بسمه تعالی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
 -١محدوده سن:

٢٩-٢٠(١

٣٩-٣٠ (٢

 -٢جنس:

 (١مرد

 -٣مدت اقامت درمحل:

(١کمتراز١سال

۴٩-۴٠(٣

۶٩ - ۶٠(۵

۵٩-۵٠(۴

 (٢زن
 ۵-٢ (٢سال

١٠-۶ (٣سال

(۵بيش از ١۵سال

١۵-١١ (۴سال

 -۴آيا بومی شھرستان يزد ھستيد؟

 (١بلی <<<<< برويد سوال ۶

 -۵اگر بومی يزد نيستيد ،اھل کجاييد؟

 (١شھرستانھای استان يزد  (٢استانھای ھمجوار  (٣ساير استانھا

-۶ميزان تحصيالت پاسخگو )بر اساس آخرين مدرک تحصيلی((١ :بی سواد
 (۵کارشناسی ارشد ودکترا
 -٧تعداد اعضاء خانوار)با فرد مصاحبه شونده(٢ (١ :نفر

٣ (٢نفر

 (٢مجرد

 (٣بيوه

 -٨وضعيت تاھل:

 (١متاھل

-٩فشارخون سيستوليک )بر اساس اندازه گيری((١ :زير ٩٠
 -١٠فشارخون دياستول )بر اساس اندازه گيری(:

(١زير٧٠

٩٠(٢تا ١١٩
٧٠(٢تا ٧٩

 (٢خير

 (٢سيکل

(۴ساير کشورھا

 (٣ديپلم وفوق ديپلم

۵ (۴نفر

۴ (٣نفر

(۴کارشناسی

۶ (۵نفروبيشتر

 (۴مطلقه
١٢٠(٣تا ١٣٩

١۴٠(۴تا ١۵٩

 ١۶٠(۵به باال

٨٠(٣تا ٨٩

٩٠(۴تا ٩٩

١٠٠(۵به باال

 -١١محدوده نمايه توده بدنی )بر اساس اندازه گيری((١ :کمتر از  ١٨.۵(٢ ١٨.۵تا ٢۴.٩
 ۴٠ (۵به باال

٢۵(٣تا ٢٩.٩

٣٠(۴تا٣٩.٩

الف :سواالت فعاليت بدنی

 -١٢به طور متوسط چند بار در ھفته در فعاليتھای بدنی شديد )که در آن سرعت ضربان قلبتان باال رفته يا عرق کرديد( مثل
(٣دو بار در ھفته
(٢يک بار در ھفته
دويدن يا کار بدنی سنگين ،شرکت می کنيد؟ ( ١ھرگز<<<برويد سوال ١۴
 (۵پنج بار يا بيشتر در ھفته
(۴سه تا چھار بار در ھفته
 (١٣بطور متوسط طول مدت ھر جلسه فعاليت بدنی شديد چند دقيقه است؟  (١کمتر از  ١٠دقيقه  ١٩-١٠ (٢دقيقه -٢٠ (٣
 (۵بيش از يکساعت
 ٣٠ (۴تا  ۶٠دقيقه
 ٢٩دقيقه
 (١۴به طور متوسط چند بار در ھفته در فعاليتھای بدنی متوسط )که در آن خسته نشديد يا به مقدارکم عرق کرديد( مثل تند راه
(٣دو بار در ھفته
(٢يک بار در ھفته
رفتن يا کار متوسط شرکت می کنيد؟ ( ١ھرگز<<<برويد سوال ١۶
 (۵پنج بار يا بيشتر در ھفته
(۴سه تا چھار بار در ھفته
 (١۵بطور متوسط طول مدت ھر جلسه فعاليت بدنی متوسط چند دقيقه است؟  (١کمتر از  ١٠دقيقه  ١٩-١٠ (٢دقيقه (٣
 (۵بيش از يکساعت
 ٣٠ (۴تا  ۶٠دقيقه
 ٢٩-٢٠دقيقه
 -١۶به طور متوسط چند بار در ھفته در فعاليتھای بدنی خفيف )که در آن تالش کمی انجام داديد يا عرق نکرديد( مثل آرام راه
(۴سه
(٣دو بار در ھفته
رفتن يا کارکم تحرک شرکت می کنيد؟ (١ھرگز<<<برويد سوال (٢ ١٨يک بار در ھفته
 (۵پنج بار يا بيشتر در ھفته
تا چھار بار در ھفته
 (١٧بطور متوسط طول مدت ھر جلسه فعاليت بدنی خفيف چند دقيقه است؟  (١کمتر از  ١٠دقيقه  ١٩-١٠ (٢دقيقه -٢٠ (٣
 (۵بيش از يکساعت
 ٣٠ (۴تا  ۶٠دقيقه
 ٢٩دقيقه
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ب  -سواالت وضعيت خواب
 -١٨در يک ماه گذشته ،معموال شب ھا چه ساعتی به رختخواب رفته ايد؟
 (٣ساعت ١٢تا يک شب
 (٢ساعت ١١-١٠شب
 (١ساعت ٩-٨شب

(۴ساعت  ٢تا ٣شب

(۵بعد از ٣شب

 -١٩در يک ماه گذشته ،معموال صبح ھا چه ساعتی از خواب بيدار شده ايد؟
(۵بعد از ١١صبح
١٠(۴تا١١صبح
۶(٢تا٧صبح ٨(٣تا٩صبح
۴(١تا ۵صبح
 -٢٠در يک ماه گذشته ،معموال بطور متوسط شبانه روز چندساعت خواب واقعی داشته ايد؟
 (۴بيش از  ١٠ساعت
١٠-٨(٣ساعت
 -٢١طی ماه گذشته ،معموال چه مدت طول می کشد تا شب ھا بخواب رويد؟
 (۵بيش از يکساعت
 ٣٠ (۴تا  ۶٠دقيقه
 ١۵ (٣تا  ٣٠دقيقه

(١کمتراز ۵ساعت  ۶-٧ (٢ساعت

(١بالفاصله  (٢کمتر از  ١۵دقيقه

-٢٢در ماه گذشته ،چند بار برای خوابيدن از قرص خواب آور يا آرام بخش استفاده کرده ايد؟
 (٢کمتر از ھفته ای يکبار  (٣يک يا دو بار در ھفته  (۴سه بار يا بيشتر در ھفته
 -٢٣در ماه گذشته ،چند بار نمی توانستيد در عرض  ٣٠دقيقه به خواب برويد؟
(٢کمتر از ھفته ای يکبار  (٣يک يا دو بار در ھفته  (۴سه بار يا بيشتر در ھفته
 -٢۴در ماه گذشته ،چند بار نيمه شب برای دستشويی رفتن بيدار شديد؟
يکبار  (٣يک يا دو بار در ھفته  (۴سه بار يا بيشتر در ھفته

 (١اصال تجربه نکرده ام

 (١اصال تجربه نکرده ام

 (١اصال تجربه نکرده ام  (٢کمتر از ھفته ای

 -٢۵در ماه گذشته ،چند بار ناخواسته نيمه شب يا صبح زود از خواب بيدار شديد؟  (١اصال تجربه نکرده ام
 (٢کمتر از ھفته ای يکبار  (٣يک يا دو بار در ھفته  (۴سه بار يا بيشتر در ھفته
 -٢۶در ماه گذشته ،چند بارھنگام خواب کابوس ديديد؟  (١اصال تجربه نکرده ام  (٢کمتر از ھفته ای يکبار  (٣يک يا
دو بار در ھفته  (۴سه بار يا بيشتر در ھفته
 -٢٧معموال شبانه روز چند ساعت تلويزيون تماشا می کنيد؟
۶-۴(٣ساعت
(١کمتراز ١ساعت ٣-١ (٢ساعت

 (۴بيش از ۶ساعت

(۵اصال

 -٢٨معموال شبانه روز چند ساعت ماھواره يا فيلم )غير تلويزيونی( تماشا می کنيد؟
 (۴بيش از ۶ساعت
۶-۴(٣ساعت
(١کمتراز ١ساعت ٣-١ (٢ساعت

(۵اصال

ج  -سالمت روان
 -٢٩در طی ھفته گذشته ،چه مدت زمان خود را در ھفته بادوستان وفاميل گذرانيده ايد ؟
(۵بيش از  ١٢ساعت
 ١٢-٨(۴ساعت
 ٧-۴(٣ساعت
 ٣-١(٢ساعت
(١ھيچوقت
 -٣٠در طی ھفته گذشته ،چه مدت با دوستان وآشنايان تلفنی يا با موبايل صحبت کرده ايد؟
(۵بيش از  ١٢ساعت
 ١٢-٨(۴ساعت
 ٧-۴(٣ساعت
(١ھيچوقت  ٣-١(٢ساعت
 -٣١در ھفته؛ چه مدت زمان خود را درگروه ھای اجتماعی ومذھبی و.....گذرانيده ايد؟
(۵بيش از  ١٢ساعت
 ١٢-٨(۴ساعت
 ٧-۴(٣ساعت
 ٣-١(٢ساعت
(١ھيچوقت
هﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻠﯽ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﯽ از اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﻳﺎس ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

2

بسمه تعالی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
 -٣٢چه تعداد دوست صميمی )کسی که بتوان حرف دل را با او زد( بجزاعضاء خانواده داريد؟
 (۵اصال ندارم
(۴بيش از ۶نفر
۶-۵(٣نفر
۴-٣(٢نفر
٢-١(١نفر
سواالت وضعيت روحی:
تعدادي از عبارت ھايي که مردم براي تعريف خود از آنھا استفاده مي کنند در زير آمده است .ھريک از عبارتھا را برای پرسش شونده
بخوانيد و سپس با توجه به مقياس زير عددي را بنويسيد که نشان مي دھد آن فرد ھمين االن ،يعني در اين لحظه چه احساسي دارد .ھيچ
پاسخي درست يا غلط نيست .وقت زيادي را صرف ھيچ عبارتي نکنيد .بلکه پاسخي دھيد را ثبت کنيد به نظرمي رسد به بھترين وجه
احساسات فرد را در حال حاضر توصيف مي کند )اين قسمت برای افراد با سواد می تواند توسط خود فرد تکميل شود(.

عبارات
 .٣٣برايم مشکل است آرام بگيرم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٣۴متوجه شده ام دھانم خشک مي شود.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٣٥فکر نمي کنم بتوانم ھيچ نوع احساس خوبي را تجربه کنم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

.٣٦تنفس کردن برايم مشکل است.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٣٧برايم سخت است در انجام کار پيش قدم شوم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٣٨به موقعيت ھايم به طور افراطي واکنش نشان مي دھم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٣٩در بدنم احساس لرزش مي کنم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٠احساس مي کنم انرژي رواني زيادي مصرف مي کنم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤١نگرانم که مبادا در بعضي موقعيت ھا دچار ترس شوم يا به کار
احمقانه اي دست بزنم.
 .٤٢احساس مي کنم چيزي ندارم که منتظرش باشم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٣خودم را پريشان و سر درگم احساس مي کنم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٤آرام بودن و در آرامش به سر بردن برايم مشکل است.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٥احساس دل مردگي و دل شکستگي دارم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٦نسبت به ھر چيزي که مرا از کار بازدارد صبر و تحمل ندارم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

.٤٧احساس مي کنم که ھر لحظه ممکن است دچار ترس و وحشت شوم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٨قادر نيستم درباره خيلي چيزھا شور و اشتياق از خود نشان دھم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٤٩احساس مي کنم به عنوان يک فرد ارزش زيادي ندارم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٥٠فکر مي کنم بسيار زودرنج و حساس ھستم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

 .٥١بدون اين که ھيچ گونه فعاليت بدني انجام دھم متوجه شده ام که قلبم
غيرعادي کار مي کند ) مثال ضربان شديد قلب يا از کار افتادن آن براي
چند لحظه حس ميکنم(.
 .٥٢بدون ھيچ دليل موجھي احساس ترس مي کنم.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد
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 .٥٣احساس مي کنم زندگي بي معنا است.

(١اصال

(٢تا حدی

 (٣متوسط

(٤زياد

د -سواالت کيفيت زندگی
 -۵۴وضعيت سالمت خود را طی ماه گذشته چگونه ارزيابی می کنيد؟  (١خيلی خوب  (٢خوب  (٣متوسط  (۴بد  (۵خيلی بد
 -۵۵طی ماه گذشته ،به علت مشکالت سالمت جسمانی ،جقدر فعاليت ھای فيزيکی شما )نظير با ال رفتن از پله يا راه رفتن( محدود بوده است؟
 (١اصال  (٢خيلی کم  (٣مقداری  (۴خيلی زياد  (۵اصال نمی توانم حرکت کنم
 -۵۶طی ماه گذشته ،به علت مشکالت سالمت جسمانی ،چقدر در انجام فعاليت ھای روزانه داخل و خارج منزل محدوديت داشته ايد؟
 (٢خيلی کم  (٣مقداری  (۴خيلی زياد  (۵اصال نمی توانم حرکت کنم
 -۵٧طی ماه گذشته چقدر درد جسمی داشته ايد؟  (١اصال  (٢خيلی کم
 -۵٨طی ماه گذشته چقدر قوه )انرژی( داشته ايد؟  (١خيلی زياد  (٢زياد

 (٣تاحدودی  (۴شديد
 (٣مقداری

 (۴کمی

 (١اصال

 (۵خيلی شديد
 (۵اصال

 -۵٩طی ماه گذشته ،سالمت جسمی و روحی شما چقدر ارتباط اجتماعی شما با دوستان و خانواده را محدود کرده است؟  (١اصال محدود نکرده (٢
خيلی کم  (٣تا حدودی  (۴زياد  (۵اصال نتوانستم ارتباط داشته باشم
 -۶٠طی ماه گذشته ،چقدر مشکالت روحی نظير اضطراب ،افسردگی و کج خلقی )تحريک پذيری( شما را اذيت کرده است؟  (١اصال  (٢کمی
 (٣تا حدودی  (۴زياد  (۵خيلی زياد
 -۶١طی ماه گذشته ،چقدر مشکالت روحی و جسمی ،شما را از انجام کارھای روزانه بازداشته است؟  (١اصال  (٢خيلی کم  (٣تا حدودی
 (۴خيلی زياد  (۵نتوانستم کارھای روزانه ام را انجام دھم

ه  -سواالت بيماريھای مزمن
کداميک ازبيماری ھای زيرتوسط پزشک درشما تشخيص داده شده است؟
 -۶٢بيماری قلبی

 (١بلی

(٢خير <<< به سوال  ٧٠برويد

* -۶٣در صورت بلی ،کدام نوع (١ :بيماری دريچه ای قلب  (٢نارسايی قلب  (٣نامنظمی ضربان قلب  (۴فنر قلب  (۵جراحی باز قلب
-۶۴درصورت ابتال به ھر يک از بيماری ھای فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال
 ٢-١(٢سال  ٣-۴ (٣سال
(١کمتر از يک سال
-۶۵برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
۶ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۵ماه پيش
 ١ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش

(۵بيش از يک سال پيش

 -۶۶آيا تاكنون درد ،ناراحتي و يا نوعي فشار و سنگيني در وسط قفسه سينه يا زير جناغ سينه خود احساس كرده ايد؟  (١بلی  (٢خير
-۶٧يا ھنگامي كه به آرامي يا با عجله راه ميرويد يا از سربااليي باال مي رويد دچار درد در قفسه سينه مي شويد؟  (١بلی
برويد سوال ٧٠

 (٢خير <<<

 -۶٨آيا با تغيير وضعيت )ايستادن ،نشستن و يا آھسته تر راه رفتن( و يا مصرف قرص زير زباني درد برطرف مي شود؟  (١بلی  (٢خير
 (٣تغييری نمی کند
 -۶٩آيا درد كمتراز  ١٠دقيقه برطرف ميشود؟

 (١بلی

 (٢خير
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 -٧٠آيا بستگان درجه يک شما )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( سابقه بيماری قلبی دارند؟
 (١بلی

 -٧١پرفشاری خون

 (٢خير

 (١بلی

 (٢خير<<< به سوال  ٧۵برويد
 ٢-١(٢سال

 -٧٢درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

-٧٣برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
۶ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ١ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-٧۴آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -٧۵آيا سابقه بيماری مغزی داشته ايد؟  (١بلی

 (٢خير

 –*٧۶اگر داشته ايد از کدام نوع (١ :خونريزی مغزی

 -٧٨آيا مشکل خرخر شبانه داريد؟

 -٨٠ديابت:

 -٢خير

<<< به سوال  ٧٨برويد

 (٢سکته مغزی  (٣تشنج  (۴سرطان مغز

 (۵ساير
 (٢خير

 (١بلی

 (٢خير

-٧٩آيا سابقه مرگ ناگھانی در فاميل )درجه  ١تا  (٣داشته ايد؟  (١بلی
 (١بلی

(۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

-٧٧آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 (١بلی

 ٣-۴ (٣سال

 (٢خير

 (٢خير<< برويد سوال ٨٨

-٨١درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال
 -*٨٢از کدام روش برای کنترل ديابت استفاده می کنيد؟
 (٢داروی گياھی
 (١رژيم غذايی

 (٣قرص

 -٨٣آيا برای ديابت بطور منظم دارو می خوريد؟

 ٢-١(٢سال

 (۴انسولين

 ٣-۴ (٣سال

 (۵ھيچکدام
 (٢خير

 (١بلی

 -٨۴اگر انسولين استفاده می کنيد ،چند سال بعد از تشخيص ديابت مصرف آن را آغاز کرده ايد؟
 ٣ (۴تا  ١٠سال
 ١ (٣تا ٣سال
 ۶ (٢ماه تا يکسال
 (١بالفاصله

 (۵بيش از ده سال قبل

 -٨۵برای بيماری فوق ،آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٢ (٣تا  ٣سال قبل  ۴ (۴تا  ١٠سال قبل (۵بيش از ده سال قبل
٧(٢ماه تا يکسال قبل
 ٣(١تا ۶ماه قبل
 -٨۶به چه پزشکی مراجعه کرده ايد؟  (١عمومی

 (٢متخصص داخلی

 -٨٧کدام يک از عوارض ديابت اول در شما ظاھر شد؟
 (٢عوارض چشمی ديابت
 (١ديابت بارداری

 (٣فوق تخصص غدد

 (٣عوارض کليوی ديابت

 (۴پای ديابتی

 (۵زخم ناشی از ديابت

 -١بلی

 -٢خير

 -٨٨آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -٨٩افزايش کلسترول خون

 -١بلی

 -٢خير<<< به سوال  ٩٢برويد

 -٩٠درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٢-١(٢سال

 ٣-۴ (٣سال
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-٩١برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-٩٢آيا بستگان درجه يک )پدر،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -١بلی

-٩٣مشکالت انعقاد خون

 -١بلی

 ٢-١(٢سال

-٩۵برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -٩۶آيا برای کنترل مشکل انعقادی منظم دارو می خورده ايد؟

 -١بلی

 -١بلی

 ٢-١(٢سال

-١٠٠برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ١ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١٠١آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -١بلی

 -*١٠٣چه نوع مشکل غده تيروييد داشته ايد؟

 -٢خير

 (١کم کاری

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -١بلی

 -٢خير <<< به سوال  ١٠۶برويد
 (٢پرکاری

 (۴بدخيمی )سرطان(

 (٣گواتر

-١٠۴درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٢-١(٢سال

-١٠۵برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ١ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-١٠۶آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -١٠٧افسردگی  -١بلی

(۵بيش از يک سال پيش

 -٢خير<<< به سوال١٠١برويد.

-٩٩درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

-١٠٢مشکالت غده تيروئيد

 ٣-۴ (٣سال

 -٢خير

-٩٧آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-٩٨آسم

 -٢خير

 -٢خير <<< به سوال ٩٧برويد

 -٩۴درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 -١بلی

 (۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -٢خير<<< به سوال  ١١٠برويد.

-١٠٨درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟
 ۵-۶ (۴سال
 ٣-۴ (٣سال
 ٢-١(٢سال
(١کمتر از يک سال

 ٧ (۵سال و بيشتر

-١٠٩برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ١ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١١٠آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟

 -١بلی

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير
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 -١١١آلزايمر )فراموشی اسم اعضای خانواده ،اتاق ھای منزل ،محل زندگی(

 -٢خير<<< به سوال  ١١۴برويد

 -١بلی

 ٢-١(٢سال

 -١١٢درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 -١١٣برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١١۴آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -١١۵پوکی استخوان  -١بلی

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -١بلی

 -٢خير<<< به سوال  ١٢٠برويد.

-١١۶درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟
 ۵-۶ (۴سال
 ٢-١(٢سال  ٣-۴ (٣سال
(١کمتر از يک سال
 -١١٧آيا شکستگی استخوان بعد از تشخيص پوکی استخوان داشته ايد؟

 ٧ (۵سال و بيشتر
 (٢خير

 (١بلی

-١١٨برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١١٩آيا سابقه پوکی استخوان بستگان ،با شکستگی ھمراه بوده است؟

 (١بلی

(۵بيش از يک سال پيش

 (٢خير

-١٢٠آيا حداقل يکی از بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -٢خير
 -١بلی

-١٢١درد مفصل )آرتريت(

 -٢خير<<< به سوال  ١٢۵برويد.

 -١٢٢در صورت ابتال کدام مفاصل در گير ھستند (١ :گردن  (٢پشت  (٣کمر

 (۴زانو  (۵مفاصل کوچک پا

-١٢٣درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٢-١(٢سال

 -١٢۴برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-١٢۵آيا بستگان درجه يک )پدر،مادر،خواھر،برادر،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١٢۶سرطان پوست

 -١بلی

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -١بلی

 -٢خير<< به سوال  ١٢٩برويد.

-١٢٧درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٢-١(٢سال

-١٢٨برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-١٢٩آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١٣٠سرطان پستان )فقط از زنان بپرسيد(

 -١بلی

 -١بلی

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

 -٢خير

 -٢خير<< به سوال  ١٣٣برويد

هﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻠﯽ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﯽ از اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﻳﺎس ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
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بسمه تعالی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
 -١٣١درصورت ابتال به بيماری فوق  ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟
 ۵-۶ (۴سال
 ٢-١(٢سال  ٣-۴ (٣سال
(١کمتر از يک سال

 ٧ (۵سال و بيشتر

 -١٣٢برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١٣٣آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
 -١٣۴سرطان ريه

 -١بلی

 -١بلی

 ٢-١(٢سال

-١٣۶برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
-١٣٧آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١٣٨سرطان روده

 -٢خير

 -٢خير<<< به سوال  ١٣٧برويد.

-١٣۵درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 -١بلی

(۵بيش از يک سال پيش

 ٣-۴ (٣سال

 (۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -١بلی

 -٢خير << به سوال  ١۴١برويد.
 ٢-١(٢سال

-١٣٩درصورت ابتال به بيماری فوق  ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟  (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٣-۴ (٣سال

-١۴٠برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
(۵بيش از يک سال قبل
(۴يک سال پيش
۶(٣ماه پيش
٣(٢ماه پيش
(١يک ما ه پيش
-١۴١آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١۴٢سرطان معده

 -١بلی

 -١بلی

 -٢خير<< به سوال  ١۴۵برويد

-١۴٣درصورت ابتال به بيماری فوق  ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٢-١(٢سال

-١۴۴برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١۴۵آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١۴۶سرطان کولورکتال  -١بلی

 ٣-۴ (٣سال

(۵بيش از يک سال پيش
 -٢خير

 -١بلی

 -٢خير<<< به سوال  ١۴٩برويد

 -١۴٧درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟
 ۵-۶ (۴سال
 ٢-١(٢سال  ٣-۴ (٣سال
 (١کمتر از يک سال

 ٧ (۵سال و بيشتر

 -١۴٨برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
٧ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش
 -١۴٩آيا بستگان درجه يک)پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١۵٠سرطان پروستات )فقط از مردان بپرسيد(

 -٢خير

 -١بلی

(۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

 -٢خير

 -٢خير<< به سوال  ١۵٣برويد

هﻤﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻠﯽ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﯽ از اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﮐﺘﺒﯽ از ﻳﺎس ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ.
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بسمه تعالی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
-١۵١درصورت ابتال به بيماری فوق  ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٣-۴ (٣سال

 ٢-١(٢سال

-١۵٢برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
۶ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش

(۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

 -٢خير

-١۵٣آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟
-١۵۴سرطان تخمدان )فقط از زنان بپرسيد(

 -٢خير << به سوال  ١۵٧برويد

 -١بلی

 ٢-١(٢سال

-١۵۵درصورت ابتال به بيماری فوق ،چند سال ازشروع آن می گذرد؟ (١کمتر از يک سال
 ٧ (۵سال و بيشتر
 ۵-۶ (۴سال

 ٣-۴ (٣سال

-١۵۶برای بيماری فوق آخرين باری که به پزشک مراجعه کرده ايد چه زمانی بوده است؟
۶ (۴ماه تا يک سال پيش
 ۴ (٣تا ۶ماه پيش
 ٢ (٢تا ٣ماه پيش
 (١کمتر ازيک ما ه پيش

(۵بيش از يک سال پيش

 -١بلی

 -٢خير

-١۵٧آيا بستگان درجه يک )پدر ،مادر ،خواھر ،برادر ،فرزندان( شما سابقه اين بيماری را دارند؟

و -سواالت سابقه جراحی:
 -١۵٨آيا جراحی مثا نه داشته ايد؟
 -١۵٩سن عمل:

(١بلی

(١کمتراز ٣٠سالگی

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

 -١۶٠آيا عمل سنگ کليه داشته ايد؟  (١بلی
 -١۶١سن عمل

(١کمتراز ٣٠سالگی

 -١۶۵سن عمل (١کمتراز ٣٠سالگی

-١بلی

(١کمتراز ٣٠سالگی

 -١۶٨آيا عمل جراحی قلب باز داشته ايد؟
-١۶٩سن عمل

(١کمتراز ٣٠سالگی

۵٠-۵٩ (۴

۵٠-۵٩ (۴

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

 ۶٠(۵و بيشتر

(٢خير << به سوال ١۶۴برويد
۵٠-۵٩ (۴

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

 ۶٠(۵و بيشتر

-٢خير << به سوال  ١۶۶برويد

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

 -١۶۶آيا عمل جراحی کيسه صفرا داشته ايد؟
 -١۶٧سن عمل

 (١بلی

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

 -١۶۴آيا عمل جراحی لگن داشته ايد؟

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

 ۶٠(۵و بيشتر

 (٢خير<< به سوال  ١۶٢برويد

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

 -١۶٢آيا عمل تعويض مفصل زانو داشته ايد؟
 -١۶٣سن عمل (١کمتراز ٣٠سالگی

(٢خير<< به سوال  ١۶٠برويد

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

-١بلی
 ٣٠-٣٩ (٢سالگی
(١بلی

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

۵٠-۵٩ (۴

 ۶٠(۵و بيشتر

-٢خير << به سوال  ١۶٨برويد
۵٠-۵٩ (۴

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

 ۶٠(۵و بيشتر

(٢خير << به سوال  ١٧٠برويد
 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

۵٠-۵٩ (۴

 -١٧٠طی يک ماه گذشته ،آيا درد مزمن مفاصل در ناحيه گردن داشته ايد؟

(١بلی

(٢خير

 -١٧١طی يک ماه گذشته ،آيا درد مزمن مفاصل در ناحيه پشت داشته ايد؟

(١بلی

(٢خير

 -١٧٢طی يک ماه گذشته ،آيا درد مزمن مفاصل در ناحيه زانو داشته ايد؟

(١بلی

(٢خير

 -١٧٣طی يک ماه گذشته ،آيا سابقه نقرس )درد مفاصل کوچک پا( داشته ايد؟

(١بلی

 ۶٠(۵و بيشتر

(٢خير
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بسمه تعالی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
 -١٧۴کال چند روز در عمرتان در بيمارستان بستری بوده ايد )شامل زايمان(؟  (١ھيچ<<< برويد سوال  ١٠-١ (٢ ١٧٧روز
 ٢٠ -١١ (٣روز  ٣٠-٢١ (۴روز  ( ۵بيش از يک ماه
-١٧۵اگر در  ۶ماه اول سال  ١٣٩٢در بيمارستان بستری بوده ايد ،ميزان رضايت شما از خدمات چگونه است؟
 (١خيلی خوب  (٢خوب  (٣متوسط  (۴بد  (۵خيلی بد
 -١٧۶اگر از  ١۵ارديبھشت سال  ١٣٩٣تا کنون در بيمارستان بستری شده ايد ،ميزان رضايت شما از خدمات چگونه است؟
 (١خيلی خوب  (٢خوب  (٣متوسط  (۴بد  (۵خيلی بد
 (٣دو

 -١٧٧طی سال گذشته چند بار به پزشک عمومی مراجعه کرده ايد؟  (١ھيچ  (٢يک

 -١٧٨طی سال گذشته چند بار به پزشک متخصص مراجعه کرده ايد؟  (١ھيچ  (٢يک  (٣دو

۵-٣ (۴
۵-٣ (۴

 ۶ (۵و بيشتر
 ۶ (۵و بيشتر

 (١مرکز بھداشتی درمانی )درمانگاه(
 -١٧٩اگر دچار بيماری شويد ،اولين جايی که مراجعه می کنيد کجاست؟
 (٢پزشک عمومی  (٣پزشک متخصص  (۴پزشک فوق تخصص  (۵درمانگرھای سنتی

ز -سواالت دھان ودندان
-١٨٠چند بار در روز مسواک می زنيد؟

(١نمی زنم

-١٨١آيا از نخ دندان استفاده می کنيد؟

-١بلی

-١٨٢آيا دندان مصنوعی کامل داريد؟

 (٢يکبار در روز

 (٣دو بار در روز

-٢خير

(٣گھگاھی

-١بلی

-١٨۴تعداد دندان ھای کشيده شده؟
-١٨۵تعداد دندان ھای پرشده )تقريبی(؟

(١ھيچ

 (۴سه بار در روز

-٢خير

-١٨٣چند تا از دندان ھای شما مصنوعی است؟ (١ھيچ
(١ھيچ

(۵گھگاھی

٢ -١ (٢عدد
۶-۴(٣

٣-١(٢
٣-١(٢

 ۴-٣ (٣عدد
٨-٧(۴

۶-۴(٣

 -١٨۶به طور متوسط ساليانه چندباربه دندان پزشک مراجعه می کنيد؟
١ (۴بار
 (٣برای معاينه دوره ای
 (١اصال  (٢ھنگام درد

٨-٧(۴

۶-۵ (۴

 ٧ (۵و بيشتر

 ٩ (۵و بيشتر
 ٩ (۵و بيشتر

٢-٣ (۵بار

ح -سواالت حوادث
در يک سال گذشته کداميک از حوادث زير برای شما اتفاق افتاده است )پاسخ حداکثرسه گزينه برای ھر سوال(؟
 (٣غرق شدگی (۴ليز خوردگی

-*١٨٧

 (١حادثه ترافيکی (٢سقوط

-*١٨٨

 (١مسموميت (٢سوختگی (٣حيوان گزيدگی

(۴اقدام به خودکشی

 (۵فرو رفتن پا در گودال

 (١ *١٨٩برق گرفتگی  (٢حادثه ناشی از کار (٣شکستگی استخوان  (۴برخورد با اجسام تيز  (۵ھيچکدام << برويد سوال ١٩۵

وضعيت شما در زمان حادثه ترافيکی )يک گزينه برای دو سوال( ؟
(١ -١٩٠موتورسوار يا ترک آن
 (١-١٩١راننده اتوبوس

(٢عابرپياده

 (٢راننده مينی بوس

(٣راننده سواری ياوانت
 (٣راننده کاميون

 (۴سرنشين سواری

 (۵سرنشين وانت

 (۴سرنشين اتوبوس يا مينی بوس  (۵دوچرخه سوار

وسيله نقليه مقابل عبارت بود از:
-١٩٢

(١سواری

 (٢وانت

 (٣موتورسيکلت

 (۴اتوبوس

(۵مينی بوس
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ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ﻳﺰد -ﻳﺎس )توجه :ھر سوال يک پاسخ بجز سواالت *دار(
-١٩٣

 (١کاميون

(٢دوچرخه

 (٣اشياء ثابت  (۴ساير
(٢مراجعه وترخيص پس از معاينه و آزمايشات

 -١٩۴نتيجه حادثه  (١بھبودی بدون مراجعه به مراکز درمانی
 (۵معلوليت
(۴بھبودی
 (٣تحت درمان

 -*١٩۵از چه وسيله ای برای رفت و برگشت به کار استفاده می کنيد:
 -۴پياده
 -٣دوچرخه

 -٢موتورسيکلت

(١اتومبيل شخصی
 -۵وسيله نقليه عمومی

 -١٩۶آيا از کمربند ايمنی موقع سوار شدن بر وسيله شخصی يا عمومی استفاده می کنيد؟
 -۴ھيچکدام
 -٣ھر دو
 -٢فقط وسيله عمومی
 -١فقط وسيله شخصی

ط -سواالت عادات غذايی
 -*١٩٧معموال چه نوشيدنیھمراه با غذا مصرف می کنيد؟
 (۵آب لوله کشی
 (۴دوغ
 -١٩٨ھفته ای چند بار نوشيدنی گاز دار می نوشيد؟
 ۵ (۵بارو بيشتر
 ۴-٣ (۴بار

(١آب معدنی

( ١اصال

 (٢نوشابه گاز دار

 (٢کمتر از ھفته ای يکبار

 (٣آب ميوه

 ٢-١ ( ٣بار

 -١٩٩در ھفته ،چه ميزان از نوشيدنی ھای شيرين شده با شکر نظير شربت ھای خانگی و بسته بندی وآب ميوه ھای بسته بندی
 ۴ (۵بار و بيش
 ٢-٣ (۴بار
 (٢کمتر از ھفته ای يکبار  ( ٣يک بار
استفاده می کنيد؟ ( ١اصال
 -*٢٠٠علت اصلی استفاده شما از غذای فوری )فست فود( چيست؟
(۴آماده شدن سريع
 (٣طعم ومزه خوب
 (٢مشغله فراوان

(١تمايل فرزندان به مصرف
(۵ارزان ودردسترس بودن

 (١ -٢٠١تبليغات (٢به عنوان يک سرگرمی  (٣امکان مصرف آن با خانواده ودوستان  (۴سايرموارد  (۵اصال استفاده نمی کنم
-٢٠٢به طورمتوسط ھرماه چه مبلغی برای خريد غذای فوری ھزينه می کنيد؟
(٣بين ١٠٠-۵٠ھزارتومان
 (٢کمتراز ۵٠ھزارتومان
(١اصال
 (۵بيش از ١۵٠ھزارتومان

(۴بين١۵٠-١٠١ھزار تومان

ھرچندوقت يکبار ازدستجات غذايی زير استفاده می کنيد؟
 (١روزی يکبار
 -٢٠٣ھمبرگرو سوسيس ،کالباس ،پيتزا:
 (۵ھرگز
 (۴سالی  ۵-١٠بار
(٣ماھی  ٣-١بار
 -٢٠۴سيب زمينی سرخ کرده ،سمبوسه ،فالفل ،ناگت:
 (٣ماھی  ٣-١بار
 -٢٠۵ساالد الويه:
 (٣ماھی  ٣-١بار

(٢ھفته ای ٣-١بار

 (٢ھفته ای ٣-١بار
 (١روزی يکبار
 (۵ھرگز
 (۴سالی  ۵-١٠بار

 (١روزی يکبار
 (۴سالی  ۵-١٠بار

 (٢ھفته ای ٣-١بار
 (۵ھرگز

 (١روزی يکبار
 -٢٠۶انواع کنسروھا:
 (۴سالی  ۵-١٠بار
 (٣ماھی  ٣-١بار

 (٢ھفته ای ٣-١بار
 (۵ھرگز

-٢٠٧معموال چندروزدرھفته صبحانه می خوريد:
(١اصال

(٢يک بار  ٣-٢ ( ٣بار

 ۵-۴(۴بار

(۵ھر روز
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درھرھفته به طور معمول چند دفعه از مواد غذايی زيراستفاده می کنيد:
 -٢٠٨تخم مرغ:

(١اصال

(٢يک بار

 -٢٠٩گوشت قرمز:

(١اصال

(٢يک بار

 -٢١٠مرغ:

(١اصال

(٢يک بار

 -٢١١حبوبات:

(١اصال

(٢يک بار

 ٣-٢ (٣بار
 ٣-٢ (٣بار

 ۵-۴(۴بار
 ۵-۴(۴بار

(۵ھر روز

 ۵-۴(۴بار

(۵ھر روز

 ٣-٢ (٣بار
 ٣-٢ ( ٣بار

 ۵-۴(۴بار

 -٢١٢ماھی(١ :اصال  (٢کمتر از ھفته ای يکبار  ( ٣يک بار  ٢-٣ (۴بار
 -*٢١٣معموال چه نوع ماھی را طبخ می کنيد:

 (١سرخ کردن

(۵ھر روز

(۵ھر روز
 ۴(۵بار و بيشتر

 (٢آب پز /بخار پز  (٣کباب کردن  (۴پخت در فر  (۵ساير

-٢١۴به طورمتوسط ھرروزچند بارنبات )دراندازه يک حبه قند و بيشتر( مصرف ميکنيد؟
 ٧(۵بار و بيشتر
 ۶-۴ (۴بار
 ٣-٢ (٣بار
(١اصال (٢يک بار
-٢١۵به طورمتوسط ھرروزچندحبه قند دراندازه متوسط مصرف ميکنيد؟
 ٩ (۵بار و بيشتر
 ۴-٣ ( ٣بار  ٨-۵ (۴بار
 ٢-١ (٢بار
(١اصال
-٢١۶درھفته بطور متوسط چند بار از غذای سرخ شده در روغن استفاده می کنيد؟ ( ١اصال
۵ (۵بارو بيشتر
 ۴-٣ (۴بار
 ٢-١ (٣بار

 (٢کمتر از ھفته ای يکبار

-*٢١٧برای پخت غذا در منزل معموال از چه روغنی استفاده می کنيد؟  (١روغن نباتی جامد
(۴روغن زيتون ،کنجد ،ارده (۵ساير روغن ھای مايع
 (٣روغن دنبه

(٢روغن حيوانی ياکره

 - *٢١٨اکثرا روش طبخ غذای شما چگونه است؟

 (١آب پز

 (٢سرخ کردن

 (٣کباب کردن  (۴پختن در فر

 -٢١٩در ھفته بطور متوسط چند بار کيک ،کلوچه و بيسکويت مصرف می کنيد؟ (١اصال
۵(۵بارو بيشتر
 ۴-٣ (۴بار
٢-١ ( ٣بار

 (۵بخار پز

 (٢کمتر از ھفته ای يکبار

 -٢٢٠در ھفته بطور متوسط چند بار از ميان وعده ھايی مثل چيپس ،پفک ،و کرانچی استفاده می کنيد؟ ( ١اصال
 ۵(۵بار و بيشتر
 (٢کمتر از ھفته ای يکبار  ٢-١ ( ٣بار  ۴-٣ (۴بار
 -٢٢١اگر ھر واحد سبزيجات برابر نصف ليوان سبزی پخته يا يک ليوان سبزی خام يا ساالد باشد ،به طورمعمول درروز چند
 ۶(۵واحد و بيشتر
۴-۵(۴واحد
 ٢-٣(٣واحد
(٢يک واحد
واحد سبزی مصرف می کنيد؟  (١اصال
 -٢٢٢اگر ھر واحد ميوه برابربا يک ميوه متوسط يا دو ميوه کوچک ،يک ليوان ميوه خرد شده يا نصف ليوان آب ميوه باشد،
 ٢-٣(٣واحد
(٢يک واحد
(١اصال
چه ميزان ميوه يا آب ميوه طبيعی درروز مصرف می کنيد؟
 ۶(۵واحد و بيشتر
۴-۵(۴واحد
 (١ھمه چربی ھای قابل رويت
-٢٢٣معموال چه مقدار از چربی گوشت را قبل از خوردن يا پختن جدا می کنيد؟
 (٢بيشتر چربی ھای قابل رويت  (٣کمی از چربی ھای قابل رويت (۴چربی ھا را جدا نميکنم (۵گوشت نمی خورم
-٢٢۴ھر چند وقت يک بار پوست مرغ را قبل از پخت يا خوردن جدا می کنيد؟ (١ھرگز
(۵ھميشه
 -٢٢۵ھر روز به طور معموال چند ليوان آب مصرف می کنيد؟ (١اصال
 ٩ (۵ليوان و بيشتر

 (٢به ندرت

(٣گاھی

 (۴معموال

 ١-٣(٢ليوان  ۴- ۶(٣ليوان  ٧-٨ (۴ليوان
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 -٢٢۶در ھفته چند ليوان شير مصرف می کنيد؟
 ٧(۵و بيشتر
 -٢٢٧درھفته چند ليوان ماست مصرف می کنيد؟

١ -٢ (٢

 (١اصال

 (١اصال

 -٢٢٨در ھفته چند بار پنيراستفاده می کنيد؟ (١اصال

٣-۴ (٣ ١-٢ (٢

۶-۵(۴

٣-۴ (٣

 ٧(۵و بيشتر

۶-۵(۴

(٢کمتر از يک بار درھفته  ( ٣يک بار  ٢-٣ (۴بار

 -*٢٢٩طی سال گذشته ،لبنيات مصرفی شما معموال از چه نوعی است؟
(٣کم چرب ١.۵تا%٢
 (٢چربی متوسط %٣
(١لبنيات چربی نگرفته
مصرف نمی کنم
 -*٢٣٠طی ماه قبل کداميک از داروھا ومکمل ھای زيررا مصرف کرده ايد؟
(٣ويتامين ھای مکمل  (۴ساير مکمل ھا
(٢مکمل کلسيم
 (١مکمل آھن

(۴نمی دانم

 (۵لبنيات

 (۵ھيچکدام << برويد سوال ٢٣٢

 -٢٣١آيا مصرف مواد فوق به دستورپزشک بوده است؟

 (١بلی

(٢خير

 -٢٣٢آيا نمکدان سر سفره می گذاريد؟

 (١بلی

 (٢خير

 -٢٣٣آيا موقع آشپزی از پيمانه برای اضافه کردن نمک استفاده می کنيد؟  (١بلی

 ۴(۵بار و بيشتر

 (٢خير

 (٣نميدانم

ی -وضعيت شغلی
 -٢٣۴آيا شاغل ھستيد:

 (٢خانه دار<< به سوال  ٢٣٧برويد

 (١بلی

 -٢٣۵درصورت جواب"بلی" چندساعت در روز کار می کنيد:
۴(٣تا ۶ساعت ٧(۴تا  ٩ساعت (۵بيشتر از  ٩ساعت
 -٢٣۶نوع شغل

-١دولتی

 -٢آزاد

-٢٣٧ازچه نوع بيمه ای استفاده می کنيد:
 -٢خدمات درمانی
-١اصال ازبيمه استفاده نمی کنم

 -٣فنی

 (٣خير << به سوال  ٢٣٧برويد

 (١کمتر از يک ساعت

-۴خدمات

 -٣تامين اجتماعی

 -٢٣٨معموال شبانه روز چندساعت در منزل مينشينيد؟  (١کمتر از يک ساعت
٧(۴تا  ٩ساعت  ١٠(۵ساعت و بيشتر

١(٢تا  ٣ساعت

 -۵کار بدون مزد

 -۴ملی ايرانيان

 (۵ساير

١(٢تا  ٣ساعت

۴(٣تا ۶ساعت

 -٢٣٩معموال شبانه روز چندساعت در محل کار يا وسيله نقليه عمومی يا خودرومينشينيد؟  (١کمتر از يک ساعت
٧(۴تا  ٩ساعت  ١٠(۵ساعت و بيشتر
۴(٣تا ۶ساعت
١(٢تا  ٣ساعت
 -٢۴٠چه مدت زمان خود در شبانه روز را به اينترنت اختصاص می دھيد؟
 (١ھيچوقت  (٢کمتر از  ٣٠دقيقه  ۶٠-٣٠ (٣دقيقه  ٣ -١ (۴ساعت

 ۴ (۵ساعت و بيشتر

 -٢۴١چه مدت زمان خود را در شبانه روز به ارتباط با ديگران از گوشی موبايل )وايبر ،تانگو ،واتس آپ( اختصاص می دھيد؟
 ۴ (۵ساعت و بيشتر
 (١ھيچوقت  (٢کمتر از  ٣٠دقيقه  ۶٠-٣٠ (٣دقيقه  ٣ -١ (۴ساعت

ﮎ -ﺳﻮاﻻت

ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ

 -٢۴٢آيادرطول عمرخود ،به حکيم )درمانگر طب سنتی( مراجعه کرده ايد؟ (١بلی

(٢خير<<< به سوال  ٢۵٣برويد
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 -*٢۴٣از کداميک از روشھای درمانی طب سنتی زير تاکنون استفاده كردهايد؟
(٣ماساژ درمانی (۴حجامت
(١گياھان دارويی وسنتی  (٢رژيم غذايی طب سنتی
*-٢۴۴

 (١بادکش

(٣فصد

(٢زالودرمانی

(۴آ ب درمانی يااستفاده ازآب زن

 -*٢۴۵به منظور بھبود چه بيماری ازروش ھای باال ااستفاده کرده ايد؟  (١بيماری ديابت )قند(
(۵سردرد )ميگرن(
 (۴اختالل اعصاب و روان
-*٢۴۶

(١دردمفاصل

(٢چاقی

(٣اختالل زنان

 -٢۴٧تا کنون چند بار از اين روش ھا استفاده کرده ايد؟

(۵رگ گيری

(۴اختالل پوست

(١يکبار (٢دو بار

(٣چربی باال

(٢فشارخون

 (۵ساير

٣(٣بار (۴چھار بار

 (۵پنج بار وبيشتر

 -*٢۴٨چه کسی/کسانی استفاده از روش/روشھاي درماني طب سنتی را به شما پيشنھاد کرده است؟  (١دوستان و آشنايان  (٢عطار
 (٣درمانگر سنتی )حکيم(  (۴پزشک عمومی  (۵پزشک متخصص
 (١بلی

-٢۴٩آياپزشك معالج شما )طب رايج( ازاين موضوع )استفاده شماازروشھاي درماني طب سنتی( مطلع بوده است؟

 (٢خير

-*٢۵٠اگر پزشک خود را مطلع نکرده ايد علتش چه بوده است؟  (١ترس ازبرخورد نامناسب پزشک طب رايج  (٢ترس ازناراحتی پزشک
 (٣ترس ازتوجه کمترپزشک طب رايج به دليل مراجعه به پزشک طب سنتی  (۴ترس ازعدم پذيرش ازطرف پزشک معالج طب
طب رايج
 (۵ترس ازعدم ادامه درمان توسط پزشک طب رايج
رايج
 -٢۵١آياازاثرات وعوارض طب سنتی آگاھی داريد؟

 (١بلی

-*٢۵٢در يکسال گذشته از کدام گياھان دارويی استفاده کرده ايد ؟
(۴سنبل الطيب
(٣اسطوخودوس

 (٢خير
(٢خاکشير ،گل گاو زبان،

 (١آويشن ،بابونه ،گل خواصی

ل -وضعيت مصرف دخانيات ومواد مخدر:
 -٢۵٣آيا سيگار می کشيد؟
 -٢گاھی
 -١بلی

 -۴ھيچگاه مصرف نکرده ام )زير  ١٠٠عدد شامل اين گزينه می شود(<<< برويد سوال ٢۵٨

 -٣ترک کرده ام

 -٢۵۴چندنفرازاعضاء خانواده شما به غيرازشما سيگار می کشند؟
 -٢۵۵درصورتيکه سيگارمی کشيد ،چندسال است؟

 ( ١کمترازيکسال

 -٢۵۶روزانه تقريبا چند عدد سيگار می کشيد؟

 ١-١٠(١عدد

 -٢۵٧درصورتيکه سيگار را ترک کرده ايد چند سال است؟
 -٢۵٨آيا قليان مصرف می کنيد؟

(١بله

 -٢۵٩درصورت بلی ،چندباردرھفته؟

 ١(١بار

 -٢۶٠آيا موادمخدر مصرف می کنيد؟
 -٢۶١درصورت بلی ،چندباردرھفته:
-٢۶٢آياسابقه درمان اعتياد داشته ايد؟

 -١ھيچ نفر

١ (٢نفر

١-۵ (٢سال
 ٢٠-١١ (٢عدد

 (١کمترازيکسال

٢ (٣نفر

٣(۴نفروبيشتر

 ۶-١٠ (٣سال

١١(۴سال وبيشتر

۴٠-٢١ (٣عدد

١-۵ (٢سال

 ۶-٩ (٣سال

 (٢خير <<<< برويد سوال ٢۶٠
 ٣-٢ (٢بار

 ۴ (٣تا  ٧بار

(١خير<<<< برويد سوال ٢۶٣
 ٣-٢ (٢بار

 ١(١بار
-١بله

 ۴ (٣تا  ٧بار

(۴بيش از ۴١عدد
 ١٠(۴سال و بيشتر
 (٣گھگاھی

 (۴بيش از روزی يک بار
 (٢تفننی

(٣بله
 (۴بيش از روزی يک بار

 -٢خير
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 -٢۶٣آيا در فاميل سابقه درمان اعتياد داشته ايد؟

 -٢خير

-١بله

م  -ساير سواالت:
 -٢۶۴نحوه مالکيت مسکن:

 -٢استيجاری

 -١ملکی

 -٢۶۵مساحت زيربنای مسکن(١ :زير۵٠مترمربع

-٣سازمانی

١٠٠-۵٠(٢متر

 -۴ساير
 ٢٠١(۴متر و بيشتر

٢٠٠-١٠١(٣متر

 -٢۶۶معموال چه مدت در روز کتاب )بغير از کتب مقدس و ادعيه( مطالعه ميکنيد؟
 ۶٠-٣٠(٣دقيقه  (۴بيش از يکساعت
 (٢کمتر از  ٣٠دقيقه
 (١اصال
 -٢۶٧به سحر و جادو اعتقاد داريد؟  (١بلی  (٢خير
 -٢۶٨به چشم و نظر اعتقاد داريد؟  (١بلی

 (٢خير

 -٢۶٩طی سال گذشته چند بار سفر خارج استان رفته ايد؟  (١ھيچ بار
 -٢٧٠در طول عمر چند بار به خارج کشور رفته ايد؟  (١ھيچ بار

 ٣-١ (٢بار

 ٣-١ (٢بار

 ٨-۴ (٣بار
 ٨-۴ (٣بار

 ٩ (۴بار و بيشتر
 ٩ (۴بار و بيشتر

 -٢٧١از بين اين گزينه ھا ،مھمترين آسيب اجتماعی يزد را چه می دانيد؟  (١غيبت  (٢دروغ  (٣بی قانونی (۴عدم رعايت شئونات اسالمی
 -٢٧٢آيا از وضعيت خانواده خود رضايت کامل داريد؟
 -٢٧٣آيا زرتشتی ھستيد؟

 (١بلی

 (٢خير

 (١بلی

 (٢خير

مصاحبه مردان اينجا تمام است<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ن  -سواالت ويژه زنان
 -٢٧۴آيا ھرگزازدواج کرده ايد؟

-٢خير<<مصاحبه تمام است.

-١بلی

 -٢٧۵درصورت بلی چندسال متاھل بوده ايد؟  (١کمتراز٢سال
 -٢٧۶چند زايمان داشته ايد؟

١(٢

 (١ھيچ

۵-٣ (٢سال

٢ (٣

٩-۶(٣

 ١٠(۴و بيشتر

٣ (۴وبيشتر

 -٢٧٧با توجه به پيری جمعيت و وضعيت کم فرزند آوری خانواده ھا ،آيا قصد فرزند آوری بيشتر داريد؟  (١بلی  (٢فکر نکرده ام  (٣خير
 -٢٧٨سن شما دراولين زايمان

 (١کمتراز ١۵سال

 -٢٧٩سن شما درآخرين زايمان

(١کمتراز ١۵سال

 -٢٨٠آيا تابه حال سقط يا مرده زايی داشته ايد؟
 -٢٨١درصورت بلی ،چند مورد؟
-٢٨٢آيا در حال حاضر باردار ھستيد؟

٢٠-١۶ (٢سال

 ١(١مورد
 (١بلی

 ٣۴-٢١(٣سال

٢٠-١۶ (٢سال

-١بلی

٣۵ (۴سال و بيشتر

 ٣۴-٢١(٣سال

٣۵ (۴سال و بيشتر

-٢خير
٢ (٢مورد

 (٢خير

٣ (٣مورد

۴(۴مورد و بيشتر

 (٣مطمئن نيستم

-*٢٨٣در دوران بارداری ھای قبلی با کدام عوارض زير روبرو بوده ايد؟
(۴جدا شدن جفت
 (٣ديابت بارداری

 (١زايمان زودرس

 (٢فشار خون بارداری
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-٢٨۴اگر خونريزی بعداز زايمان داشته ايد چگونه درمان شده ايد؟

(١درآوردن رحم

-*٢٨۵کدام يک از غربالگری ھای زير را انجام داده ايد؟ (١پاپ اسمير

 (٢درمان دارويی

(٢ماموگرافی  (٣سونوگرافی )غير ازسونوگرافی بارداری( (۴ھيچکدام

-٢٨۶آيا سابقه نازايی در فاميل درجه  ١و ) ٢خواھر ،مادر ،دختر عمه ،دختر دايی و (...شما بوده است؟
 -٢٨٧آياخودتان مشکل نازايی )يکسال عدم حاملگی بدون پيشگيری( داشته ايد ؟

-١بلی

-٢خير

-٢خير<<<برويد سوال ٢٩٠

-١بلی

-٢٨٨آيا نازايی شما اوليه )يعنی ھيچنوع حاملگی نداشته باشيد( يا ثانويه )حاملگی منجر به زايمان نداشته باشيد(است؟
 (٢ثانويه
 (١اوليه
-٢٨٩مشکل نازايی شما ازچه نوع است؟

(١مردانه (٢زنانه (٣ھردومورد (۴ھيچکدام

 -٢٩٠در مجموع ميانگين زمان شيردھی به فرزندتان چقدربوده است؟
 ۶-١١ (٣ماه
 -١اصال به بچه ھايم شير نمی دھم ۶(٢ماه و کمتر
 -٢٩١آيا تاکنون از روش ھا پيشگيری از بارداری استفاده کرده ايد؟
 -٢٩٢بيشترين روش پيشگيری مورد استفاده شما عبارت بوداز:
 (٢آی يو
 (١مواد ھورمونی )قرص ،آمپول(
 -٢٩٣آيا طالق داشته ايد؟

(١بلی

 -٢٩۶سن عمل:

 (١ھيچ بار

 (٣کاندوم

 ١ (٢بار

 -١بلی

(١کمتراز ٣٠سالگی

 ٢(٣بار

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

-١بلی

-٢خير

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

-٢٩٩آيا عمل بستن لوله ھای رحمی برای پيشگيری از حاملگی داشته ايد؟
 -٣٠٠سن عمل:

(١کمتراز ٣٠سالگی

(۴روش طبيعی

 ٣(۴بارو بيشتر

 -٢خير

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

-٢٩٧آيا عمل برداشتن تخمدان ھا داشته ايد؟
 -٢٩٨سن عمل(١ :کمتراز ٣٠سالگی

(١بلی

دی

(٢خير

(٢خير

 -٢٩۴آيا حاملگی خارج رحمی داشته ايد؟
-٢٩۵آيا عمل برداشتن رحم داشته ايد؟

 ١٢ (۴ماه و بيشتر

 ٣٠-٣٩ (٢سالگی

-١بلی

 ۴٠-۴٩ (٣سالگی

 ۵٠ (۴و بيشتر

 ۵٠ (۴و بيشتر
-٢خير
 ۵٠ (۴و بيشتر
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