيب أو أخصائي صحي آخر( أن لديك إرتفاع ضغط  

  الدم ؟

HBP02 

 02 كال 

02= إنتقل إلى النموذج التالي HBP02 إذا 

 إذا  HBP02       تابع  01=

خالل األسبوعين الماضيين، هل تناولت أي أدوية الرتفاع   01 نعم

ضغط الدم الموصوف من قبل الطبيب أو أي عامل  

 صحي آخر؟

HBP03 

 02 كال 

  مركز الرعاية الصحية األولية الحكومي

 )المستوصفات(

؟ع صحياً ، أين تتابضغط دم عاليكمريض  01  HBP04 

 02 مستشفى حكومي 

 03 طبيب خاص

 04  صيدلية

 05 مركز األونروا للرعاية الصحية األولية 

العيادات الصحية للمنظمات غير الحكومية 

لجنة العمل الصحي وجمعية اإلغاثة  )مثل 

 الفلسطينية( 

06 

 07 أخرى، رجاء حّدد 

 08 أنا ال أتابع

88 ال أعلم

8 

99 رفض اإلجابة

9 

؟ اء الضغط العاليمن أين تحصل على دو 01 مستشفى حكومي   HBP05 

 02 مركز األونروا 
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حكومي رعاية صحية أولية مركز  03 

 04 صيدلية خاصة

50 المنظمات غير الحكومية  

60 أخرى، رجاء حّدد   

88 ال اعرف

8 

99 رفض اإلجابة

9 

؟أدوية الضغط العاليكيف يمكنك تغطية نفقات  01 التأمين الصحي الحكومي  HBP06 

 02 التأمين الخاص 

 03 مجاناً من األونروا

 04 دفع من الجيب 

المنظمات غير أسعار مخفضة أو مجاناُ من 

 الحكومية

05 

 06 أخرى، رجاء حدد 

88 ال أعلم

8 

99 رفض اإلجابة

9 

 01 نعم جميعها 

02 

 HBP07 في العام الماضي، هل تلقيت جميع األدوية الموصوفة؟

 نعم، لكن ليس جميعها 

 ال دواء منها 

، لماذا؟ 02=  01 نقص األدوية في المنشأة التي تخدمك  HBP07 إذا HBP 80  

 02 نقص الموارد النقدية 

 03 الدواء غير متوفر في غزة

 04 الدواء ال يساعدك على الشعور بتحسن 

 05 األدوية لها آثار جانبية 

 06 أخرى، رجاء حدد 
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   في الدم يالكلّ تاريخ إرتفاع الكولسترول  -8ج ذنمو

ارتفاع الكولسترول في الدم: ارتفاع مادة شمعية تدعى كولسترول في الدم لمستويات  إبدأ هذا النموذج بتعريف 
 أعلى من المستويات الطبيعية 

الماضية السنةخالل  CHOL0 متى كانت آخر مرة تم فيها قياس نسبة الكوليسترول في الدم لديك؟  01 

سنوات  3 -سنة  1  02 

سنوات 33-5      03  

سنوات 5  ≤ 04 

أذكرال   05 

60 ال أبداً   

 888 ال أعلم /غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

هل سبق لك أن أبلغت من قبل أخصائي رعاية صحية )طبيب أو  99 رفض اإلجابة 

أخصائي صحي آخر( أن لديك نسبة مرتفعة من الكوليسترول في 

 الدم؟

CHOL02 

 02 كال 

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة 

02= إنتقل إلى النموذج التالي CHOL02 إذا 

 إذا  CHOL02       تابع  01=

هل تتناول حالياً أي دواء يخفض نسبة الكوليسترول في الدم من أجل   01 نعم

كوليستيرول الدم كما يصفه الطبيب؟  زيادة عالج و متابعة  

CHOL03 

 02 كال 

 888 ال أعلم /غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

هل تتبع حاليًا النصيحة بشأن خطة الوجبات الموصوفة من قبل الطبيب  01 نعم

 أو أخصائي التغذية أو غيره من مقدمي الرعاية الصحية؟ 

 

CHOL04 

 02 كال 

 888 ال أعلم /غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

 CHOL05 هل تتبع نصيحة طبية لزيادة النشاط البدني أو الشروع فيه؟  01 نعم

 02 كال 

 888 ال أعلم/غير متأكد

 999 رفض اإلجابة 

كوليسترول الدم تخفيض هل تتناول حاليا أي عالج عشبي أو تقليدي ل 01 نعم

 المرتفع؟ 

CHOL06 

 02 كال 

 888 ال أعلم/غير متأكد
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 999 رفض اإلجابة 

مركز الرعاية الصحية األولية  

)المستوصفات(  الحكومي  

الكوليسترول في الدم، أين تتابع بشكل أساسي؟ زيادةكمريض ل 01  CHOL07 

 02 مستشفى حكومي 

 03 طبيب خاص

 04  صيدلية

مركز األونروا للرعاية  

 الصحية األولية

05 

العيادات الصحية للمنظمات  

غير الحكومية )مثل لجنة 

العمل الصحي وجمعية اإلغاثة 

 الفلسطينية( 

06 

 07 أخرى، رجاء حّدد 

 08 أنا ال أتابع

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة

 CHOL08 من أين تحصل بشكل أساسي على دواء لخفض الكوليسترول؟ 01 مستشفى حكومي 

 02 مركز األونروا 

مركز حكومي للرعاية الصحية 

 األولية 

03 

 04 صيدلية خاصة 

50 منظمات غير حكومية  

حدد رجاء ً أخرى، 

____________ 

60  

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة 

؟ إرتفاع الكولسترول في الدمتغطية نفقات عالج ب  تقوم كيف 01 التأمين الصحي الحكومي   CHOL09 

 02 التأمين الخاص 

 03 مجاناً من األونروا

 04 دفع من الجيب 

مخفضة أو مجاناُ من  أسعار 

 المنظمات غير الحكومية 

05 
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 06 أخرى، رجاء حدد

 888 ال أعلم

 999 رفض اإلجابة 

 01 نعم جميعها 

02 

 CHOL10 في العام الماضي، هل تلقيت جميع األدوية الموصوفة؟

 نعم، لكن ليس جميعها 

 ال دواء منها 

نقص األدوية في المنشأة التي 

 تخدمك 

، لماذا؟ 02=  01 CHOL10 إذا CHOL11 

 02 نقص الموارد النقدية 

 03 الدواء غير متوفر في غزة

الدواء ال يساعدك على الشعور 

 بتحسن

 

 04 األدوية لها آثار جانبية 

 05 أخرى، رجاء حدد

 

والسرطان تاريخ أمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض التنفسية المزمنة   -9ج ذنمو  
 

هل سبق أن تعرضت ألزمة قلبية أو ألم في الصدر من  01 نعم

عندما  األزمة القلبية تحدث (؟اقخنالقلب ) في مرض
للقلب  نسداد في تدفق الدم الواصلإيحدث   

CVD01 

 02 كال 

 03 ال أعلم

 04 رفض اإلجابة 

 دماغية(أصبت بسكتة دماغية )حادث أو حادثة   هل سبق أن 01 نعم

  ؟الدماغية السكتة

 أحد  إلى  الدم  تدفق  بشدّة،  يتعرقل  أو  يتوقف،  عندما  تحدث

 الدماغ  أجزاء

CVD02 

 02 كال 

 03 ال أعلم

 04 رفض اإلجابة 

هل تتناول حاليًا األسبرين بانتظام للوقاية من أمراض القلب  01 نعم

  أو عالجها؟

CVD03 

 02 كال 

 03 ال أعلم

اإلجابة رفض   04 
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)لوفاستاتين / سيمفاستاتين / هل تتناول حاليًا ستاتين  01 نعم

بانتظام للوقاية من أمراض  أتورفاستاتين أو أي ستاتين آخر(

 القلب أو عالجها؟

 

CVD04 

 02 كال 

 03 ال أعلم

 04 رفض اإلجابة 

هل تم إعالمك من قبل أخصائي رعاية صحية بأنك مصاب   01 نعم

نسداد الرئوي المزمن أو الربو أو الحساسية بمرض اإل

يتميز بانسداد   مرض مزمناإلنسداد الرئوي:   التنفسية؟
وقصور   مزمن الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل

الرئة في وظائف  

هو مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية   :وبلر ا
للرئتين، وينتج عن التهاب وضيق الممرات التنفسية؛ 

مما يؤدى و مما يمنع تدفق الهواء إلى الشعب الهوائية؛ 
إلى نوبات متكررة من ضيق بالتنفس مع صفير  
بالصدر مصحوب بالكحة والبلغم بعد التعرض  
أو تهيج  الستنشاق المواد التى تثير ردود فعل حساسية 

التنفسي  للجهاز   
 

CRD01 

 02 كال 

 03 ال أعلم

 04 رفض اإلجابة 

 CRD02 ___________________________________ يرجى التحديد: ،CRD01  =01ذا إ

هل تم إخبارك بواسطة أخصائي رعاية صحية بأنك مصاب  01 نعم

السرطان هو مصطلح طّبي  بأي نوع من السرطان؟
يشمل مجموعة واسعة من االمراض التي تتميز بنمّو 

  بشكل غير طبيعيغير طبيعي للخاليا التي تنقسم 
ولديها القدرة على اختراق األنسجة وتدمير أنسجة سليمة  

في الجسم، وهو قادر على االنتشار في جميع أنحاء  
 الجسم. 

CA01 

 02 كال 

 03 ال أعلم

اإلجابة رفض   04 

 CA02 ___________________________________ يرجى التحديد: ،CA01  =01إذا 

 هل تتلقى أي عالج للسرطان؟  01 نعم

 

 

 

CA03 

 02 كال 

 03 رفض العالج

 04 رفض اإلجابة 



24 
 

 CA04 نوع العالج يرجى تحديد ،CA03 = 01إذا  01 العالج الكيميائي

باإلشعاع المعالجة   02 

 03 العالج الهرموني

 04 الجراحة

 05 زرع الخاليا الجذعية

 06 الرعاية التلطيفية 

 07  أخرى، حدد

أنني بحاجة إلى عالج يتم إخباريلم   عدم تلقي العالج سبب  حدد ،03أو    CA03 = 02إذا  01 

 يمكن اختيار اكير من إجابة( )

 

 

 

CA05 

أين يمكن الحصول على  ال أعرف كيف / 

 العالج 

02 

 03 مشاكل مالية

 04 العالج غير متوفر في غزة

ال أستطيع السفر/ تم رفض التصريح من قبل 

 السلطات اإلسرائيلية

05 

ال يمكن مغادرة غزة، الحدود مغلقة، غير 

مسموح بها، قائمة طويلة من المسافرين )معبر 

( فحر  

06 

 07 غالي جدا 

الخوف من اآلثار الجانبية للعالج مثل تساقط  

 الشعر والقيء

08 

 09 لم يكن لدي وقت 

 10 عيادة بعيدة جدا 

 11 سوء جودة الخدمة 

الخوف )الخوف من اإلجراء؛ الخوف من  

 الوصمة االجتماعية(

12 

 13 المعتقدات الثقافية 

 14 فرد من العائلة لن يسمح بذلك 

تحمل تكاليف النقل ال يمكن   15 

ستطيع الذهاب  أال يوجد أحد متاح ألخذي، ال 

ي بمفرد  

16 

تفاعالت موظفي المستشفى أكره  17 
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 18 ال قيمة مدركة للعالج

 19 ال اعرف

 20 رفض اإلجابة

 

 

التمارين الرياضية  -01ج ذنمو  
 

إحرص على قول ما يلي للمشارك: فكر في جميع األنشطة البدنية التي تتطلب جهداً بدنياً مرتفع الشدة والتي قمت بممارستها خالل األيام  

السبعة الماضية. األنشطة البدنية المجهدة هي تلك األنشطة التي تجعل تنفسك أعلى بكثير من المعتاد.  فكر فقط في األنشطة البدنية المجهدة  

دقائق على األقل في كل مرة.  10التي قمت بممارستها لمدة   

مثل رفع األحمال الثقيلة، والحفر،  مجهداً ، كم يوماً مارست فيه نشاطاً بدنياً األيام السبعة الماضية خالل

)سبعة أيام كحد أقصى(والتمارين الرياضية ، أو ركوب الدراجات السريعة؟    

PA01 

يوم في األسبوع ____     

 )PA3 00 إنتقل إلى السؤال   بأي نشاط بدني مرتفع الشدةأقوم . ال(  

في أحد تلك األيام؟   مجهد في المعتاد، كم من الوقت قضيته في ممارسة نشاط بدني   

 

PA02 

ساعة في اليوم  ____     

دقيقة في اليوم  ____      

  

أو غير متأكد  = ال أعلم888 /  

 999= رفض اإلجابة       

إحرص على قول ما يلي للمشارك: اآلن فكر في جميع األنشطة البدنية التي تتطلب جهداً بدنياً معتدل الشدة والتي قمت بممارستها خالل  

األيام السبعة الماضية. األنشطة البدنية معتدلة الشدة هي تلك األنشطة التي تجعل تنفسك أعلى من المعتاد إلى حداً ما. مرة أخرى، فكر فقط  

   دقائق على األقل في كل مرة. 10الشدة التي قمت بممارستها لمدة في األنشطة البدنية معتدلة 

 

مثل حمل األحمال الخفيفة أو ركوب  معتدلة، ما هو عدد األيام التي مارست فيها أنشطة بدنية األيام السبعة الماضيةخالل 

)سبعة أيام كحد أقصى(الدراجات بوتيرة منتظمة أو التنس المضاعف؟ ال تشمل المشي.   

PA03 

 

 ______ أيام في األسبوع 

)PA5 00إنتقل إلى السؤال أنشطة بدنية معتدلة  أمارس . ال(  

 في المعتاد، كم من الوقت قضيته في ممارسة نشاط بدني معتدل الشدة في أحد تلك األيام؟  

 

PA04 

 

 

ساعة في اليوم  ____     

دقيقة في اليوم  ____      

  

أو غير متأكد  = ال أعلم888 /  

 999= رفض اإلجابة       
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إحرص على قول ما يلي للمشارك: فكر في الوقت الذي قضيته في المشي في آخر 7 أيام. ويشمل ذلك في العمل والمنزل، والمشي للسفر 

للترفيه من مكان إلى آخر، وأي مشي آخر  قمت به فقط من أجل الترفيه أو الرياضة أو التمرينات أو   

)سبعة أيام كحد دقائق على األقل في كل مرة؟  10خالل السبعة أيام الماضية، ما هو عدد األيام التي سرت فيها لمدة 

 أقصى(

 

      PA05 

 ______ أيام في األسبوع

)PA7 00 ًإنتقل إلى السؤال . ال  أقوم بممارسة المشي إطالقا(  

 

    المشي في أحد تلك األيام؟في المعتاد، كم من الوقت قضيته في ممارسة 

 

   PA06 

 

 ____   ساعة في اليوم   

 ____   دقيقة في اليوم   

  

أو غير متأكد  = ال أعلم888 /  
 999= رفض اإلجابة       

إحرص على قول ما يلي للمشارك: السؤال األخير يتعلق بالوقت الذي قضيته في الجلوس في أيام األسبوع خالل آخر 7 أيام. قم بتضمين 

س الوقت الذي تقضيه في العمل، في المنزل، أثناء القيام بالدورة التدريبية وأثناء وقت الفراغ. قد يشمل ذلك الوقت الذي تقضيه في الجلو

. القراءة أو الجلوس أو االستلقاء لمشاهدة التلفزيونعلى مكتب أو زيارة األصدقاء أو   

 خالل األيام السبعة الماضية، كم من الوقت قضيته جالساً في أحد هذه األيام من غير أيام اإلجازة األسبوعية؟ 

___   ساعة في اليوم  _  

 ____   دقيقة في اليوم   

  

أو غير متأكد  = ال أعلم888 /  

 999= رفض اإلجابة       

 

   PA07 
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إستهالك ملح الطعام   -11ج ذنمو  
 

 

سجائر إستهالك ال -21ج ذنمو  
 

TOBAC01  نعم 01 ( في حياتك بأكملها؟علب 5سيجارة ) 100هل قمت بتدخين 

 كال 02

 أعلمال  888

 رفض اإلجابة 999
 

 NARG01, إنتقل الى TOBAC01 =02 إذا 

 
TOBAC02   هل تدخن السجائر ً  يوميا  01 ؟ حاليا

 بعض األيام  02

 ال أبداً  03

 لمال أع 888

 رفض اإلجابة 999
TOBAC03 ذا  إTOBAC02 =03   

 

 متى توقفت عن التدخين؟

 سنة -----------

 شهر -----------

 أسبوع -----------

 ال أعلم / غير متأكد  01

 رفض اإلجابة 02
TOBAC04 ذا   إTOBAC02 =03   

 أسباب اإلقالع عن التدخين؟  /ما سبب

 نعم  

01 

 كال 

02 

إلى الملح أو الصلصة المالحة مثل صلصة الصويا ي تضيف فيها تكم عدد المرات ال 01  دائما

 طعامك مباشرة قبل تناوله أو أثناء تناوله؟ 

 

SALT01 

 02 غالباً 

03  أحيانا  

 04 نادراً 

 05 قط 

 88 ال أعلم

في الطهي أو إعداد  الملح أو التوابل المالحة أو الصلصة المالحةكم عدد المرات يتم إضافة  01 دائما

خردل  ،صوياصلصة الالصلصات مثل  األطعمة في منزلك؟  

SALT02 

 02 غالباً 

03  أحيانا  

 04 نادراً 

 05 قط 

 88 ال أعلم

 دائماً 

    

؟ عن طريق األغذية المصنعة األطعمة المجهزة بالملحكم عدد المرات التي تتناول فيها  01

األطعمة التي تم تغييرها من حالتها الطبيعية، مثل الوجبات الخفيفة المالحة  أيالغنية بالملح، 

المعبأة، واألطعمة المالحة المعلبة بما في ذلك المخلالت والمعلبات، واألطعمة المالحة 

، واللحوم المصنّعة المالح رة في مطعم للوجبات السريعة، والجبنالمحض  

SALT03 

 02 غالباً 

03  أحياناً   

 04 نادراً 

 05 قط 

 888 ال أعلم
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   سبب طبي جابة(ن إ)يمكن اختيار أكثر م
نصيحة 
 الطبيب

  

نصيحة 
 األقارب

  

سباب  أ
 عائلية 

  

  أسباب 
 ة قتصاديإ

  

السياسات  
في 

األماكن  
 العامة

  

التفضيل 
الشخصي  

المواقف  -
المناهضة 

 للتدخين

  

حمالت  
مكافحة  
التدخين 

في وسائل  
اإلعالم،  

مواقع 
التواصل  
 اإلجتمعي 

  

 ،أخرى
 حدد

---------------------- 

TOBAC05 سنة ----------- كان عمرك عندما بدأت التدخين؟  كم 

 ال أعلم / غير متأكد  888

 رفض االجابة 999
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رجيلة إستهالك األ -31ج ذنمو  
 

NARG01 نعم 01 رجيلة في حياتك؟هل سبق لك أن دخنت األ 

 كال 02

 ال أعلم 888

 رفض اإلجابة 999
 

 إنتقل الى النموذج التالي  ،NARG01 =02 إذا 

 
NARG02 يوميا  01 رجيلة حاليا؟ هل تدخن األ 

 بعض األيام  02

 ال أبداً  03

 ال أعلم 888

 رفض اإلجابة 999
NARG03  إذاNARG02 =03   

 

 رجيلة؟ متى توقفت عن تدخين األ

 

 سنة -----------

 شهر -----------

 أسبوع -----------

 أعلم / غير متأكد ال  01

 رفض اإلجابة 02
NARG04   إذاNARG02 =03   

 ؟األرجيلة ما سبب/ أسباب اإلقالع عن تدخين

 )يمكن اختيار أكثر من إجابة(

 نعم  

01 

 كال 

02 
   سبب طبي

   نصيحة الطبيب 
   األقاربنصيحة 

   سباب عائليةأ
   ةقتصاديإ أسباب 

السياسات في  
 األماكن العامة 

  

التفضيل الشخصي  
المواقف  -

 المناهضة للتدخين

  

حمالت مكافحة 
التدخين في وسائل  

مواقع  اإلعالم، 
التواصل  
 اإلجتمعي 

  

 ---------------------- دحد، أخرى
NARG05  سنة ----------- رجيلة؟ كم كان عمرك عندما بدأت تدخين األ 

 متأكد ال أعلم / غير  888

 جابةرفض اإل 999
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تغيير نمط الحياة   -14ج ذنمو  
 

:خالل السنة الماضية ، هل  

 طىتخ TOBAC01=02 إذا أو  NARG01 =02 إذا 01 نعم 

 

 التبغ؟ استهالكأقلعت عن هل 

LSTL01 

 02 كال 

 أخفضت الملح في النظام الغذائي الخاص بك؟  01 نعم 

 

LSTL02 
 02 كال 

 قللت من استهالكك اليومي من السكر في نظامك الغذائي )بما في ذلك المشروبات السكرية(؟  01 نعم 

 

LSTL03 
 02 كال 

 من الفواكه كل يوم؟  )حفنتين( ما ال يقل عن حصتين تأكل 01 نعم 

 

LSTL04 
 02 كال 

 من الخضروات كل يوم؟ )حفنات( ما ال يقل عن ثالث حصص تأكل 01 نعم 

 

LSTL05 
 02 كال 

 في النظام الغذائي الخاص بك؟  لزيوتالدهون / ا قللت 01 نعم 

 

LSTL06 
 02 كال 

 بمزيد من النشاط البدني؟  قمتأو  أتبد 01 نعم 

 

LSTL07 
 02 كال 

 LSTL08 الوزن؟ تعلى وزن جسم صحي أو فقد حافظت 01 نعم 
 02 كال 

 

   الفيزيائية القياسات -15ج ذنمو
 

إتبع اإلرشادات الواردة في دليل  (1الطول )قراءة  ┘─┴─┴─└.┘─└        بالسنتيمتر )سم(

 جامع البيانات الخاص بك 

HT01 

إتبع اإلرشادات الواردة في دليل  (2الطول )قراءة      ┘─┴─┴─└.┘─└  بالسنتيمتر )سم(        

 جامع البيانات الخاص بك 

HT02 

للمرة الثالثة  طول، قم بقياس البالمئة 2إذا كان الفرق بين القياسين يتعدى   

إتبع اإلرشادات الواردة في دليل  (1الوزن )قراءة      ┘─┴─┴─└.┘─└   بالكيلوغرامات )كجم(

 جامع البيانات الخاص بك 

 

6666. أدخل إذا كانت كبيرة جدًا بالنسبة للمقياس  

WT01 

إتبع اإلرشادات الواردة في دليل  (2الوزن )قراءة       ┘─┴─┴─└.┘─└بالكيلوغرامات )كجم(  

 جامع البيانات الخاص بك 

6666. ادخل إذا كانت كبيرة جدًا بالنسبة للمقياس  

WT02 

للمرة الثالثة  وزن، قم بقياس البالمئة 2إذا كان الفرق بين القياسين يتعدى   

 WC  محيط الخصر ┘─┴─┴─└.┘─└        بالسنتيمتر )سم(
 نعم 

 كال 

 اإلجابة رفض 

01 

02 

04 

ال تسأل  أطراف مبتورة؟ /هل لدى المشترك طرف

 هذا السؤال، جاوب بنفسك حسب ما ترى

AMP01 

  01 قدم 

األطراف   /، حدد الطرف AMP01 = 01إذا كان 

 المبتورة

 

AMP02 

 02 تحت الركبة

 03 فوق الركبة 

 04 / تفكك الورك  للحوض إستئصال نصفي

 05 تفكك الكتف
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 06 فوق الكوع

 07 تحت الكوع 

 08 يد

إتبع اإلرشادات الواردة في  (1ضغط الدم )قراءة  ┘─┴─┴─└  مم زئبق( ( اإلنقباضي

  دليل جامع البيانات الخاص بك

BP01 

   ┘─┴─┴─└ مم زئبق( (اإلنبساطي

إتبع اإلرشادات الواردة في  (2ضغط الدم )قراءة  ┘─┴─┴─└     مم زئبق( ( اإلنقباضي

 دليل جامع البيانات الخاص بك 

BP02 

   ┘─┴─┴─└ مم زئبق( (اإلنبساطي

للمرة الثالثة   ضغط الدمقم بقياس  بالمئة، 2إذا كان الفرق بين القياسين يتعدى   

التغذية   -16ج ذنمو  
كاآلتي • التغذية  نموذج  أسألك عن    : إبدأ  تكرار  اآلن سوف  استهلكتها خالل    استهالك وتيرة  التي  والمشروبات  األطعمة 

 ي العام الماض

 سأطلب منك تحديد ما إذا كنت تستهلك كل واحد من هذه األطعمة والمشروباتأوالً   •

 (  فقط بشكل منتظم أو بشكل موسمي )ألصناف األطعمة الموسميةيرجى تحديد ما إذا كنت تستهلك المادة الغذائية  •

 (شهري أو أسبوعي أو يومي) أو المشروباتاألطعمة  هاستهالك هذ تواترو بعدها تحديد  •

تستهلكه،   • مشروب   / طعام  لك  حددلكل  عرضها  سيتم  التي  الصور  بين  من  باالختيار  إما  عادة  تستهلكها  التي                 أو   الكمية 

 مثل الكيوي والتفاح وغيرها  فةلها أحجام معروعن طريق تقدير الكمية التي تتناولها من المواد الغذائية التي 
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)حسب   الكمية

كمية  الصورة أو ال

المعتادة من 

 صنف الطعام(

عدد المرات  

السنة في   

عدد المرات  

الشهرفي   

عدد المرات في 

سبوع األ  

عدد المرات في 

 اليوم

ستهلكةالم المشروبات/ألطعمةا             الرقم                   

كامل الدسم    السائل حليبال        1 

الدسم   من خاليال  السائل حليبال        2 

كامل    / مسحوق الحليب المجففحليب ال      

  الدسم

3 

حليب منزوع الدسم المسحوق         4 

زبادي  ال        5 

 6  الجبن الهش أو الجبن األبيض الطازج      

 7  جبنة المثلثاتكريمة أو الجبنة       

يس كريم  اآل        8 

    )الوحدة= بيضة متوسطة  بيض الدجاج      

  الحجم( 

9 

الجلد  مع دجاج ال       10 

دجاج بدون جلد ال        11 

 12 ضأنأو البقرال وملح      

البط نب ،رااألمثل اللحوم األخرى:         13 

 14   المجمدةاللحوم       

دجاج  البقر، أو كبد الكبد         15 

 16 أمعاء ، أمخاخ ، أخرى  كرش، األحشاء:        

مرتديال ال اللحوم: ك        17 

النقانق          18 

 19 لحمة برغر       

 20  السمك المقلي      

             : السردين،ةأو مشوي ةمسلوقك  اسماأل      

 سمك التونة 

21 

 22 )الفسيخ(مملح السمك ال      

  الماءفي معلبة ال سماك األ      

   )السردين/التونة(

23 

الزيت في معلبة ال سماك األ      

 )السردين/التونة( 

24 

فواكه البحر )حباري، كلماري، بلح البحر       

  و ما شابه(

25 

مثل السلطعون و   األسماك الصدفية      

  الجمبري

26 

 27 ، الهندبة و الملوخيةالسبانخ المطبوخة      

و  و الزهرةقرنبيط، ال، ملفوفال      

  المطبوخة البروكولي

28 

خس  ال        29 

طماطم ال        30 

)بالطبخ أو وحده(بصل ال        31 

 32  و اليقطينجزر ال      

مطبوخة ال لوبيا /خضراءالفاصوليا ال        33 

خيار ا وال كوسوال باذنجانال        34 

فطر  ال        35 
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مطبوخة العدس والحمص والفاصوليا ال        36 

المعلبة   ارالخض        37 

البازالء المطبوخة          38 

)فص( الثوم         39 

حامض ليمون         40 

فلفل ال        41 

    الزعتر، أوراق الغار، أوراق البقدونس،      

   وما الكزبرة ، النعناع   
.  شابه   

42 

البرتقال والجريب فروت وما شابه         43 

موز )وحدة صغيرة(ال        44 

كمثرى )وحدة متوسطة(التفاح و ال        45 

فراولة  ال        46 

(حبة وسطمشمش )و ال  وخخال        47 

( ةواحدحبة طازج )ال تينال        48 

ناناس  و األشمام و البطيخ ال        49 

البابايا         50 

عنب  ال        51 

مانجو  ال        52 

)وحدة متوسطة(جوافة ال        53 

وسط(حبة الكيوي )        54 

التمر و القطين و فواكه مجففة مثل       
 الزبيب و الخوخ

55 

  في شراب: الخوخ والكمثرى فواكه      
 واألناناس والتين 

56 

         المكسرات: اللوز والفول السوداني       
   والبندق والجوز وما شابه ذلك

57 

بيض األ خبزال        58 

غرام(  32شريحة،  1)  األسمرخبز ال        59 

 60  غرام( 32شريحة،  1)  وستخبز ت      

التشيبسكيس من         61.1 

البطاطس المقلية         61.2 

مسلوقة ال ابطاطال        62 

مطبوخ الرز  األ        63 

        البرغل ومامثل الحبوب المطبوخة       
   شابه 

64 

و ما شابهكرونة عالم        65 

الطازجة و المعلبةالذرة         66 

 67   الماء      

مناقيش /بيتزا         68 

فطائر         69 

بسكويت          70 

كرواسون  الحلويات، ال        71 

كعكة الغريبة         72 

 73   الكيك      

زيتون ال        74 

زيت الزيتون         75 

زيوت نباتية للطبخ )غير زيت زيتون(        
 مثل زيت الذرة و زيت عباد الشمس 

76/77  
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األفوكادو          78 

 79   سمنال      

زبدة ال            80 

  مع السكر: على  المشروبات الغازية       
   و ما شابه.سبيل المثال الكوال 

81 

 ة السعراتقليلغازية ال مشروبات ال      
أو الدايتالحرارية   

82 

الطازجةعصائر الفاكهة و / أو الخضار         83 

جلي حلو /  معبأ و مغلففاكهة عصير         84 

مع كافيينقهوة         85 

الكافيين   خالية منقهوة ال        86 

الشاي          87 

مايونيز         88 

صلصة الطماطم         89 

طحينة ال        90 

 91   و ما شابه فلفل حارال: التوابل      

ملح ال        92 

مسحوق الشوكوالته وما شابه ذلك          93 

 94  الكسترد      

الشوكوالتة        95 

سل  و الع مربىال        96 

سكر  ال        97 

 مثل السكارين وصطناعية المحليات اإل      

ما شابه السكرالوز  

98 

 99   المخلالت      

زهورات، نعنع، بابونج، يانسون        100 

الدقة         110  

حساء/شوربة         210  

 

ي األسبوع؟ 
وبات لم يرد ذكرها أعله تستهلكها عادة عىل األقل مرة واحدة ف   هل هناك أي مواد غذائية و / أو مشر

 نعم  .1

 كال .2

 

 د إذا كانت اإلجابة نعم، حدّ 

/ األسبوع  عدد الحصص  حصة حجم ال  و  إسم   ب الغذاء / المشر
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