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ts7 63. ماه گذشته ، پزشک یا کارکنان بهداشتی به شما توصیه کرده اند که سیگار را ترک کنید؟ 12آیا طی 

 .ماه گذشته با پزشک یا کارکنان بهداشتی مالقات نداشته ام 12طی -3خیر      -2بلی       -1
t17 64. ی مصرف کرده است؟روز گذشته فردی درخانه شمادرحضورتان مواد دخان 31آیا در 

 خیر   -2بله       -1

t19 65. ؟کرده استکدام یک از مواد دخانی را مصرف 

 سایر -4    چپق یا پیپ-3     قلیان-2    سیگار -1
t18 66. درحضورتان موا ددخانی مصرف می ( عمومی و خصوصی) فردی درمحل کار شما روز گذشته 31در آیا

 کند؟

 خیر   -2بله       -1
t20 67. ؟کرده استکدام یک از مواد دخانی را مصرف 

سایر -4    چپق یا پیپ-3     قلیان-2    سیگار -1  

 
 

 تغذیه
d1 طی یک هفته معمولی، چند روز در هفته میوه مصرف می کنید؟  

                                            .درج شود 9999اگر نمی داند کد 
d7 68.خیر-2بلی       -1میوه مصرف نموده اید؟            ( ساعت گذشته 24)ته آیا در روز گذش 

d2 69. مصرف کرده اید ؟ میوهدر صورت پاسخ بلی، چه میزان     
 (یا یک چهارم لیوان خشکبار  ک عدد میوه متوسط مثل یک سیب متوسطکمتر از ی )کمتر از یک بشقاب میوه خوری .1
 (یا یک چهارم لیوان خشکبار  ه متوسط مثل یک سیب متوسطک عدد میوی)یک بشقاب میوه خوری .2
 (لیوان خشکبار نصفیا   سیب متوسط دوعدد میوه متوسط مثل  دو)یک بشقاب پلو خوری .3
  (لیوان خشکبار نصفیا   سیب متوسط دوعدد میوه متوسط مثل  بیش از دو) بیش از یک بشقاب پلو خوری  .4

                                                
                                              .درج شود 9999اگر نمی داند کد 

d3 طی یک هفته معمولی، چند روز در هفته سبزیجات مصرف می کنید؟  

                                            .درج شود 9999اگر نمی داند کد 
d8 71. خیر-2بلی       -1            سبزی مصرف نموده اید؟( گذشتهساعت  24)آیا در روز گذشته 

d4 71.در صورت پاسخ بلی، چه میزان سبزی مصرف کرده اید ؟     
لیوان سبزی پخته یا  ونیمیک یا  کاهو/ لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج  سه کمتر از)کمتر از یک بشقاب میوه خوری  .1

 (خردشده
 (لیوان سبزی پخته یا خردشده ونیمیک یا  کاهو/ لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج  سه)یک بشقاب میوه خوری  .2
لیوان سبزی پخته یا  دو یا دو و نیمیا  کاهو/ لیوان سبزی خام برگدار مانند اسفناج  چهار یا پنج)یک بشقاب پلو خوری  .3

 (خردشده
لیوان  یا دو یا دو و نیم کاهو/ ی خام برگدار مانند اسفناج لیوان سبز چهار یا پنجبیش از ) بیش از یک بشقاب پلو خوری  .4

 (سبزی پخته یا خردشده

.درج شود 9999اگر نمی داند کد   

 
d9 72. مصرف نموده اید؟            ( ، کشک و بستنی ، دوغ ، پنیر ، ماست شامل شیر) شیر و لبنیات( ساعت گذشته 24)آیا در روز گذشته 

                                                                                                                           خیر-2بلی       -1



پرسشنامه بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر  

 └─┴─┘   └─┴─┘└─┴─┘─┘└─┴─┘└─┴─┘  └─┴─┘        

 استان /    شهرستان      /    منطقه  / خوشه شماره  /  خانوار فردی شماره   /فرد شماره       : خانوار شناسایی کد                                                 

d6 73.در صورت پاسخ بلی، چه میزان شیر و لبنیات مصرف کرده اید ؟    

 یا کمتر از دو لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولی یک لیوانکمتر از -1

 یا دو لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولییک لیوان -2

 یا چهار لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولی لیوان دو-3

 یا چهار لیوان دوغ شیر یا ماست کم چرب معمولی لیوان بیش از دو-4

 .                                           .درج شود 9999اگر نمی داند کد 

d10 74. خیر-2بلی       -1                         در هفته گذشته ماهی مصرف کرده اید؟    آیا 

d11 75.،؟کرده ایدمصرف  یماه گذشته طور متوسط چند بار در هفتهدر صورت پاسخ بلی  

d5 76.شود؟ در خانوار بیشتر از چه نوع روغن یا چربی برای طبخ غذا استفاده می 

                                                             روغن نباتی جامد      

                                               ویاسرخ کردنیروغن نباتی مایع 

 کره یا روغن حیوانی

 پیه یا دنبه

(مارگارین)کره نباتی   

.کند مصرف نمیانواع  هیچ یک را بیش از سایر  

.کند اصالً روغن و چربی مصرف نمی  

.........سایر  

.                                           .درج شود 9999اگر نمی داند کد   

 نمک مربوط به رژیم غذایی
d12 77.هر چند وقت یکبار هنگام صرف غذا نمک یا افزودنی های شور مانند سس سویا به غذای خود اضافه می کنید؟  

هرگز         -5به ندرت         -4گاهی اوقات          -3   اغلب            -2همیشه         -1  

.درج شود 9999اگر نمی داند کد   
d13 78. ،خیر-2بلی       -1در سر سفره از نمکدان استفاده کرده اید؟          آیا در آخرین وعده غذایی که میل کرده اید 

d14 79.  خیلی کم-5کم      -4متوسط      -3زیاد       -2خیلی زیاد    -1  میزان نمکی که مصرف کرده اید چقدر بوده است؟ 

d15 81.آیا در هفته گذشته غذاهای آماده و فراوری شده مانند سوسیس و کالباس که حاوی نمک زیاد بوده اند، مصرف کرده اید؟ 

 خیر-2بلی       -1  

d16 81.اگر بلی ، چند بار مصرف کرده اید؟ 

d17 82. خیر-2بلی       -1   نمک باعث ایجاد مشکلی در سالمتی شما شده است؟آیا مصرف       

.درج شود 9999اگر نمی داند کد   
d18 83.کاهش نمک مصرفی در رژیم غذایی چقدر برای شما اهمیت دارد؟ 

خیلی مهم است-1  

تاحدودی مهم است-2  

اصال مهم نیست-3  

                                .              .درج شود 9999اگر نمی داند کد 

 فعالیت بدنی

 هنگام کار 

p1 84. طور مداوم طول بکشد و موجب افزایش شدید  هدقیقه ب 11که حداقل )به نوعی است که شامل فعالیت با شدت زیاد  شماآیا کار
 خیر -2بلی       -1(             مانند حمل بارهای سنگین و کارهای ساختمانی )  گردد؟ می( .تنفس و ضربان قلب شود

 سوال     

p2 85.چند روز در طول یک هفته معمولی در هنگام کار فعالیت بدنی با شدت زیاد دارد؟ 



پرسشنامه بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر  

 └─┴─┘   └─┴─┘└─┴─┘─┘└─┴─┘└─┴─┘  └─┴─┘        

 استان /    شهرستان      /    منطقه  / خوشه شماره  /  خانوار فردی شماره   /فرد شماره       : خانوار شناسایی کد                                                 

p3a 

p3b 
 گذرانده اید؟      چه مدت را به فعالیت بدنی با شدت زیاد در روز گذشته ،هنگام کار.86

 └─┴─┘ └─┴─┘      
 ساعت       دقیقه           
 

       

p4 87. طور مداوم طول بکشد و موجب افزایش هدقیقه ب 11که حداقل ) متوسطبه نوعی است که شامل فعالیت با شدت  شماآیا کار 
 خیر -2بلی       -1(              راه رفتن سریعمانند )  گردد؟ می( .تنفس و ضربان قلب شود خفیف

 سوال
  

p5 88.د؟یدار متوسطه معمولی در هنگام کار فعالیت بدنی با شدت چند روز در طول یک هفت  
p6a 

p6b 
 ┘─┴─└ ┘─┴─└ گذرانده اید؟       متوسطچه مدت را به فعالیت بدنی با شدت در روز گذشته ،هنگام کار.89

 ساعت            دقیقه       
 هنگام رفت و آمد

p06 91. انجام می دهید؟کشیده باشدمداوم طول به طور دقیقه  11حداقل اری که پیاده روی یا دوچرخه سو ،رفت و آمد هنگامآیا ، 
 خیر-2بلی       -1 

 سوال 
 

p08 91.،کشیده باشد،مداوم طول به طور دقیقه  11سواری که حداقل  روی یا دوچرخه پیاده ،آمد  و  برای رفت چند روز در هفته گذشته 
 ؟ انجام داده اید

 
p07h 

p07 
 ┘─┴─└ ┘─┴─└ انجام داده اید؟ سواری روی یا دوچرخه پیادهشته ، برای رفت و آمد چه مدت در روز گذ.92

 ساعت            دقیقه 

 هنگام تفریح و تفنن
p10 93.تنفس و ضربان قلب فرد را به طول انجامیده و  مداوم دقیقه 11اقل  حدکه و تفریحی با شدت زیاد  آیا هیچگونه فعالیت ورزشی

 خیر-2بلی       -1                                              د؟یده انجام  می(  یدندو و مثل بازی فوتبال) زایش دهد  شدت اف هب
 سوال                    
 

p11 94. انجام داده اید؟ فعالیت ورزشی  و تفریحی با شدت زیاددر هفته گذشته ، چند روز  
p12a 

p12b 
┘─┴─└ ┘─┴─└ انجام داده اید؟ فعالیت ورزشی  و تفریحی با شدت زیاد چه مدت در روز گذشته ،.95

 ساعت            دقیقه 
  

p13 96. تنفس و ضربان قلب فرد را به طول انجامیده و مداوم  دقیقه 11اقل  حدکه  متوسطآیا هیچگونه فعالیت ورزشی  و تفریحی با شدت
 خیر-2بلی       -1                     د؟یده انجام  می(  نا، دوچرخه سواریوالیبال، شمثل ) دهد  می افزایش  اندکی

 سوال      
 

p14 97. متوسط انجام داده اید؟فعالیت ورزشی  و تفریحی با شدت در هفته گذشته ، چند روز 
p15a 

p15b 
  ┘─┴─└┘─┴─└      ؟متوسط انجام داده ایدفعالیت ورزشی  و تفریحی با شدت  در روز گذشته ، چه مدت.98

 ساعت            دقیقه 

 هنگام استراحت
p16a 

p16b 
     ┘─┴─└┘─┴─└                      ؟ گذرانده اید چه مدت زمان را به نشستن و آرامش  روز گذشتهدر .99

  ساعت            دقیقه      

 



پرسشنامه بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر  

 └─┴─┘   └─┴─┘└─┴─┘─┘└─┴─┘└─┴─┘  └─┴─┘        

 استان /    شهرستان      /    منطقه  / خوشه شماره  /  خانوار فردی شماره   /فرد شماره       : خانوار شناسایی کد                                                 

 

 سابقه فشار خون باال

h0e 111. خیر-2بلی       -1      ؟ شما را اندازه گیری کرده استفشار خون  ،د بهداشتی درمانیپزشک یا یک کارمن تاکنونآیا 
 401سوال     

 
h2e 111. ؟د ییا بیماری  فشار خون باال دار ستباال تانکه فشار خون است گفته شماپزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی به  تاکنونآیا 

 خیر-2بلی       -1                                                       

   401سوال 
h2y 112. یا  ستباال تانکه فشار خون است گفته شمابه  برای اولین بار پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12طی آیا

 ؟د یبیماری  فشار خون باال دار

خیر-2بلی       -1  

h3a 113. برای شما دارو تجویز کرده است؟ فشار خون باالبه علت  ارمند بهداشتی درمانیپزشک یا یک کآیا طی دو هفته گذشته 

 .نیاز به تجویز دارو نبوده است-3خیر       -2بلی     -1

 

 سابقه دیابت

h6 114. خیر-2بلی   -1      ؟ است شدهاندازه گیری  ،پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی تاکنون قند خون شما توسطآیا 
 440سوال                                                                                                                                                                                                                                                              

 سوال 
x9 115. ؟ د یداردیابت یا  ستباالقند خونتان که  است گفته شماپزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی به  تاکنونآیا 

 خیر-2بلی       -  1                                                     

 440سوال
h7c 116. دیابت یا  ستباالقند خونتان که  است گفته شمابه  برای اولین بار انیپزشک یا یک کارمند بهداشتی درم ماه گذشته 12طی آیا

 ؟ د یدار

  خیر-2بلی       -  1                                                                                  

 
h88 117. ای شما دارو تجویز کرده است؟به علت دیابت بر پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانیآیا طی دو هفته گذشته 

.نیاز به تجویز دارو نبوده است-3خیر       -2بلی     -1  

h8a 118. به علت دیابت برای شما انسولین تجویز کرده است؟ پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانیآیا در حال حاضر 

خیر-2بلی       -  1  
h8b 119. به علت دیابت برای شما داروی خوراکی تجویز کرده است؟ درمانی پزشک یا یک کارمند بهداشتیآیا در حال حاضر 

 خیر-2بلی       -  1

 

 

 

 سابقه کلسترول تام باال

h12 111. خیر-2بلی       -1      ؟ اندازه گیری شده است ،پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی تاکنون کلسترول شما توسطآیا 

 
 سوال                                                                                                                                                                                                                                                                     

h13a 111. ؟ د یداردیابت یا  ستباالمیزان کلسترول خونتان  که است گفته شمازشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی به پ تاکنونآیا 

 خیر-2بلی       -  1                                                       

 
 سوال                                                         



پرسشنامه بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر  

 └─┴─┘   └─┴─┘└─┴─┘─┘└─┴─┘└─┴─┘  └─┴─┘        

 استان /    شهرستان      /    منطقه  / خوشه شماره  /  خانوار فردی شماره   /فرد شماره       : خانوار شناسایی کد                                                 

h13b 112. ست؟باالکلسترول خونتان  که است گفته شمابه  برای اولین بار پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانی ماه گذشته 12طی آیا 

  خیر-2بلی       -  1                                                                                  

 
h14 113. به علت کلسترول خون باال برای شما داروی خوراکی تجویز کرده  داشتی درمانیپزشک یا یک کارمند بهآیا طی دو هفته گذشته

 است؟

 .     نیاز به تجویز دارو نبوده است-3خیر       -2بلی     -1

 
  

 سابقه بیماریهای قلبی عروقی

h19 114. ( ،آترواستاتین و سایر استاتین هالوستاتین، سیمواستاتین) آیا در حال حاضر برای پیشگیری یا درمان بیماری قلبی استاتین

 خیر-2بلی      -1                                                                                                   مصرف می کنید؟

h17 115. ی یا سکته مغزی شده اید؟به شما گفته است که دچار سکته قلب پزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانیماه گذشته  12آیا در 

 خیر-2بلی       -1     

h18 116.خیر-2بلی      -1          آیا در حال حاضر برای پیشگیری یا درمان بیماری قلبی آسپرین مصرف می کنید؟  

 

 

 توصیه های سبک زندگی
h20a 117. ر راستای اصالح سبک زندگی به شما توصیه کرده ، موارد زیر را دپزشک یا یک کارمند بهداشتی درمانیآیا طی سه سال گذشته

 است؟

 ترک دخانیات-1

 کاهش مصرف نمک-2

 واحد میوه و یا سبزیجات در روز 5مصرف حداقل -3

 کاهش مصرف چربی در رژیم غذایی-4

 ورزش یا فعالیت بدنی-5

 کاهش وزن یا حفظ وزن بدن در حد طبیعی-6

 است که منجر به احساس استرس شدید در شما شده باشد؟ آیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده-7

 آیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده است که منجر به عصبانیت شدید در شما شده باشد؟ -8

 آیا در هفته گذشته اتفاقی برای شما افتاده است که منجر به احساس غم شدید در شما شده باشد؟ -9

 

h20b 

h20c 

h20d 

h20e 

h20f 
h20g 

h20h 

h20i 

 

 غربالگری سرطان دهانه رحم

cx1 118.خیر-2بلی       -1تا به حال تست غربالگری سرطان دهانه رحم انجام داده اید؟      آیا 

 .درج شود 9999اگر نمی داند کد 

 

 

 حوادث

a1 119.خیر-2بلی       -1ست؟     ا افتاده اتفاق شما برای بستری، به منجر ای حادثه گذشته یکسال در آیا 

a2 121.درمان بیمارستان اورژانس در سرپایی بصورت که است افتاده اتفاق شما برای جسمی آسیب به منجر ای حادثه گذشته یکسال در 
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 خیر-2بلی      -1             باشید؟    شده

a3 121.این حادثه در چه مکانی اتفاق افتاده است؟ 

 منزل .1

 معابر ترافیکی .2

 اماکن آموزشی  .3

 محل کار .4

 اماکن ورزشی و تفریحی .5

 سایر موارد  .6

 
a4 122.نوع حادثه چه بوده است؟ 

 ترافیکی .1

 سوختگی غیر عمدی .2

 سقوط و زمین خوردن .3

 غرق شدگی .4

 برق گرفتگی .5

 مسمومیت غیر عمدی .6

 خودکشی .7

 خشونت .8

 گزش مار و عقرب .9

 حمله حیوانات .11

 ضربه .11

 سایر موارد .12

 
a9 123.کد شهرستان .........    ده است، در کدام شهرستان رخ داده است؟اگر حادثه ترافیکی بو 

a5 124.وضعیت استقرار مصدوم هنگام حادثه ترافیکی به چه نحو بوده است؟ 

 راننده موتورسیکلت .1

 سرنشین موتورسیکلت .2

 راننده خودروی چهارچرخ .3

 سرنشین خودروی چهار چرخ .4

 راننده وسیله نقلیه باربری سنگین .5

 نقلیه باربری سنگینسرنشین وسیله  .6

 راننده اتوبوس یا مینی بوس .7

 سرنشین اتوبوس یا مینی بوس .8

 دوچرخه .9

 قطار .11

 هواپیما .11

 عابر پیاده .12
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a6 125.     نتیجه حادثه چه بوده است؟ 

 .آسیبی به فرد نرسیده است -1

 شکستگی -2

 احشا پارگی -3

 پارگی پوست -4

 سوختگی -5

 قطع عضو -6

 نقص عضو -7

 (نام برده شود)سایر موارد  -8

 

a10 126.خیر-2بلی       -1                یا حادثه رخ داده منجر به معلولیت شده است؟آ 

 
a11 

 صورت بروز معلولیت ناشی از حادثه، آسیب رخ داده به چه نحو پیش رفته است؟در .127

 آسیب رخ داده در کمتر از یک ماه بهبود پیدا کرده است -1

 ه استبهبود پیدا کرد ماه 6آسیب رخ داده بین یک ماه تا  -2

 بهبود پیدا کرده استبهبود  ماه 9ماه تا  6بین آسیب رخ داده  -3

 آسیب رخ داده بهبود پیدا نکرده است -4

 

a7 128.کرده  استفاده ایمنی بند ازکمر( سرنشین یا و راننده عنوان به) خودرو نشسته اید جلوی های صندلی در در آخرین باری که آیا

 خیر-2بلی       -1              اید؟

 

a8 129.نموده اید؟ استفاده ایمنی کاله از( همراه یا راننده عنوان به) کرده اید تردد موتورسیکلت با در آخرین باری که آیا 

 خیر-2بلی       -1

 

 

 مصرف الکل
al1         1-      خیر-2بلی د؟یمصرف کرده ا یالکل یها یدنیتاکنون نوش ایآ.131  

al2 131.خیر-2بلی           -1      د؟یمصرف کرده ا یالکل یها یدنیذشته  نوشماه گ 12در طول  ایآ  

al3 132.خیر-2بلی       -1         د؟یمصرف کرده ا یالکل یها یدنینوش یدوازده ماه گذشته با چه فاصله ا یط  
al4 133.پزشک یا کارکنان بهداشتی مصرف الکل  آیا شما به دلیل اثر منفی ای که مصرف الکل بر سالمتی شما داشته است و یا به توصیه

 را قطع کرده اید؟
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 سنجش های جسمانی: گام دوم 

 

 (ردیصورت گ گریاز همد قهیدق 2فشار خون سه بار و به فاصله اندازه گیری ) فشار خون

 

m1 
 ─┴─┴─└ کد مصاحبه کننده.134

m9  └─┴─┘       135.فشار خون یریاندازه گ لهیکد وس  

m10 136.بزرگ       -3متوسط            -2کوچک             -1             اندازه کاف دستگاه فشارسنج    

m11a 

m11b 

m12a 

m12b 

m13a 

m13b 
 

  :   سیستولیک                                                     سنجش بار اول  –فشار خون  میزان.137
 میلیمتر جیوه

 
 میلیمتر جیوه  :   دیاستولیک                                                                                                

 
 میلیمتر جیوه  :   سیستولیک  دوم سنجش بار  –فشار خون  میزان

 
 میلیمتر جیوه  :   دیاستولیک                                                                                                

 
 میلیمتر جیوه  :   سیستولیک                                                          سنجش بار سوم -اندازه فشار خون

 
 میلیمتر جیوه  :   دیاستولیک                                                                                                     

 

 
 

m14 138.کرده اید؟فشار خون باال دارو مصرف  یبرابا تجویز پزشک یا کارکنان بهداشتی دو هفته گذشته  یط ایآ 

 .مورد نداشته است -3خیر         -2بلی       -1
 

 

 قد و وزن
m5 139. (فقط برای بانوان) خیر -2بلی              -1دار هستید؟        آیا شما بار 

  
 

m1 141.کد مصاحبه کننده └─┴─┴─┘ 
m2a 141. قدکد وسیله اندازه گیری  
m2b 142.کد وسیله اندازه گیری وزن 

m3 143. (متریبه سانت)اندازه قد └─┴─┴─┘. └─┘ 
m4 144. (لوگرمیبه ک)اندازه وزن             └─┴─┴─┘. └─┘ 

 

  .وارد می شود 6666وریکه میزان وزن فرد بیش از مقیاس وسیله اندازه گیری وزن بود، عدد در ص
 

 دور کمر
m6 145.کمردور  یریاندازه گ لهیکد وس └─┴─┘ 
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m7 146. (متریبه سانت) کمراندازه دور                       └─┴─┴─┘.└─┘

  
 

 دور باسن

m15 147. (به سانتیمتر)اندازه دور باسن 
 └─┴─┴─┘.└─┘ 

 
 

 ضربان قلب
m16a 

m16b 

m16c 

  ┘─┴─┴─└ شمارش بار اول تعداد ضربان قلب در یک دقیقه .148

             ┘─┴─┴─└شمارش بار دوم                                                                                                     

 ┘─┴─┴─└شمارش بار سو م                                                                                           
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 بیوشیمیاییسنجش های : گام سوم 
 

 

 

 قند خون

b1 149.خیر-2        بلی-1 د؟یاز آب خورده ا ریغ یدنینوش ایساعت گذشته، غذا و  12در  ایآ    

  

b1f 151. د؟یخورده اناز آب  ریغ یدنینوش ایغذا و به مدت چند ساعت  └─┴─┘ 

b2 151.کننده شیآزما فرد کد └─┴─┴─┘  
b3 152.قند خون شیکد دستگاه آزما └─┴─┘ 

b4h 

b4m 
  ┘─┴─└┘─┴─└                                           رییزمان انجام نمونه گ.153

 ساعت      دقیقه                    
x11h 

x11m 
 ┘─┴─└┘─┴─└   زمان انجام آزمایش.154

 ساعت      دقیقه  
b13 155. (درجه سانتیگراد)دمای محل هنگام انجام آزمایش └─┴─┴─┘ 
b14 156.                 میزان سرعت سانتریفوژ 

b5 157.(رمیلی گرم در دسی لیت)خون ناشتا  قند زانیم      └─┴─┴─┘.└─┘

   
b6 158. آیا امروز انسولین یا داروی خوراکی که پزشک یا کارکنان بهداشتی برای قند خون باال برای شما تجویز کرده اند ، مصرف

 .مورد نداشته است -3      خیر -2بلی              -1کرده اید؟         
x20 159.زمان انجام آزمایش هموگلوبینA1c  └─┴─┘└─┴─┘ 

 ساعت      دقیقه  
b12 161.میزان هموگلوبینA1c        └─┴─┘ 

 
 

 

 چربی خون

b10 161.کننده شیآزما فرد کد └─┴─┴─┘  
b6 162.چربی خون شیکد دستگاه آزما └─┴─┘ 
b11 163.رییزمان انجام نمونه گ                                           └─┴─┘└─┴─┘  

 ساعت      دقیقه                    

x13h 

x13m 
 ┘─┴─└┘─┴─└   زمان انجام آزمایش.164

 ساعت      دقیقه  
b7 165. (میلی گرم در دسی لیتر)میزان کلسترول تام خون  └─┴─┴─┘.└─┘ 

b9 166. میزانHDL (میلی گرم در دسی لیتر)کلسترول └─┴─┴─┘.└─┘  
b8 167. (سی لیترمیلی گرم در د)میزان تری گلیسرید خون └─┴─┴─┘.└─┘   
b15 168.باال برای شما تجویز کرده کلسترول خون برای  داروی تجویز شده توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی آیا طی دو هفته گذشته

 .مورد نداشته است -3خیر       -2بلی              -1اند ، مصرف کرده اید؟         
b16 169.ی تجویز شده توسط پزشک یا کارکنان بهداشتی برای تری گلیسرید باال برای شما تجویز کرده آیا طی دو هفته گذشته دارو

 .مورد نداشته است -3خیر       -2بلی              -1اند ، مصرف کرده اید؟         
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 آزمایش ادرار
b17 171.خیر       -2لی             ب -1 د؟یاز آب خورده ا ریغ یدنینوش ایغذا و  قبل از انجام آزمایش، ایآ 

b18  └─┴─┘ 171. د؟یخورده اناز آب  ریغ یدنینوش ایغذا و به مدت چند ساعت    

b19 172.کننده شیآزما فرد کد  └─┴─┴─┘ 

b20   └─┴─┘    173.شیکد دستگاه آزما  
b21 174.زمان انجام آزمایش   └─┴─┘└─┴─┘ 

   ساعت      دقیقه                  
b22 175.میزان سدیم ادرار 

b23 176.میزان کراتینین ادرار  
 


