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استمارة االستبيان
لمشروع ليزا

Bezirksamt Mitte von Berlin, D-13341 Berlin (nur Postanschrift)

 المصالح الشخصية والحياة المستقلة في سن الشيخوخة,نوعية المعيشة
 ِميته- في بلدية برلين

مشروع ليزا – "نوعية المعيشة ,المصالح الشخصية والحياة المستقلة في سن الشيخوخة"
استبيان المسنين العائشين في بلدية مِ يته
السيدات والسادة المحترمين -
تقوم ادارة بلدية مِ يته حاليا باستبيان للناس الذين يفوق عمرهم ستين سنة والذين يعيشون في بلديتنا .اننا نجري هذا االستبيان لجمع المعارف
الدقيقة عنكم بهدف تحسين وتطوير عمل وعروض المنشآت والتنظيمات التي توجه نشاطاتها (قبل كل شيئ) على الناس المسنين في البلدية.
من المنوي ان اجوبتكم تبين رأيكم وطروفكم الشخصية ,اي انه ليست هناك اجوبة "خاطئة" او "صحيحة" .يمكنكم تعبئة استمارة االستبيان
كتابيا او هاتفيا او بمساعدة مستجوب او مستجوبة .ويمكن للناس ذوي لغة ام غير االلمانية طلب استمارة متر َجمة الى اللغة التركية او العربية
او االنجليزية او الروسية عن طريق البريد العادي او البريد االلكتروني .اذا كنتم بحاجة الى مساعدة على تعبئة استمارة االستبيان فيمكنكم في
اي وقت كان االتصال بنا عن كريق الخط الهاتفي الساخن __________________ .
ان مشاركتكم مربحة لكم! سنجري القرعة بين من عبأ وسلم استمارة االستبيان على طالوني شراء قيمة كل منهما  011يورو.
ومن البديهي ان المشاركة في هذا االستبيان يتم على اساس الطوعية.
شكرا جزيال على مشاركتكم!

تعليمات بخصوص تعبئة استمارة االستبيان
اصبحت استمارة االستبيان حافلة جدا بسبب حجم موضوع "الصحة في سن الشيخوخة" ,ولكننا بذلنا جهودا لصياغتها بشكل واضح لكم .الرجاء تعبئة
االستمارة بكاملها .ويمكنكم بطبيعة الحال عدم االجابة على اي سؤال اذا كان محرجا لكم .وتوجد هناك بعض االسئلة التي ال تخص كل االشخاص
الذين يعبئون االستمارة .يمكنكم ترك هذه االسئلة بدون جواب ايضا .الرجاء تعبئة استمارة االستبيان بخط واضح وباللغة االلمانية اذا امكن .اذا كانت
لديكم اية اسئلة حول االستمارة او االستبيان بشكل عام فالرجاء االتصال بنا هاتفيا او ارسال خبر بالبريد االلكتروني الى العنوان المذكور ادناه.

تصريح خاص بحماية البيانات
□

الناشر:

انني اوافق على متابعة البيانات المذكورة في استمارة االستبيان والتي تخص اشخاصا معينين من قبل االشخاص والمؤسسات المذكورة
في الصفحة المرفقة لالغراض المذكورة فيها فقط.
Bezirksamt Mitte von Berlin
Abt. Stadtentwicklung, Soziales und Gesundheit
Müllerstraße 146
13353 Berlin
العنوان البريدي13341 Berlin :

المسؤول:

Jeffrey Butler
Gesundheitsberichterstattung
هاتف9018 42575 :
jeffrey.butler@ba-mitte.berlin.de

Bezirksamt Mitte von Berlin – Befragung LISA

1

_________________________________________________________________________________________

االسئلة الخاصة بشخصيتك ومنزلك
الجنس


جنس آخر



انثى

P1


ذكر

في اية سنة ولدت؟

P2
9

1

في اي بلد ولدت؟

P3


المانيا

في بلد آخر وهو …………………………… :سنة وصولك الى المانيا………………… :
اذا ولدت او نمت في بلد غير المانيا:
وصلت الى المانيا ...

P4


في اطار برنامج كسب العمال (عامل او عاملة بالضيافة ,العمل على اساس عقد عمل).




لغرض الدراسة.
النني كنت هاربا  /هاربة.




في اطار جمع شمل االسرة.
لغرض تدريب مهني.



لسبب آخر وهو ......................................................................................................................... :

ما هي جنسيتك او جنسياتك؟

P5

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

ما هي لغتك االم؟

P6
 االلمانية P8 

لغة غير االلمانية وهي……………………………………………:
اذا كانت لغتك االم لغة غير االلمانية ,كيف تقدر مدى اتقانك باللغة االلمانية؟
 متوسط
 جيد
ضعيف


P7


 جيد جدا

 P8ما هي حالتك العائلي؟
ارمل  /ارملة



مطلق  /مطلقة

P8


شراكة الحيات (المسجلة)



متزوج  /متزوجة



عازب
/عازبة



ما هي اعلى شهادتك المدرسية؟
شهادة المدرسة االساسية (الصف الثامن)
شهادة المدرسة المتوسطة (الصف العاشر)
شهادة المدرسة الثانوية (الصف الثانى او الثالث عشر)
ال شهادة مدرسية نهائية

P9




P10


ما هي اعلى شهادتك المهنية؟
شهادة معهد تخصصي عال



شهادة استكمال التدريب المهني او الحرفي

شهادة درجة جماعية



شهادة االتقان المهني



ال شهادة مهنية او دراسية



شهادة المدرسة التخصصية



شهادة مهنية اخرى وهي…………………………………………………………………………………… :
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من اين تحصل على دخلك حاليا؟
عمل (بالدوام الكامل او الجزئي)

 المعاش التقاعدي
 التقاعد المبكر او العمل بالدوام الجزئي ما قبل التقاعد

مصدر دخل آخر وهو……………………………… :



توظيف طفيف



باحث  /باحثة عن عمل

ما هي او ما كانت حالتك المهنية؟

 ربة  /رب بيت

موظف رسمي  /موظفة رسمية

P12




 عامل مستقل  /عاملة مستقلة

موظف  /موظفة في شركة

غير عامل  /عاملة

P11



عامل  /عاملة

ما هي مهنتك التي مارستها او تمارسها؟
الرجاء تحديد المهنة بدقة (ال داعي لذكر شهادة التدريب النهائي)

P13

اشتغلت  /اشتغل كـ……………………………………………………………………………………………...
اذا كنت عامال في الوقت الحاضر ,ما هي االسباب لذلك؟ (يمكن اعطاء عدة اسباب)

P14


لم اصل الى سن التقاعد بعد.
اريد رفع دخلي.



يعجبني عملي.



ال استطيع ان اعيش بالمعاش التقاعدي فقط.

 اريد ان اتولى مهمة.



ليس لي استحقاق المعاش التقاعدي.





يوفر لي عملي العالقات مع اناس آخرين.



سبب آخر وهو…………………………………………………………………………………………:
ما هو الدخل الشهري الصافي في منزلكم؟ اي ما هو المبلغ المتبقي ألجرة المنزل والمعيشة بعد طرح الضرائب واالشتراكات
االجتماعية؟
اكثر من € 0111

€ 0111 – 0111 



€ 0111 – 0111 

€ 0111 – 0111



P15
اقل من € 0111



اسئلة خاصة بظروف السكن
منذ متى تسكن في منزلك الحالي؟

W1
منذ عام:

اين وباية ظروف تسكن؟

W2


في جماعة السكن



في بيتك او منزلك الخاص (ملكيتك)

في بيت سكن خاص بالمسنين W4 



في بيت او منزل مستأجر



في منزل تابع لمؤسسة الرعاية W4 



عند االقارب او االصدقاء  /الصديقات



في ظروف سكن اخرى وهي………………………………………………………………………………………… :
كم عدد االشخاص العائشين في منزلك؟

W3

اعيش مع …………… اشخاص آخرين.

اسكن لوحدي.

استطيع الدخول في بيتي  /منزلي بدون ادراج.
غير صحيح

 غير صحيح نسبيا




W4

 صحيح نسبيا



صحيح تماما
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منزلي يناسبني حتى لو واجهت صعوبات المشي (اذا استعملت كرسي المقعدين او مشاية).
 غير صحيح نسبيا

غير صحيح

W5


 صحيح نسبيا



صحيح تماما

مع من تتعايش حاليا؟ (يمكن تحديد عدة اجوبة)

W6




مع احفادي  /حفيداتي
مع اعضاء عائلين آخرين
مع اقارب  /اصدقاء  /صديقات





اعيش لوحدي
مع زوجي  /زوجتي  /شريك حياتي  /شريكة حياتي
مع اطفالي



مع اشخاص آخرين وهم .................................................................................................................. :

هل يمكنك ان تتصور التعايش (في منزل او بيت واحد) مع اناس اقل سنا غير اقاربك؟
 نعم ,اسكن هكذا حاليا
 نعم ,استطيع ان اتصور هذا التعايش
ال
ما كانت اسباب انتقالك االخير؟ (يمكن تحديد عدة اجوبة)

W7

W8





 االنتقال الى منزل ارخص
 االنتقال الى منزل تابع لمؤسسة رعاية
االنتقال الى منزل اصغر

االنتقال الى منزل خال من
االنتقال الى مقبرة افراد االسرة اآلخرين
االنتقال الى جماعة سكن

اسباب اخرى وهي  .......................................................................... :



انهاء عقد السكن من طرف المالك

هل تفكر حاليا في االنتقال احيانا؟
ال WG1 

W9


 نعم

ما هي اسباب رغبتك في االنتقال؟ (يمكن تحديد عدة اجوبة)

انا عاجز  /عاجزة عن ادارة اموري لوحدي.







تم اخباري بخطة تحديث المنزل.

…………………………………………………



انا بحاجة الى رعاية.

تغيير الجوار.
خسارة الشريك  /الشريكة.

تفوق اجرة منزلي امكانياتي المالية.
البيت  /المنزل في حالة سيئة.

W10






منزلي اكبر من الالزم.
منزلي اصغر من الالزم.
محطات المواصالت العامة بعيدة.
ليس المنزل خاليا من الحواجز.



اسئلة خاصة بمنطقتك السكنية
علينا ان نعلم منطقتك السكنية تقريبا لتقدير اجوبتك تقديرا صحيحا .يمكن ايجاد منطقتك السكنية في الخارطة على صفحة االستمارة
االولى.

WG1

Osloer Straße



Parkviertel



Moabit Ost



Alexanderplatz

 Tiergarten Süd 

Brunnenstraße
Nord



Wedding
Zentrum



Moabit West



Brunnenstraße
Süd

Regierungsvier

tel

كم مرة تزور المنتزهات  /المناطق الخضراء في منطقتك السكنية؟
ابدا



اقل من مرة واحدة في الشهر

WG2

مرة الى ثالث مرات في
مرة الى ثالث مرات في


االسبوع
الشهر

( شبه) يوميا

الى اي مدى تناسب منطقتك السكنية التحرك اليومي ,مثال التنزه او ركوب الدراجة او المشاوير؟
سيئ

 ليس جيدا

 مرضيا






WG3

جيدا



جيدا جدا
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ما هي االشياء او االمكانيات الناقصة في هذا الصدد؟
(الرجاء تقديم مقترحات واضحة ادناه).
شيء آخر وهو :

WG4

كوربستونيات

منخفضة

………………………………



مراحيض
عمومية

حركة مرور
 كراسي طويلة 
بطيئة

ما هو مدى صحة االقوال التالية؟



WG5

غير صحيح

غير صحيح
نسبيا

صحيح نسبيا

صحيح
تماما









اشعر انني مبسوط  /مبسوطة.









أجد كل ما احتاج اليه لحياتي اليومية (مكتب البريد ,المصرف ,دكاكين المواد
الغذائية ...الخ).









اجد محطات المواصالت العامة على المقربة.









يوجد عدد كاف من المنتزهات والمناطق الخضراء.









توجد شوارع كثيرة مميزة بحركة مرور كثيفة.









الضجة مزعجة.









اشعر بعدم االطمئنان احيانا.









توجد ملتقيات للمسنين.

في منطقتي السكنية ...

 WG7هنا يمكن تسجيل مقترحاتك ورغباتك بخصوص منطقتك السكنية.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

كيف تقدر الرعاية الطبية في منطقتك السكنية؟
سيئة

 ضئيلة

WG8
 مرضية

 جيدة

 جيدة جدا
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ماذا ينقص في هذا المجال؟

WG9

شيء آخر وهو :

طبيب
طبيب  /طبيبة


العيون
االسنان

……………………………

طبيب  /طبيبة
طبيبة

اخصائية

/

طبيب  /طبيبة

العائلة

ما هو مدى ارهاق الذهاب الى عيادات طبية خارج منطقتك السكنية؟
 مرهق قليال

غير مرهق



WG10


 مرهق



مرهق جدا

اسئلة خاصة بصحتك
الرجاء تسجيل البيانات الخاصة بك:

G1
سنتيمتر

الطول

كيلوغرام

الوزن

كيف تصف حالتك الصحية بشكل عام؟

G2

 غير جيدة

سيئة

 جيدة

 جيدة جدا



 ممتازة

ما هو تأمينك الصحي؟

G3

تأمين صحي خاص

 تأمين صحي قانوني (... AOK, BKK, Barmerالخ)



ليس لي تأمين صحي

 تأمين صحي خاص مع اعانة اضافية



تأمين صحي آخر وهو…………………………………………………………………………………………:
هل تعاني من مرض مزمن يؤثر سلبيا على حياتك اليومية؟

G4

نعم :
مرض آخر وهو.


مرض القلب واالوعية

الدموية

مرض نفساني

……………………………………

 ال



 السكري



هل لديك اعاقة قاسية معترف بها رسميا؟

G5

درجة االعاقة ........بالمائة
الرمز RF :
T



 ال

نعم





Bl



Gl



G





H



B



aG



هل منحت لك درجة الحاجة الى الرعاية ,وما هي هذه الدرجة؟

G6

الدرجة 0

 الدرجة 0

 ال درجة



الدرجة 5

 الدرجة 0

 الدرجة 0



هل يتوجب عليك تعاطي االدوية بانتظام؟ كم عدد انواع االدوية (وليس كمية الحبوب) التي تتعاطاها يوميا؟
اكثر من عشرة ادوية



01 - 7



6-0



نعم ,دواء واحد الى
ثالثة ادوية

G7


هل تضعفك حالتك الصحية عندما تتسلق الساللم لعدة طوابق؟
ال تضعفني حالتي الصحية اطالقا

 تضعفني قليال



ال ,ال اتعاطى ادوية

G8


تضعفني كثيرا
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هل تضعفك حالتك الصحية في نشاطات مرهقة اخرى في حياتك اليومية ,مثال رفع اشياء ثقيلة او القيام بحركات مرنة؟
 تضعفني كثيرا
ال تضعفني حالتي الصحية اطالقا  تضعفني قليال
الرجاء التذكر في االسابيع االربعة الماضية.
كم مرة حصل لك خالل هذه الفترة ...
مرارا
احيانا
نادرا
ابدا

G9

G10

دائما











انك شعرت انك في حالة االستعجال؟











انك شعرت باالكتآب؟











انك شعرت بالراحة واالستقرار؟











انك شعرت بالنشاط والطاقة الداخلية؟











انك شعرت باالوجاع الجسدية الشديدة؟
ان مشاكلك الصحية الجسدية...











-

جعلتك تنجز اقل مما اردت في عملك او نشاطاتك اليومية؟











-

عرقلت عملك او نشاطاتك؟

ان مشاكلك النفسية او العاطفية...










-

جعلتك تنجز اقل مما اردت في عملك او نشاطاتك اليومية؟











-

عرقلت عملك او نشاطاتك؟











ان مشاكلك الصحية او العاطفية عرقلت عالقاتك االجتماعية ,مثال مع
اصدقائك او صديقاتك او معارفك او اقاربك؟

اسئلة خاصة بشرب الكحول والتدخين
كم مرة تشرب الكحول؟
اطالقا

AR1


مرة في الشهر او اقل



مرتين الى
اربع مرات
في الشهر

مرتين او ثالث

مرات في االسبوع

اكثر من ثالث مرات
في االسبوع



كم من المشروبات تقريبا تشرب في اليوم الذي تشرب فيه الكحول؟ (المشروب الواحد يساوي  1,00لتر من البيرة او  1,05لتر
من النبيذ او  1,10لتر من الخمر القوي)
 7الى  8مشروبات
اكثر من  01مشروبات في

في اليوم الواحد
اليوم الواحد

 0الى  0مشروبات
 5الى  6مشروبات

في اليوم الواحد
في اليوم الواحد





AR3

مرة واحدة في الشهر
اقل من مرة واحدة في


تقريبا
الشهر



مرة واحدة في
اسبوع تقريبا



يوميا او يوميا تقريبا

هل تدخن؟

AR4

…………… سنة

دخنت سابقا.

نصف علبة الى علبة
نعم ,ادخن اكثر من علبة واحدة في

واحدة في اليوم الواحد
اليوم
في اي عمر بدأت التدخين؟

AR2

مشروب واحد او
مشروبين في اليوم 
الواحد

كم مرة شربت ستة كؤوس من الكحول او اكثر في مناسبة ما؟
اطالقا

بعمر



 نصف علبة او اقل
سنة.

 ال
 سيجارة الى ثالث سجاير
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اسئلة خاصة بمحيطك االجتماعي
كم مرة تكون على اتصال باالشخاص المذكورين ادنا ان وجدوا (اتصال شخصي او بواسطة الهاتف او شبكات االتصال االجتماعية
او البريد االلكتروني)؟ اذا لم تكن على اتصال مع اي شخص آخر ,يمكنك عدم الجواب هنا والمواصلة الى السؤال الالحق.
اقل من مرة
في االسبوع

مرة في
االسبوع

مرتين او ثالث
مرات في
االسبوع

 0الى  5مرات
في االسبوع

يوميا











شريكي  /شريكتي































اطفالي
االحفاد واطفال االحفاد
افراد اخرون من عائلتي
اصدقاء او صديقات
المعارف ,الجيران  /الجارات
اشخاص آخرون (مثال رجال الدين او الصيدلي)










اي نوع من

S1

االشخاص………………………………………

شخص االتصال  /اشخاص االتصال األهم لك( .انظر السؤال :) S5
.....................................

S2

يسكن هذا الشخص  /هؤالء االشخاص:
في بلدية اخرى في برلين

 في منزلي  /بيتي



خارج مدينة برلين

 في الجوار



في الخارج

 في بلديتي



كم عدد الناس ذوي الصلة الوثيقة بك الذين يمكن االعتماد عليهم اذا واجهت مشاكل شخصية شاقة؟
 0الى 5

اشخاص

 6اشخاص او اكثر

شخص واحد او

شخصان

S3
 ال احد

هل من البسيط لك الحصول على المساعدة العملية من الجيران او الجارات اذا كنت بحاجة اليها؟
صعب جدا

 صعب قليال

 بسيط

 ممكن



S4
 بسيط جدا

كم مدى اهتمام وتعاطف اآلخرين في ظروفك؟



S5

قليل من االهتمام والتعاطف



كثير جدا من االهتمام والتعاطف



ال اهتمام وال تعاطف



كثير من االهتمام والتعاطف



ال كثير وال قليل



هل تستطيع استعمال االنترنت في منزلك؟
يمكنني استعمال االنترنت في مكان آخر.

S6
 ال



نعم

هل تستعمل البريد االلكتروني لالتصال بعائلتك او اصدقائك؟


S7

ال



نعم
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هل تستغل احدى شبكات االتصال االجتماعية (مثل واتسآب او تويتر او فيسبوك)؟

S8


ال



نعم

هل لديك اصدقاء او معارف من بالد او ثقافات غير وطنك او ثقافتك؟ ان لم يوجد ,هل تستطيع ان تتصور عالقات من هذا النوع؟
 ال

يمكنني هذا التصور.



S9


نعم

اسئلة خاصة بشعورك بالحياة
هل تشعر مرارا كأنك في ظروف غير معتادة وال تعلم ما العمل؟
 مرارا

مرارا جدا

L1

ال نادرا وال مرارا



نادرا





هل يحصل لك مرارا في التفكير في حياتك ا...،؟ (الرجاء تحديد الرقم الذي ينعكس شعورك افضل من غيره)
أسأل نفسي عن معنى حياتي.
)(4
)(3
)(2






نادرا جدا
L2
أشعر بجمال الحياة ()5




هل تشعر بارتباك شديد في مشاعرك وافكارك؟
مرارا جدا

 مرارا





L3
ال نادرا وال مرارا

نادرا





نادرا جدا



اسئلة خاصة بمزاجك
الرجاء االجابة حسب مزاجك خالل االسبوع الماضي.

استطيع ان ابتهج كما كان عليه سابقا.
نادرا عو اطالقا

B1
 قليال فقط

 كما كان بالضبط

 اقل بقليل مما كان عليه

استطيع ان اضحك واالحظ الجوانب المضحكة في االمور.
اطالقا



اقل للغاية

B2


اقل بقليل مما كان عليه

 كما كان بالضبط

احس بالسعادة.
في اغلب االحيان



B3


احيانا

 نادرا

 اطالقا

احس عرقلة داخلية تؤثر على نشاطاتي.
اطالقا




B4

 احيانا

فقدت االهتمام في منظري.
نعم ,هذا صحيح تماما.

 مرارا جدا

 على الدوام تقريبا


B5


اهتمامي في منظري اقل من المطلوب.



من الممكن ان اهتمامي في منظري اقل من المطلوب.
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اهتمامي في منظري موجود كما كان عليه دائما.

انظر الى المستقبل بفرح.

B6


نادرا او اطالقا



اقل بكثير مما كان عليه

اقل مما كان عليه



 نعم ,بكثرة

تعجبني قراءة كتاب ممتع او االستماع الىبرنامج اذاعي او مشاهدة برنامج تلفيزيوني جيد.
 نادرا نسبيا

نادرا جدا



احيانا

B7


 مرارا

اسئلة خاصة بارتياحك من حياتك
الرجاء تحديد رقم مدى ارتياحك من مجاالت الحياة المختلفة.
تحديد " "1يعني "غير مرتاح اطالقا" ,وتحديد " "01يعني مرتاح تماما".

مرتاح تماما
10

9

8

7

Z1

غير مرتاح تماما
6

5

4

3

2

1

0

ما هو مدى ارتياحك من...
ظروفك السكنية
حي السكن
صحتك
ظروفك العائلية
ظروفك المالية
كفاءتك الجسدية
كفاءتك العقلية
استقاللك في الحياة اليومية
حياتك الحالية باالجمال
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يخص هذا البند النشاطات الجارية في الحياة اليومية .الرجاء تحديد كثرة ممارسة النشاطات المذكورة ادناه .ال تحدد جوابا بالنسبة
للنشاطات التي ال تمارسها.

T1

نادرا

مرة في االسبوع

مرتين الى ثالث
مرات في االسبوع

 0الى  5مرات
في االسبوع

يوميا

نشاطات الحياة اليومية























































































عدة مرات في
السنة















عدة مرات في
الشهر































عدة مرات في
االسبوع










المشاوير
العمل في منزلي
تمريض او رعاية شخص ما
العناية باالطفال او االحفاد
مقابلة االصدقاء واالقارب
العناية بحيوان منزلي
مشاهدة التلفيزيون
التجوال في االنترنت
استعمال شبكات االتصال االجتماعية
ركوب الدراجة
قراءة كتاب ما
الذهاب الى المحالت العمومية (المطعم ,المشرب ,البار ...الخ)
الذهاب الى كشك الوجبات الخفيفة او المقهى او المخبز  /محل
المعنجات
التنزه
عزف آلة موسيقية
الغناء في جوقة غناء
الذهاب الى السينما او المسرح او الحفالت الموسيقية
ممارسة الرياضة او القيام بأعمال قاسية حتى التلهف































نادرا










اسبوعيا

نشاطات عرضية
السباحة
الرقص
الذهاب الى مكتبة عمومية
الذهاب الى جامع او منشأ ديني
الذهاب الى جمعية رياضية
الذهاب الى دور حسن الجوار او الملتقيات االخرى
الذهاب الى جمعية ثقافية خاصة بثقافتك
القيام باالعمال اليدوية او الرسم او الخياطة
االلعاب بما فيه العاب الورق
استغالل عروض تعليمية (مثل دراسة اللغات االجنبية ,استعمال
الكمبيوتر)
الجوالت والسفر
المشي
نشاطات خيرية لوحدك او في اطار جمعية او مؤسسة ما

ارغب في وجود العروض والنشاكات التالية:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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اسئلة خاصة بالرعاية الطبية والوقاية الصحية
هل لديك طبيب او طبيبة العائلة الذي او التي تزوره او تزورها عادة في حالة بروز المشاكل الصحية؟

V1

ال
هل يأتي هذا الطبيب او تأتي هذه الطبيبة الى منزلك كذلك؟

 نعم



ال

 نعم



ما هي اجراءات الوقاية الصحية التي تستفيد منها دوريا (اي مرة واحدة في السنة على االقل)؟

V2

تمرين الذاكرة

 الوقاية الصحية العامة (من طرف طبيب او طبيبة العائلة)



تلقيحات (ذد االنزفونزا مثال)

الوقاية من السرطان (من طرف طبيب او طبيبة النساء /

طبيب او طبيبة امراض المسالك البولية)



دورات معروضة من التأمين الصحي (بخصوص الحركة والتغذية
مثال)

 الوقاية الخاصة باالسنان



فحص البشرة



اجراءات وقائية اخرى وهي……………………………… :

 فحص العيون من طرف طبيب او طبيبة العيون



كم مرة ذهبت – خالل االشهر االثني عشر الماضية – الى...

V3

اكثر من  01مرات

 5الى 01
مرات

 0الى 5
مرات

مرة او
مرتين

اطالقا











عيادة طبيب او طبيبة العائلة











عيادة طبيب متخصص او طبيبة متخصصة











عيادة طبيب او طبيبة االسنان











قسم االسعافات االولية اوغرفة الطوارئ











المستشفى (بين عشية وضحاها)

بأية كثرة تستفيد من العروض التالية؟

V4

نادرا

شهريا

اسبوعيا

مرتين الى ثالث
مرات في االسبوع

يوميا

اطالقا













التمريض في المنزل













المساعدة على انجاز االعمال المنزلية













الغداء المحمول













خدمات المرافقة والنقل

ما هي المساعدة التي ستستفيد منها في حالة حاجتك الى المساعدة او الرعاية؟ من مستعد لمنح هذه المساعدة لك؟ (يمكن تحديد
عدة اجوبة)
 الزوج /الزوجة  /الشريك  /الشريكة
االصدقاء  /الصديقات  /المعارف  /الجيران  ،الجارات

V5


المساعدة من طرف خدمة تمريض المرضى الخارجيين



اطفالك



ليست هناك اية مساعدة من هذه انواع



احفادك



افراد آخرون من عائلتك



مساعدة اخرى وهي……………………………………………:
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اسئلة خاصة بالحصول على المعلومات
كيف تجمع المعلومات حول العروض الصحية والثقافية واالجتماعية الخاصة بالمسنين في بلديتك؟ (يمكن تحديد عدة اجوبة)

I1






جرائد مجانية توزع في البلدية
الصحف والمجالت
برامج تنظمها البلدية او الجمعيات
االصدقاء  /الصديقات  /المعارف  /االقارب (في المقابالت او المكالمات مثال)
عروض االستفسار عن شؤون اجتماعية (من طرف البلدية او الجمعيات ...الخ)
اية عروض؟

……………………………………………………………………………………………………………………………





االذاعة او التلفيزيون
االنترنت
منشورات المعلومات من التأمين الصحي  /الصيدلية
مصادر معلومات اخرى وهي:

………………………………………………………………………………………………………………

بأية كثرة تطلب المساعدة من اشخاص آخرين لقراءة الوثائق التي حصلت عليها من المستشفى او الطبيب او الصيدلية؟
 دائما
 مرارا
 احيانا
 نادرا
ابدا

I2

بأية كثرة تواجه الصعوبات في فهم المعلومات الصحية الكتابية الخاصة بحالتك الصحية؟
 مرارا
 احيانا
 نادرا
ابدا

I3
 دائما

بأية كثرة تواجه الصعوبات في فهم تفسيرات االطباء او مساعداتهم او الممرضات؟
 مرارا
 احيانا
 نادرا
ابدا

 دائما




I4


ما هو مدى اقتناعك عن صحة تعبئة االستمارات الطبية التي تعطى لك عند الطبيب  /الطبيبة او في المستشفى؟
 غير مقتنع اطالقا
 مقتنع قليال
 متوسط
 مقتنع نسبيا
مقتنع تماما

I5

في حالة صعوبة فهم اللغة االلمانية – كيف تجمع المعلومات عن مسائل صحية؟ (يمكن تحديد عدة اجوبة)
احاول الحصول على منشورات بلغتي االم.

I6


اطلب تفسير المنشورات االلمانية من اصدقائي  /صديقاتي  /اقاربي.



استمع الى وسائل االعالم بلغتي االم (االذاعة ,التلفيزيون).



ابحث عن المعلومات بلغتي االم في االنترنت.



استفيد من العالج و/او االستشارة خالل زياراتي الى وطني.







اذهب الى الطبيب  /الطبيبة برفقة مترجم مؤهل او مترجمة مؤهلة.



اذهب الى الطبيب  /الطبيبة برفقة احد افراد عائلتي.



اساليب مساعدة اخرى وهي……………………...........................................… .



ال شيء



لالشخاص ذوي لغة ام غير االلمانية فقط

كيف تحل مشكلة صعوبة فهم اللغة االلمانية عند الزيارة الى الطبيب او الطبيبة؟
افضل المعالجة من طرف طبيب  /طبيبة يتكلم او تتكلم لغتي االم.

I7
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ما هي العروض االخرى التي تعتبرها ممتعة؟
ما هي االشياء غير الموجودة حاليا في بلديتك التي ترغب في وجودها او انشائها

الرجاء ذكرها بدقة :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

شكرا جزيال على مشاركتكم!

