مطالعه کوهورت تهران

کد خانوار

پرسشنامه برآورد شیوع آسیب های جسمی

نسخه 1/0

کد سرپرست خانوار

 -1لطفا مشخصات اعضای خانواده را در جدول زیر وارد نمایید.
نام کوچک

ردیف

سن به سال

نسبت با پدر خانواده

جنس

مثال1

حسن

سال

خود پدر

مرد  زن

مثال2

زهرا

سال

مادر زن

 مرد زن

1

سال

 مرد  زن

2

سال

 مرد  زن

3

سال

 مرد  زن

4

سال

 مرد  زن

5

سال

 مرد  زن

6

سال

 مرد  زن

7

سال

 مرد  زن

8

سال

 مرد  زن
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 -2در جدول زیر مشخص کنید که کدامیک از افراد این خانواده در یک سال گذشته مصدوم شده اند .هر جراحتی اعم از جزئی و یا
شدید درج شود.

مثال
 -1شماره ردیف|__| :
 -2شماره ردیف|__| :
 -3شماره ردیف|__| :
 -4شماره ردیف|__| :
 -5شماره ردیف|__| :
 -6شماره ردیف|__| :

1

2

3

4

نوع و محل جراحت ها:

بریدگی انگشت

خراشیدگی صورت

--

--

علت جراحات:

تعمیر دوچرخه

سقوط هنگام بازی

--

--

نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:
نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:
نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:
نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:
نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:
نوع و محل جراحت ها:
علت جراحات:

 -3به کدامیک از افراد فوق تاکنون ماشین(اتومبیل) زده است؟
الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:
ج -شماره ردیف|__|:
د -شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|
چند بار؟|__|
چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

 -4به کدامیک از افراد فوق تاکنون موتورسیکلت زده است؟
الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:
ج -شماره ردیف|__|:
د -شماره ردیف|__|:

چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...

چند بار؟|__|
چند بار؟|__|
چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...
چه سالهایی؟...

 -5به کدامیک از افراد فوق در سال گذشته ماشین(اتومبیل)

 -6به کدامیک از افراد فوق در سال گذشته موتورسیکلت زده

زده است؟

است؟

الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:

چه آسیبی دید؟...
چه آسیبی دید؟...

-7کدامیک از افراد فوق در سال گذشته از جایی افتاده (سقوط

 -8کدامیک از افراد فوق در سال گذشته در نزاع مجروح

کرده) و مجروح شده اند؟
الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

چه آسیبی دید؟...
چه آسیبی دید؟...

شده است؟
چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

الف-شماره ردیف|__|:
ب -شماره ردیف|__|:

چه آسیبی دید؟...
چه آسیبی دید؟...

چند بار؟|__|
چند بار؟|__|

چه آسیبی دید؟...
چه آسیبی دید؟...

 -10کدامیک از افراد فوق در سال گذشته موتور سیکلت سوار

-9کدامیک از افراد فوق در سال گذشته مسموم شده است؟

می شدند؟

الف-شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|

با چه چیزی؟...

الف-شماره ردیف|__|:

 راننده
 ترک نشین

چند بار زمین
خورده مجروح
شد؟|__|

ب -شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|

با چه چیزی؟...

ب -شماره ردیف|__|:

 راننده
 ترک نشین

چند بار زمین
خورده مجروح
شد؟|__|

ج -شماره ردیف|__|:

چند بار؟|__|

با چه چیزی؟...

ج -شماره ردیف|__|:

 راننده
 ترک نشین

چند بار زمین
خورده مجروح
شد؟|__|
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 -12جراحات ناشی از تصادف را توضیح دهید (هم به خود هم به
طرف مقابل)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
___________________________

 -11در این خانواده چه کسانی موتور سیکلت دارند؟
الف-شماره ردیف|__|:

چند عدد؟|__|

در سال گذشته چند
بار با موتور خود
تصادف کرده؟|__|

ب -شماره ردیف|__|:

چند عدد؟|__|

در سال گذشته چند
بار با موتور خود
تصادف کرده؟|__|
 -14آسیبهای ناشی از تصادف را توضیح دهید (هم به خود هم به
طرف مقابل)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:
______________________

 -13در این خانواده چه کسانی اتومبیل دارند؟
الف-شماره ردیف|__|:

چند عدد؟|__|

در سال گذشته چند
بار با ماشین خود
تصادف کرده؟|__|

ب -شماره ردیف|__|:

چند عدد؟|__|

در سال گذشته چند
بار با ماشین خود
تصادف کرده؟|__|
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 -15آیا در طی جشن های پایان سال ،آسیب یا جراحتی به اعضای
خانواده (اعم از سطحی یا عمیق) وارد شد؟
 بلی  خیر

 -16آیا در اثر جشن های پایان سال خسارتی به اموال خانواده وارد
شد؟ لطفا در صورت پاسخ مثبت مقدار آن را مشخص نمایید.
 خیر خسارتی وارد نشد  بلی ،مقدار خسارت :تقریبا __ تومان

 -17آیا در منزل وسایل کمک های اولیه وجود دارد؟
 بلی  خیر

 -18آیا در منزل کپسول آتش نشانی وجود دارد؟
 بلی  خیر

 -19آیا کپسول آتش نشانی در محلی مستقر است که در صورت آتش
سوزی قابل استفاده باشد؟
 بلی  خیر  نامشخص
 -20لطفا مشخص کنید کدامیک از افراد فوق از ترقه و یا فشفشه (حتی یکبار) استفاده نموده است .همچنین مشخص نمایید کدامیک در طول
چهارشنبه سوری مجروح شده است .لطفا حتی زخم و یا سوختگی سطحی را منظور نمایید.
آیا حداقل یکبار از وسایل آتشبازی استفاده نموده اند؟

آیا در چهارشنبه سوری مجروح شده است؟

 -1شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -2شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -3شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -4شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -5شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -7شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

 -8شماره ردیف|__| :

 بلی

 خیر

 بلی

 خیر

-6

 -21آیا در طی خانه تکانی پایان سال آسیبی به اعضای خانواده (اعم از سطحی یا عمیق) وارد شد؟
 خیر
 بلی ،نوع مصدومیت درج شود.....:
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