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  ؟االستمارة أسئلة عن تجیب كیف

 .السؤال بجانب او تحت المربع في االشارة طریق عن األسئلة ن معظمع اإلجابة یجب
 

  

 

 

 

 

 .بذلك واضحة تعلیمات وجود حال في فقط األسئلة ىتخطّ . ظھورھا ترتیب حسب االسئلة عن اإلجابة یرجى 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االستمارةفیّة إعادة كی
د إذا انتھیت من تعبئة االستبیان في الوقت الذي ال یزال الشخص الذي یحري المقابلة معك موجوًدا في بیتك، الرجاء تسلیمھ لھ. إذا كان ق

االستبیان في أقرب وقت ممكن من خالل المغلّف المرفق. ال حاجة لطایع بریدّي. إذا كانت ھناك حاجة إلى غادر قبل أن تنھي، الرجاء إعادة 
 .مغلّف آخر توّجھ إلى المسؤولین عن االستطالع على الھاتف رقم: ـــــــــــــــــــ

 :)1( :واحد مربع في تؤشر أن یُرجى

 :صحیح

 

 :         صحیح غیر
 

 

X

 :لامث      

  أطفال؟ لدیك ھل

                    ... انتقل إلى السؤال              5     ال                             1               نعم      

  

 

 إذا أّشرت على "ال" في ھذا المثال؛                         المثال، ھذا في" نعم" على أشرت إذا

 انتقل إلى السؤال الوارد في خانة اإلرشاد                           انتقل إلى السؤال التالي
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 .التالیة الصفحة في 1 رقم السؤال من االستبیان ن األسئلة فيع باإلجابة من فضلك ابدأ

 .تعاونك على ادً مجدّ  نشكرك. تاّمة ةیّ بسرّ  إجاباتك جمیع على الحفاظ سیتم

 
 الطریقة التي یرد وصفھا في كل جملة من الجمل الواردة أدناه؟ تعامل أحد معك ب ھلاالثني عشر شھًرا األخیرة،  لخال .2

 
 الرجاء التأشیر على اإلجابة التي تعكس تكراریة مرورك باألحداث أدناه. 

 

مّرة  بالمّرة ال 
 واحدة 

أكثر من مّرة 
 واحدة

  0 1 2 

 0 1 2 مررت بحالة من االستعالء أو حدیث فیھ استھانة بسبب سنّي  )1

 0 1 2 الترقیة بسبب سنّي  من رفضوا قبولي في العمل أو ُحِرمت  )2

 0 1 2 واجھت صعوبة في الحصول على قرض عادّي أو قرض إسكان بسبب سنّي  )3

 0 1 2 ُحرمت من االنضمام إلى (مثًال: تعلیم، دورة ریاضة وما شابھ) بسبب سنّي   )4

 0 1 2 حصلت على معاملة أقّل من غیري بسبب سنّي  )5

 0 1 2 أو تجاھلوني بسبب سنّيلم یأخذوني على محمل الجّد   )6

 0 1 2 افترض الطبیب أو الممّرضة مسبّقًا أّن المرض متعلّق بسنّي.   )7

 0 1 2 ُحرمت من عالج طبّّي بسبب سنّي  )8

 0 1 2 أحدھم افترض أنّني لن أنجح في فھم شيء ما بسبب سنّي  )9

 0 1 2 عانیت من األذى أو االستغالل بسبب سنّي  )10

 
  

 ھناك أشخاص یشعرون بأنّھم أكبر أو أصغر م سنّھم الحقیقیّة:  .1
 كم تشعر/ ین بأّن سنّك في معظم األوقات؟ 

 
 – 1تسجیل السّن في المكان المخّصص لذلك من سّن الرجاء 

 سنة.  120
بأّن تشعر/ ین  كم أن تذكر/ ي أنّنا نطلب منكالرجاء االنتباه إلى 

 عمرك، وال نسألك ما ھو عمرك. 

 
 

 أشعر بأنّني في سّن: 
 

_______ 



4 
 

 لتأمین التمریضّي؟ إلى اذكر أدناه بالنسبة سیُ إلى أّي درجة توافق/ ین على ما  .3
 الرجاء اإلشارة إلى الدرجة التي توافق/ ین، أو ال، على كّل واحدة من الجمل المسّجلة أدناه. 

ة بالمرّ   
  ال

بدرجة 
 قلیلة

بدرجة 
 متوّسطة

بدرجة 
 كبیرة
 

  1 2 3 4 
 1 2 3 4 التأمین التمریضّي  ما ھو ال أعرف بشكل كاٍف   )1

 1 2 3 4 ُمكلف جد�ا بالنسبة لي   التمریضيّ  التأمین  )2

 1 2 3 4 احتمال أن أكون محتاًجا إلى الرعایة التمریضیّة منخفضٌ  أعتقد أنّ   )3

اقتصادیّة كافیة للدفع تكالیف الرعایة التمریضیّة إذا  إمكانیّاتعندي   )4
 لك.  إلى ذاحتجت 

1 2 3 4 

 1 2 3 4 أكتفي بما یغّطیھ التأمین الوطنيّ   )5

أفراد أسرتي لالعتناء بي حسب ما ھو مطلوب إذا احتجت ب سأعتمد  )6
 إلى الرعایة التمریضیّة

1 2 3 4 

في شركة التأمین في الحصول على التغطیة التأمینیّة  سأعتمد  )7
 المطلوبة عندما أحتاج إلیھا

1 2 3 4 

 1 2 3 4 التأمین التمریضّي یخفّف من العبء على العائلة  )8

  
 . آخر العمرقة في تقدیم إرشادات طبّیّة مسبّ  الموضوع الحّساس وھو تتطّرق األسئلة التالیة إلى .4
 ال  نعم   

  1 5 

آخر ھل سبق لك أن تحّدثت مع األسرة أو األصدقاء بالنسبة إلى رغباتك في العالج عند  )1
 ؟  العمر

1 5 

ھل سبق لك أن تحّدث معك أخصائّي بالنسبة للتوقیع على إرشادات أّولیّة و/ أو التوكیل  )2
 على الموت؟   یوشكبموجب قانون حقوق المریض وقانون المریض الذي 

1 5 

3( 
                        ھل وقّعت على واحدة أو أكثر من الوثائق التالیة:

 قانون حقوق المریض توكیل بموجب                                                          
  على الموت.   یوشكتوكیل مستمّد من قانون المریض الذي 
 ("تسّمى أیًضا "وصیّة في الحیاة) إرشادات طبّیّة أّولیّة                                   

1 5 

ل من المعاناة (الرعایة صحیح والبعض اآلخر غیر صحیح حول العالج الذي یقلّ في ما یلي بعض األقوال بعض منھا  .5
 التلطیفیّة). 

 الرجاء أن تقرأ/ ي كّل جملة، ثّم أشر/ أشیري ھل، حسب رأیك، ھي صحیحة أو غیر صحیحة. 
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غیر  صحیح    
 صحیح 

ال 
 أعرف 

 الرعایة التلطیفیّة ھي: 
 

 1 2 3 

العالج الذي یعطى لألمراض المستعصیة واألمراض المھّددة  )1
 للحیاة 

 1 2 3 

شمل الدعم العاطفّي و/ أو ویف من المعاناة العالج الذي یخفّ  )2
 الروحانّي 

 1 2 3 

العالج الذي یخفف من المعاناة الذي یشمل تخفیف األلم أو  )3
 األعراض الجسدیّة األخرى

 1 2 3 

 1 2 3  العالج الذي یعطى خالل أسابیع معدودة فقط (قبل الموت)  )4

 1 2 3  العالج الذي ال یقّصر مّدة الحیاة  )5

العالج الذي یعطى للمرضى الذین یعانون من أمراض السرطان  )6
 بأنواعھ المختلفة

 1 2 3 

 
بلغت ھذا السّن)، بأّي درجة ترغب في االستعانة بھذه الخدمات التي تعطى من  (أو في حالعاًما  75عندما تبلغ سّن  .6

 قِبل وزارة العمل، الرفاه والخدمات االجتماعیّة؟ 
  
 

 بالمّرة ال 
 

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
 متوّسطة

 

بدرجة 
 كبیرة

  1 2 3 4 
 1 2 3 4 المساعدة في الرعایة الشخصیّة والمساعدة في إدارة شؤون المنزل.  )1

 1 2 3 4  توفیر المعدات المنزلیّة األساسیّة أو السفر إلى العالجات الطبّیّة.  )2

 1 2 3 4  .المشاركة في النادي االجتماعّي المخّصص لألشخاص المستقلّین )3

المشاركة في مركز یومّي الذي یوفّر الخدمات، مثل: السفر من  )4
وإلى المنزل، الوجبات، نشاط اجتماعّي، خدمات العامل 

 االجتماعّي، العالج الطبّي المساعد وغیر ذلك. 
1 2 3 4 

االنتساب إلى "المجتمع الداعم" الذي یوفّر مركًزا الستدعاء  )5
رئیس الطائفة أو المجتمع الطوارئ، الخدمات الطبّیّة المرافقة، 

 الداعم وغیرھا. 
1 2 3 4 

االتّصال عبر اإلنترنت بالخدمات التي تقّدم في المراكز الیومیّة أو  )6
 1 2 3 4 في المجتمع الداعم.  

بشكل دائم في مجموعة المواطنین القدامى في منزل أحد  المشاركة )7
 1 2 3 4 أعضاء المجموعة، للنشاط االجتماعّي الوّدّي. 
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، تعمل خدمات إسرائیل الرقمیّة" لدولة إسرائیلفي السنوات األخیرة ھناك خدمات محوسبة في إطار مبادرة " .7
استمارات حكومیّة وكذلك تحویل دفعات للھیئات الحكومیّة (ال یشمل السلطات محوسبة تتیح تحمیل، طباعة وتعبئة 

 ؟ات الحكومیّة الرقمیّة التالیةبأّي درجة استعنت بالخدم المحلّیّة ومؤّسسات تجاریّة، مثل شركة الكھرباء)

 

بالمّرة 
 ال 
 

بدرجة 
 قلیلة 

بدرجة 
 متوّسطة 

 بدرجة كبیرة 

1 2 3 4 

 1 2 3 4 تحمیل وطبع االستمارات الحكومیّة  )1

 1 2 3 4 تعبئة االستمارات الحكومیّة (مثل: وزارة الداخلیّة، مكتب الترخیص) )2

تحویل المدفوعات إلى السلطات الحكومیّة (مثل: مكتب الترخیص، دفع  )3
 1 2 3 4  الرسوم)

 

 إن كانت اإلجابة نعم، الرجاء اإلشارة بأّي درجة 
 ال حاجة لإلجابة عن السؤال في حالة عدم استخدامك بأّي واحدة من ھذه الخدمات). (

 بدرجة كبیرة        بدرجة متوّسطة  قلیلة بدرجةبالمّرة ال                                                                                                                     

                                                                                  1        2            3                 4 

 1 2 3 4 واجھتك صعوبات أثناء استخدامھا؟   )4

 1 2 3 4 ساعدك استخدام ھذه الخدمات؟  )5

أصبحت تستخدم الخدمات الحكومیّة بكثرة نتیجة الستخدام ھذه  )6
 1 2 3 4 الخدمات؟ 

 

 

 رجاء سجل/ ي جنسك وسنة والدتك: الفي الختام، . 8

  ...أنا) أ

 1 رجل 
 2 امرأة 

  

 ولدُت عام ) ب

 

 

 االستبیان  أسئلة ستھ لإلجابة عننشكرك على الوقت الذي كرّ  .8

    


