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 ومشاركوه. الزناتيبواسطة مكتب  والسكان تحت إشراف وزارة الصحة 2015مصر  -مسح الجوانب الصحية  تم تنفيذ

والذي يتم تمويله من الوكالة ( The DHS Program) ن برنامج المسوح السكانية الصحيةجزء م 2015مصر  –يعتبر مسح الجوانب الصحية  
لهذا المسح. كما تم تقديم دعم من   الرئيسيالممول  هي الة األمريكية للتنمية الدولية/مصروقد كانت الوك(، USAIDاألمريكية للتنمية الدولية )

هذا التقرير تعبر عن آراء المؤلفين  في. واآلراء المطروحة (UNFPAوصندوق األمم المتحدة للسكان ) (UNICEF)ة األمم المتحدة للطفولة منظم
أو صندوق األمم المتحدة للسكان  (UNICEF) للطفولةمنظمة األمم المتحدة ، (USAID)وال تعكس بالضرورة آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(UNFPA). 

       اهرة، مصر: شارع مجلس الشعب، الق 3، والسكان من وزارة الصحة( EHISالحصول على معلومات إضافية عن مسح الجوانب الصحية )يمكن 

 20-2-27924156وفاكس :  20-2-27948555تليفون :  

 ة الصحية من خالل:كذلك يمكن الحصول على معلومات عن المسوح السكاني

The DHS Program, ICF International, 530 Gaither Road, Suite 500, Rockville, MD USA; Telephone: 1-301-

.www.dhsprogram.comInternet: http// reports@dhsprogram.commail: -, E6501-407-301-1, Fax: 6500-407 

 المرجع:

القاهرة،  .2015مصر  –مسح الجوانب الصحية . 2015الدولية.  ICF)مصر(، الزناتي ومشاركوه )مصر(، ومؤسسة  والسكان وزارة الصحة
 الدولية. ICFومؤسسة  والسكان مصر وروكفيل، ميريالند، الواليات المتحدة األمريكية، وزارة الصحة
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 . ix مقدمة

 مةقدم
 

من  هدفهذا ال ولويات لتنفيذأ ة والسححكانوقد وضححعت وزارة الصححح الرئيسححي للحكومة المصححرية.الصحححة للجميع هي الهدف 
انتشحححار و  بتحسحححين جودة والسحححكان وزارة الصححححةم وتلتز  إنشحححاء نظام قومي لنشحححر مراكز تقديم الخدمة الصححححية لكافة المسحححتويات.خالل 

 هذه األهداف يجب االعتماد علي بيانات موثوق بها.لمتابعة وتقييم إنجازات و  .تغطية نظام الرعاية الصحية في مصر

فراد أيانات من للحصححححححول علي ب 1980منذ بداية عام داخل األسححححححر المعيشححححححية جريت في مصححححححر العديد من المسححححححوح أوقد 
لسكانية ح االمسو العديد من وتشمل هذه المسوح سلسلة المسوح السكانية الصحية. تضمنت  ،لهم الصحية الحالية ةالمجتمع عن الحال

 فعلى سححبيل المثال، .هميةأ جل االسححتدالل علي موضححوعات ذات أمن  ةجل تقديم بيانات متعمقأممت من صحح  مكونات خاصححة  الصحححية
 بين Cالفيروسي  يلتهاب الكبداالس و عن مدي انتشار اإلصابة بفير قومية ول بيانات أ 2008 مصر –مسح السكاني الصحي ال قدم

مسححححح السححححكاني الخبرة السححححابقة في ال ىعل 2015مصححححر - ني مسححححح الجوانب الصحححححيةسححححنة. وقد ب   59-15العمرية  ةالسححححكان في الفئ
باإلضحححافة إلى اختبار اإللتهاب   B الفيروسحححي يلتهاب الكبداالس و عناصحححر االختبار لتشحححمل فير مع زيادة ، 2008 مصحححر -الصححححي

باالضحافة للبالغين  سحنة 14-1طفال في الفئة العمرية من بار ليشحمل األختشحخاص المؤهلين لإلوتوسحيع نطاق األ Cالكبدي الفيروسحي 
 2015مصححر  - مسححح الجوانب الصحححيةقدم ي، 2008مصححر  -السححكاني الصحححي مسحححما تم خالل الومثل  .سححنة 59-15في العمر 

ام مسحححح . وقد قهاب ةر المرتبطمعدية والمخاطالمراض غير األعن  معلوماتارتفاع ضحححغط الدم بين البالغين و بيانات عن مدي انتشحححار 
ات المعرفة واالتجاهمتعلقة بالصححححححة االنجابية متضحححححمنة الجوانب الصححححححية بالحصحححححول علي معلومات عديدة عن الجوانب الصححححححية ال

حاالت  كثر من نصححححفإلى أنها تحدث أل 2014 مصححححر –مسححححح السححححكاني الصحححححيالتشححححير نتائج  القيصححححرية والتي اتالمرتبطة بالوالد
 في مصر. اتالوالد

هامة  2014مصححر  -مسححح السححكاني الصحححيالنتائج  ىلإضححافة باإل 2015مصححر  - وتعتبر نتائج مسححح الجوانب الصحححية
 يةوالسكان ةيالتحديات الصح تخطيط التدخل في المستقبل لمواجهة ىلإ باإلضافة اآلن ىحت الصحةبرامج  إنجازاتجل تقييم أمن  جداً 

مختلف  ىعل 2015مصحححر - نتائج مسحححح الجوانب الصححححيةتوزع ن أ من المهم جداً  ،مذكورة أعالهاالعتبارات ال ىء علوبنا في مصحححر.
 .ككلالمجتمع اتب المركزية والوحدات المحلية و رات الصحية، والمكامستويات اإلد

 

 أحمد عمادأ.د.                                                                                                                         

 وزير الصحة والسكان                                                                                                                       

 
 
 





 . xi  شكر

 شكر
 
 

التحديات الصححححححية  عن أهم الجهود في مصحححححر للحصحححححول على بيانات 2015مصحححححر  - يواصحححححل مسحححححح الجوانب الصححححححية
 قدمهاالمعلومات الصحححية التي يثراء ن إمعدية. الواألمراض غير  Cالفيروسححي  يالكبد لتهاباالالتي تواجه الدولة متضححمنة األسححاسححية 

 للبرامج الصحية التي تستهدف هذه التحديات. توجيهات جديدة في المستقبلفي رسم  تساعدمسح سال

كر واجب شبالمساندة الفعالة وتكريس الجهود من قبل عدد كبير من المؤسسات واألفراد.  إاللم يكن هذا المسح الهام ممكنا 
ضمان ساسية لأداة أ عدوي  عادل دكتورلمساندة وموافقة األستاذ اأيضًا وكانت لألستاذ الدكتور أحمد عماد لدعمه نشر نتائج المسح، 

 .2015مصر – الجوانب الصحية حتنفيذ مس

 .دالذين أسححححححهموا في إنجاز المشححححححروع وأخص بالذكر  والسححححححكان أود أن اعبر عن امتناني للقائمين بالعمل في وزارة الصحححححححة
الغ ب اماهتمكما اظهر ، الذي قدم دعم قوي ومسححححتمر للمشححححروعالوقائي، و الطب لقطاع  والسححححكان وكيل أول وزارة الصحححححة ،قنديل وعمر 

نامج إيهاب عطيه، المدير السححححابق للبر  د.مركزية للشححححؤون الوقائية، و اإلدارة ال رئيس ،عالء السححححيد عيدد. بالنتائج. شححححكر خاص أيضححححا 
 على دعمهم المتواصل أثناء المسح. فيروسيال يالكبد تهابلااللمكافحة والوقاية من  القومي

صححفوت  أحمد د.أشححكر  أنوأود والسححكان.  بوزارة الصحححة المعامل المركزيةفي  فيروسححيال يتهاب الكبدلاال اختباروتم إجراء 
 الذين شحححححاركوا في المسحححححح على المعامل المركزيةفريق  دوكل أفراسحححححلوى عبد اللطيف شحححححيندي د. أمال محمد نجيب، و  د.عبد الغني، و 
قسححمت د. محمد على صححابر، و د. . وأود أن أشححكر أيضححا سححيوقت قيافي عينة دم  25.000ألكثر من  االختبار اسححتكمالتفانيهم في 

  ضمان الجودة. اختبارعلى ما قدموه من دعم خالل  (TBRI)س دور بلهار و يتمنال محمد كامل بمعهد بحوث  د.محمد ماهر، و 

لسححححكانية ا الممول الرئيسححححي لهذا المسححححح من خالل مشححححروعاتها الصحححححيةبمصححححر  ولقد كانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
 لنبي د.أنشحححطة البحث، وخاصحححة  إجراءالسحححكان في الوكالة خالل و  ةمكتب الصححححدعم المقدم من لل امتنانيالثنائية. وأود أن اعبر عن 

للتنمية  سحححابقًا في الوكالة األمريكية ، اسحححتشحححاري المتابعة والتقييمهشحححادية عطي /سحححتاذةود. سحححالي سحححاهر. كما كان لألفي، المدير، الصحححو 
 .مساهمات قيمة خالل المسح (USAIDالدولية )

( وصححححندوق األمم المتحدة UNICEF) الدعم المالي المقدم من منظمة األمم المتحدة للطفولة متنانابشححححكر ا أن وأود أيضححححاً 
 (. UNFPA) للسكان

السحححححكانية  البرنامج العالمي للمسحححححوحيكية للتنمية الدولية تحت مظلة وقد تم تقديم الدعم الفني للمشحححححروع من قبل الوكالة األمر 
الدولية، التي عملت معنا جنبَا إلى جنب خالل جميع مراحل البحث شححححكر  ICF من مؤسححححسححححة  Dr. Ann Wayوتسححححتحق .الصحححححية

على مسحححاعدته في إعداد برامج متابعة   Mr. Guillermo Rojasبامتنانخاص على جهدها خالل تنفيذ المسحححح. كما أود أن أشحححكر 
عميق  Ms. Jeanne Cushingفي عمل الجداول األولية للمسححححححح. وتسححححححتحق  ، وعلى مسححححححاعدتهالمعامل المركزيةفي  االختبارنتائج 

جراء التحليالت الالزمة لهذا التقرير. كما قدم كل من  بدحمدي ع د.و  Mr. Dean Garret شحححححكري لمسحححححاعدتها في تجهيز البيانات وال
 . الجزء الخاص باختبار اإللتهاب الكبدي الفيروسي في المسحفي  قيمةالغفار مساعدة 

اعبر عن تقديري وشحححححححححكري لجميع العاملين في شحححححححححركة الزناتي ومشحححححححححاركوه للمهارة واإلخالص الذي قدموه في تنفيذ  أنوأود 
 أعمالهم. 

م في المسححححححح والذين بدون مشححححححاركته ينالمسححححححتجيبفراد ، أود أن اعبر عن تقديري وشححححححكري لكل األسححححححر المعيشححححححية واألوأخيراً 
 ومعاونتهم لما كان لهذا المسح أن يتم.

 أ.د. فاطمة الزناتي

 حالمدير الفني للمس
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 . 1 مقدمة

 مقدمة
 

إن جودة الرعاية الصحححححححححية هي حق دسححححححححتوري لجميع المواطنين وتعد الحكومة ملزمة بالحفاي على نظام الرعاية الصحححححححححية 
التحديات الصحححححححية التي تواجه المجتمع المصححححححري من األمور كما يعد فهم . (2014)الهيئة العامة لإلسححححححتعالمات،  الشححححححامل وتدعيمه

ومن أجل التصحححححححححححدي لهذه  .وقاية األفراد في المجتمع وعالجهم تحت مظلة النظام القومي للرعاية الصححححححححححححيةالحاسحححححححححححمة في التخطيط ل
 شكالت.حدوث تلك الم التحديات، فإنه من الضروري ليس فقط فهم نطاق تلك المشكالت ولكن ايضًا تقييم العوامل المساهمة في

كجزء من برنامج وزارة الصححححة والسحححكان للحصحححول على بيانات عن أهم  2015مصحححر  –تم تنفيذ مسحححح الجوانب الصححححية 
الجوانب الصحححية في مصححر، خاصححًة انتشححار اإللتهاب الكبدي الفيروسححي وارتفاع ضححغط الدم، التدخين، والبدانة، وهي العوامل الرئيسححية 

في  Cغير المعدية مثل السكر وأمراض القلب. ومصر لديها أعلى معدالت لإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي التي تسبب األمراض 
 العالم، واألمراض غير المعدية وهما األسباب الرئيسية للوفاة في مصر. 

 –الصحححي  نفس العينة القومية التي تم اسححتخدامها خالل المسححح السححكاني 2015مصححر –يسححتخدم مسححح الجوانب الصحححية 
. ويمد كال المسحين وزارة الصحة والسكان بالبيانات الوفيرة والتي يمكن أن ت ستخدم لتحسين خدمات الرعاية الصحية في 2014مصر 
 مصر.

 2015مصر –الخلفية واألهداف الرئيسية لمسح الجوانب الصحية  1-1

 برامجو  تبع تقدم الدولة في تنظيم األسحححرةجل جمع بيانات لتمن أ 2008 مصحححر –لم يتم تصحححميم المسحححح السحححكاني الصححححي 
ها. بيانات ممثلة عن ينقص وجودكتشححححاف عدد من الجوانب الصحححححية الحرجة في مصححححر والتي ال يضححححاً فقط ولكن أ والطفل األم صحححححة

هو األول في اكتشحححاف التحدي الصححححي الخاص بااللتهاب الكبدي  2008مصحححر  –وبصحححفة خاصحححة، كان المسحححح السحححكاني الصححححي 
حيث : بين البالغين Cالمستوى المرتفع من االلتهاب الكبدي الفيروسي أوضح المسح (. و 2009ى آفي مصر )الزناتي وو  Cالفيروسي 

 لتهاب الكبدي الفيروسححححيباال حاليةإصححححابة  وجد أن لديهم الذين أجروا االختبار 59-15ين في العمر مسححححتجيب 10كل بين من  1كان 
C. 

 لمسح إلىهداف اللدورة األخيرة للمسح السكاني الصحي في مصر، تم إعطاء األفضلية مجددًا لتوسيع أ عندما بدأ التخطيط 
فيروسحححي بدي الالطفل لتشحححمل مجموعة بيانات متعلقة بااللتهاب الكما هو أكبر من المعتاد على اإلنجاب، تنظيم األسحححرة وصححححة األم و 

 الصحححححية مكونين: مسححححح خاص بالسححححيداتتم تقرير أن تشححححمل المسححححوح السححححكانية تحقيق هذه األهداف، فقد المعدية. ولواألمراض غير 
ل ومسححححح خاص منفصححححالمؤشححححرات األسححححاسححححية لإلنجاب، تنظيم األسححححرة، وصحححححة األم والطفل  الالتي سححححبق لهن الزواج لكي يتم تحديث

 Bثة عن المشححكالت الصحححية الحرجة التي تواجه مصححر والتي تشححمل انتشححار االلتهاب الكبدي الفيروسححي للحصححول على معلومات محد
لسحححححححححيدات اخاص بمكون  فقد تم تنفيذمعدية. وفيما يخص العمل الميداني للمكون األول، الغير إصحححححححححابة األفراد باألمراض وكذلك  Cو

  2014لى يونيه إبريل أ( من 2014مصححر  -لمسححح السححكاني الصحححي با سححنة )المشححار له 49-15الالتي سححبق لهن الزواج في العمر 
(. ويعرض هذا التقرير النتائج الخاصححححححححة 2015 والسححححححححكان وآخرون  )وزارة الصحححححححححة 2015في مايو  الخاص بالنتائج التقرير وصححححححححدر

     .2015مصر  –الصحية  ببالمكون الثاني، مسح الجوان

مصر  –التركيز الرئيسي في مسح الجوانب الصحية  ، فكان2008مصر  –في المسح السكاني الصحي  الحال وكما كان
ق المجتمع المؤهل إلجراء الحصححححححول على معلومات عن الوعي وانتشححححححار االلتهاب الكبدي الفيروسححححححي. وقد تم توسححححححيع نطا هو 2015

والبالغين في العمر  14-1مر ليشححمل األطفال في الع 2015مصححر  –في مسححح الجوانب الصحححية  اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسححي
. وكان لمسححح Cلتهاب الكبدي الفيروسححي وكذلك اإل Bمسححح اختبار لاللتهاب الكبدي الفيروسححي ال تضححمنوباإلضححافة لذلك،  .15-59

خر وهو الحصححول على معلومات عن نسححبة المسححتجيبين الذين تم تشححخيصححهم بأنهم آهدف رئيسححي  2015مصححر  -الجوانب الصحححية 

1 
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ضححغط  اسقيالمسححح  جلطة بالمخ. وتم أيضححًا خاللاألزمات القلبية و السححكر، معدية التي تشححمل المراض غير األمن لجوا ي عامصححابون و 
وذلك بهدف  من ارتفاع ضححغط الدم عالجوامعلومات عن نسححبة البالغين الذين تم تشححخيصححهم في السححابق وكانوا ي  جمع و للمسححتجيبين الدم 

المصححريين  التي تجعلوتشححمل التدخين والبدانة  ن العديد من العواملعالمسححح  جمع بيانات خاللرتفاع ضححغط الدم. وتم تقدير انتشححار ا
 مراض القلب.  بارتفاع ضغط الدم، السكر وأ في خطر اإلصابة

الصححححة اإلنجابية والتي تشحححمل  عن عديد من جوانب 2015مصحححر  –ذلك، كشحححف مسحححح الجوانب الصححححية وباإلضحححافة إلى 
قد اسححححتغل و  لوالدات القيصححححرية.ا في ارتفاع معدلالعوامل التي قد تسححححاهم كذلك حص الثدي وسححححرطان الرحم و مدى تعرض السححححيدات لف
نحو اسحححححتخدام تنظيم األسحححححرة والعدد األمثل  ول على معلومات عن اتجاهات الرجالجراء مقابالت للرجال لحصحححححإالمسحححححح حقيقة أنه تم 

  لألطفال واعتقادتهم حول ممارسة ختان اإلناث. 

لدم اوالسححكان الحصححول على موافقة من المسححتجيبين السححتخدام  ، طلبت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ووزارة الصحححةخيراً وأ
جمع ل أخذ الموافقة . وكذلك طلبوااألفالتوكسحححححححححححححينجراء اختبار ًا وأمهاتهم إلشحححححححححححححهر  59-12المتبقي الذي تم جمعه لألطفال في العمر 

قبل وكذلك تضحححححمن المسحححححح في المسحححححت األفالتوكسحححححينإلجراء اختبار  اً شحححححهر  11-6طفال في العمر المأخوذة من األنابيب الدم أوتخزين 
عن  الخاصححة دراسححةالأمهاتهم وذلك بغرض كذلك و سححاعة السححابقة  24شححهرًا خالل الحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح 59-6تاريخ تغذية األطفال في العمر 

تنفيذ األفالتوكسين بعد نهاية مسح الجوانب الصحية وعند توفر الموارد الالزمة لوقد تم التخطيط لتنفيذ الدراسة الخاصة ب. األفالتوكسين
بب تقزم على نمو الطفل، وخاصححححًة تسحححح ائية ناتجة عن عفن فطري ويعتقد أنه يؤثرين هي مركبات كيماألفالتوكسححححيالدراسححححة بالمعامل. و 

دور  ت التاريخ الغذائي من المتوقع أن تساهم في المستقبل في فهمعينات الدم وبيانا بالنسبة لعمرهم. إن توافر القامة ألطفال أو قصرا
أنه يؤثر على طفل من بين كل  2014مصححححر  – السححححكاني الصحححححيمسححححح ال كما كان موضحححححًا فيم، و في حدوث التقز  األفالتوكسححححين

 أطفال في مصر. خمسة

 2015مصر –مسح الجوانب الصحية  نظيم وتنفيذت 1-2
 التنظيم  1-2-1

تحت إشححراف وزارة الصحححة والسححكان وبتنفيذ مكتب الزناتي ومشححاركوه. وقد  2015مصححر –تم إجراء مسححح الجوانب الصحححية 
 .(The DHS program)الدولية من خالل برنامج المسححوح السححكانية الصحححية  ICFتم تقديم الدعم الفني للمسححح عن طريق مؤسححسححة 

رعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لمسححححححححاعدة دول العالم لعمل بحوث بغرض  يتم تنفيذ برنامج المسححححححححوح السححححححححكانية الصحححححححححية تحت
استخالص معلومات عن مؤشرات الصحة والسكان. كما قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بمصر الدعم المالي األساسي للمسح. 

 ( ايضا بتقديم دعم مالي للمسح.UNFPAلسكان )( وصندوق األمم المتحدة لUNICEFوقام صندوق األمم المتحدة للطفولة )

، بينما Cو Bوكانت المعامل المركزية بوزارة الصحححة والسححكان المسححئولة عن اختبار عينات الدم لإللتهاب الكبدي الفيروسححي 
 ( المسئول عن أنشطة ضبط الجودة المتعلقة باختبارات اإللتهاب الكبدي الفيروسي.TBRI) كان معهد تيودور بلهارس

 2015مصر  –الجدول الزمني لمسح الجوانب الصحية  1-2-2
على أربع مراحل. شملت المرحلة األولى األنشطة التحضيرية، من تصميم  2015مصر –تم تنفيذ مسح الجوانب الصحية 

العينة وتحديث إطار العينة، القيام بالتجربة القبلية وصحححياغة االسحححتمارة في شحححكلها النهائي. بدأت هذه المرحلة التحضحححيرية في سحححبتمبر 
المرحلة الثانية، والتي بدأت من منتصف يناير إلى بداية مايو  . شملت2015، وتم االنتهاء من جميع أنشطتها في أوائل يناير 2014
جراء اختبارات االلتهاب الكبدي 2015 ، تدريب فرق العمل الميداني، ومقابلة األسر المعيشية وجمع عينات الدم من األفراد المؤهلين، وال

يع أنشحححححححطة معالجة البيانات الالزمة إلخراج ملف لعينات الدم بالمعامل المركزية. وشحححححححملت المرحلة الثالثة على جم Cو Bالفيروسحححححححي 
ة لالبيانات المعالجة، شححاملة المراجعة والترميز واإلدخال وتدقيق البيانات باإلضححافة الى التأكد من اتسححاق البيانات. وقد بدأت هذه المرح

ن المسحححححح على إعادة نتائج اختبار . وركزت المرحلة الرابعة واألخيرة م2015عقب بدأ العمل الميداني واسحححححتمرت حتى منتصحححححف مايو 
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االلتهاب الكبدي الفيروسححححححي وتحليل البيانات والعداد التقرير. بدأت عملية إعادة النتائج في أوائل يونية وتم إتمامها في منتصححححححف يولية. 
 . 2015، متضمنة عمل الجداول األولية واستمرت حتى نهاية سبتمبر 2015وبدأت األنشطة التحليلية في منتصف مايو 

 الجدول الزمني لجميع أنشطه المسح. 1-1وفيما يلي شرح تفصيلي لجميع أنشطة المسح في جميع مراحله. ويوضح جدول 

  5201 مصر -لمسح الجوانب الصحيةالجدول الزمنى  1-1جدول 
 الفترة الزمنية البدءتاريخ  النشاط

 أسابيع 6 2014 سبتمبر اختيار العينة   
 انشهر  2014 سبتمبر االستمارةتصميم 

 انشهر  2014 سبتمبر إعداد أدوات التدريب
 انأسبوع 2014 نوفمبر التجربة القبلية 

 شهر 2014 ديسمبر التصميم النهائى لالستمارات
 أسابيع 3 2015 يناير تدريب فرق جمع البيانات

 انأسبوع 2015 فبراير طباعة أدوات المسح
 أشهر 3 2015 فبراير العمل الميدانى

 أشهر 3 2015فبراير  اختبارات االلتهاب الكبدي الفيروسي
 انأسبوع 2015 مايو إعادة المقابلة

 أسابيع 6 2015يونية  إعادة نتائج اختبارات االلتهاب الكبدي الفيروسي
 أسابيع 10 2015 مارس إدخال البيانات

 أسابيع 10 2015 فبراير المراجعة المكتبية والترميز
 شهر 2015 أبريل البياناتتدقيق واتساق 
 أسبوع 2015 مايو الجداول األولية

 انشهر  2015 يونية الجداول التفصيلية
 انشهر  2015 يونية إعداد التقرير النهائى

 شهر 2015 أغسطس التقرير النهائىمراجعة إعداد 

 تصميم العينة 1-2-3
السيدات الالتي سبق لهن الزواج في المسح  العينة التي تم تصميمها لمكون  2015مصر  –استغل مسح الجوانب الصحية 

وحدة معاينة أولية تم  842من اجمالي  2014مصحححر  –. وقد تم تنفيذ المسحححح السحححكاني الصححححي 2014مصحححر  –السحححكاني الصححححي 
وقد تم الحصحححول على هذه  خات والقرى في مصحححر.ختيار لهذه الوحدات هو قائمة بكل الشحححيامحافظة. وكان إطار اال 25ارها من اختي

 وقد تم تحديثها لتعكس التغيرات الحديثة. (CAPMAS) القائمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

وحدة معاينة أولية  614، تم اختيار عينة فرعية مكونة من 2015مصحححححححححححححر  –أما بالنسحححححححححححححبة لمسحححححححححححححح الجوانب الصححححححححححححححية 
. وقد تم تحضححير 2014مصححر  –وحدة معاينة أولية المتضححمنة في عينة المسححح السححكاني الصحححي  842ي )شححياخات/قرى( من إجمال

لهذه الوحدات الختيار األسحر المعيشحية لمسحح الجوانب الصححية  2014مصحر  –قوائم لألسحر المعيشحية أثناء المسحح السحكاني الصححي 
 –انب الصحححية مسححتقلة تمامًا عن عينة المسححح السححكاني الصحححي . قد تم إجراء اإلختيار بحيث تكون عينه مسححح الجو 2015مصححر  –

في العمر  تقريباً  فرد 28500هناك وكان من المتوقع أن يكون أسححرة معيشححية في العينتين معًا.  ، أي أنه، لم يتم تضححمين2014مصححر 
 المعيشية التي تم اختيارها.ختبارات والمقابالت خالل المسح في األسر سنة مؤهلين إلجراء اإل 59أشهر حتى  6من 

لكي تعطي تقديرات للمؤشحححرات الصححححية الهامة والتي تم تصحححميم  2015مصحححر  –تم تصحححميم عينة مسحححح الجوانب الصححححية 
على مسحححتوى الدولة ككل وكذلك على مسحححتوى المناطق السححت  Cو Bالمسحححح لقياسحححها والتي تشحححمل انتشحححار االلتهاب الكبدي الفيروسحححي 

حافظات م -ريف الوجه القبلي -حضحححححححر الوجه القبلي -ريف الوجه البحري  -حضحححححححر الوجه البحري  -حضحححححححرية الرئيسحححححححية )محافظات 
الحدود(. كما أن العينة تسححمح بحسححاب تقديرات لمعظم المؤشححرات الرئيسححية على مسححتوى كل محافظة على حدى. ومزيد من المعلومات 

 الخاصة بتصميم العينة معروضة في ملحق أ.

 ستماراتتصميم اال 1-2-4

 ينلألفراد المؤهل : استمارة األسرة المعيشية، استمارة البالغينثالث استمارات 2015مصر  - تضمن مسح الجوانب الصحية
ت ااستمار  األسئلة فيعدد من  كان. و سنة 14-شهور 6عمر في اللألفراد المؤهلين سنة، واستمارة األطفال  59-15في الفئة العمرية 
، وخاصححة اسححتمارة 2008مصححر  –ة للمسححح السححكاني الصحححي المسححح مصححمم اسححتماراتنموذج  علىتمدة معالصحححية مسححح الجوانب 
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األسئلة  كانت ،بعض الحاالتفي و  األسرة المعيشية وكذلك نموذج االستمارات التي تم تصميمه في برنامج المسوح السكانية الصحية.
ة باللغ اتسحححححححتمار االجميع  تصحححححححميمتم قد مسحححححححتخدمي البيانات. و بها ى أوصححححححح جديدة التيموضحححححححوعات عن جمع معلومات  إلىتهدف 

 اللغة العربية. إلىنجليزية ثم تمت ترجمتها اإل

األسحححرة المعيشحححية  أفرادكل لحصحححر  2015مصحححر -اسحححتمارة األسحححرة المعيشحححية في مسحححح الجوانب الصححححية  وقد تم اسحححتخدام
اسحححتمارة  األول من الجزءفي المعيشحححية. و سحححر ألاالجتماعي ل – القتصحححادياالوضحححع عن  بياناتجمع و  عادًة والزائرينالمقيمين  المختارة

فراد أ من فرد لكل رةسحححححاأل رب صحححححلة كذلكو  ،لتحاق بالتعليم، الحالة الزواجية، االوالنوع العمر، عن بيانات تم جمعاالسحححححرة المعيشحححححية 
سححتخدمت وقد ا وقد أعطت هذه المعلومات البيانات الديموجرافية األسححاسححية لألسححر المعيشححية المصححرية. .أو زائراً  مقيماً  كان ءسححوا ةسححر األ

سححئله عن تضححمن أفيالجزء الثاني من اسححتمارة االسححرة المعيشححية،  أما. فرديةللمقابالت ال لينمؤهأيضححًا هذه المعلومات في تحديد األفراد ال
ملكية  عنالمياه( و  ة، مصحححدر مياه الشحححرب، ونوع دور أرضحححية المسحححكنعدد الغرف، نوع : على سحححبيل المثال) وحدة السحححكنيةالخصحححائص 

 .لسلع األستهالكيةاألسرة لمجموعة مختلفة من ا

كانوا متواجدون من أو  مين عادةً يسحححححححححنة المق 59-15يع األفراد في الفئة العمرية موقد تم اسحححححححححتيفاء اسحححححححححتمارة البالغين من ج
 ابقة علي المقابلة. وقد تم الحصول علي معلومات خاصة بالموضوعات التالية:باألسرة المعيشية الليلة الس

 خلفية المستجيب 
  المعرفة واإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسيB وC 
 المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز 
  صحية أخري  جوانباألمراض غير المعدية و 
 ناثختان اإل 
 جوانب صحية للسيدات 
 جاهات بالصحة اإلنجابيةتالمعرفة واال 
 اإلتجاهات النوعية 
  ساعة 24ة خالل الححمساخدون سن الأمهات األطفال  تغذيةيخ تار 
  قياسات ضغط الدممتوسط 
 قياسات الوزن والطول واختبار الدم 

تغطي وكانت ، قصححرأكانت  هاالبالغين ولكن ةر سححنة مشححابه السححتما 14-شححهور 6وقد كانت اسححتمارة الطفل في الفئة العمرية 
 ة خاللمسححححححاخال دون سححححححنألطفال ا يةغذت تاريخالكبدي الفيروسححححححي، ختان اإلناث و تهاب إللالخلفية، االموضححححححوعات التالية: المعلومات 

ان مع شخص بالغ ك وأأمهات األطفال المؤهلين مع وقد تم اسيفائها  .باإلضافة لقياسات الوزن والطول واختبار الدمساعة،  24الححححححححححححححححححححح
 .سرةباحثين لألقت زيارة الالطفل و مسئول عن 

 جمع بيانات المؤشرات الحيوية 1-2-5
 :2015مصر - شمل مكون المؤشرات الحيوية لمسح الجوانب الصحيةي

  لتهاب الكبدي الفيروســـي اختبار اإلB وC . 59-1 العمر، جميع األفراد في 2015مصححححر - مسححححح الجوانب الصحححححيةفي 
من الموافقة أخذ األفراد بعد هؤالء تم جمع عينات الدم من . Cو Bي تهاب الكبدي الفيروسحححححلاإل لالختبارن مؤهليكانوا سحححححنة 

في والسححححححححكان في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحححححححححة  Cو Bلتهاب الكبدي الفيروسححححححححي إلاجراء اختبار وال  المسححححححححتجيبين
ويتم عرض المزيحححد من وبعحححد انتهحححاء االختبحححار تم اعحححادة النتحححائج لجميع األفراد الحححذين تم أخحححذ عينحححات الحححدم منهم.  القحححاهرة.

 المتبعة أثناء إجراء االختبار فيما بعد.المعلومات حول االجراءات المتبعة أثناء جمع عينات الدم والبروتوكوالت 
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 فال في الفئة األط دم المسحححوبة منعينات الل جراء اختبار األفالتوكسححينتم الشححرح مسححبقًا، سححيتم إ. كما اختبار األفالتوكســين
 .2015مصر  –بعد انتهاء مسح الجوانب الصحية  الحقاً  في دراسة ستجرى  مهاتهموأشهر  59-6العمرية 

 .الذين وافقوا على سححححنة  59-15ة تم الحصححححول علي قياسححححات ضححححغط الدم لكل األفراد في الفئة العمري قياســـات  ـــغط الدم
يس رقمية مقاي ثناء المقابلة بواسححححححححطة الباحثين باسححححححححتخدامأوقات مختلفة قد تم أخذ قياسححححححححات الدم في ثالث أ. و القياسإجراء 

تحديد ل بقياس المحيط الدائري لذراع المسحححححححححححتجيب وذلك قبل أخذ أول قراءة وقد قام الباحثون  .توماتيكية لقياس ضحححححححححححغط الدمأ
وقد تم سؤال المستجيبين عن حصولهم علي طعام أو أي مشروبات غازية أو مادة منبه قبل  .مناسبرباط جهاز الضغط ال
ات لومات عن قياسححححححح. وقد تم إعطاء المسحححححححتجييبن معوالتي تؤثر بالطبع على طبيعة مقياس ضحححححححغط الدم قياس ضحححححححغط الدم

 .الخاص بهم في نهاية المقابلةضغط الدم 
 تم الحصول على قياسات الوزن والطول أثناء مسح الجوانب الصحية . ن و الطول(جسمانية ) مؤشرات الوزالمؤشرات ال– 

سنة الذين وافقوا على القياس. وتم أيضًا أخذ القياسات لجميع األطفال  59-15لجميع األفراد في الفئة العمرية  2015مصر
جمع بيانات    فيShorr Productionقام بتصحححححححميمها شحححححححركة   وحات قياسشحححححححهر. كما تم اسحححححححتخدام ل 59-6في العمر 
   لقياس الوزن.SECAكذلك تم استخدام ميزان ضوئي بشاشة رقمية تم تصميمه بواسطة شركة   الطول.

 لتهاب الكبدي الفيروسيبروتوكول تحليل اال  1-2-6

دم  جمع عينات 2015مصر - تضمن الجزء الخاص بمكون اختبار اإللتهاب الكبدي الفيروسي في مسح الجوانب الصحية
 سححححححححححنة 59-1عمر الجميع األفراد في التابعة لوزارة الصحححححححححححة والسححححححححححكان. وكان في المعامل المركزية  من الوريد لكي يتم تحليلها الحقاً 

وقد تم جمع عينات الدم فقط بعد الحصححححححححححول علي صححححححححححيغة الموافقة علي إجراء اختبار  ختبار اإللتهاب الكبدي الفيروسححححححححححي.مؤهلين إل
من القاصحححرين المتزوجين و  سحححنة فأعلى 18عمر المن جميع األفراد في  موافقة شحححفهية ىالفيروسحححي. وتم الحصحححول علاإللتهاب الكبدي 

د ذلك أخذ وبع المسئول عنهوفي حالة القصر الغير متزوجين فكان يتم الحصول علي موافقة أحد األبوين أو  سنة. 17-15 العمرفي 
المسئول و أموافقة من أحد األبوين اليتم الحصول علي كان سنة،  15لألطفال تحت سن ة أما بالنسب. الموافقة من المستجيبين أنفسهم

ري جراء بحوث أختخزين جزء من العينة إللفراد الذين اعطوا عينة من دمهم األطلب الموافقة من  يتمباإلضحححححححححححححافة إلى ذلك كان  .عنه
افقوا أو لم و  سححواء، تم إعطاء جميع المسححتجيبين قت إجراء المسحححوفي و  المسححح.أو اختبار األفالتوكسححين في وقت الحق بعد انتهاء و/

 .C و B لتهاب الكبدي الفيروسيعن فيروس اإل يوافقوا على إجراء االختبار، مطوية

  Bالفيروسحححححححححححي يختبار اإللتهاب الكبدإل إيجابيةختبارهم انه لو كانت نتيجة أالموافقة  أخذن أثناء يجيبتم إخبار المسحححححححححححتقد و 
إخبارهم يتم وكذلك كان  .سحححوف يخضحححعون لفحص ومشحححورة إضحححافية في مركز خاص لعالج الكبد Cلتهاب الكبدي الفيروسحححي اإل وو/أ

المعامل  يأنهم لن يحصلوا على نتائج االختبارات إال بعد ثالثة أشهر وذلك ألن االختبارات سوف تتم فأثناء الحصول علي موافقتهم، 
ر في ختباإلاترك نتيجة للسحححماح ب حصحححول علي إذن من كل مسحححتجيبيتم الكان في القاهرة. و كان والسحححالمركزية التابعة لوزارة الصححححة 

 مع أحد أفراد األسرة المعيشية في حالة عدم تواجده في المنزل وقت إعادة النتائج. مغلقف ظر 

ملل دم من  7والى يقوم بسححححححححححححب حكان فإن فنى المعمل  ،موافقته على إجراء االختبار المسحححححححححححتجيبحالة ما إذا أعطى  في
الوريد فى أنبوبة اختبار مفرغة تحت ضحححغط. وقد تم لصحححق بطاقة تعريف مطبوعة ذات رقم كودى على أنبوبة األختبار، وكذلك لصحححق 

اده بواسححطة م إعدوكذلك على النموذج الذى تالمعيشححية بجانب اسححم الشححخص البطاقات التى لها نفس الرقم الكودى فى اسححتمارة األسححرة 
لكى يمكن متابعة العينات التى تم تجميعها من المستجيبين المؤهلين. وقبل  2015مصر  –مسح الجوانب الصحية  لطبى فىالفريق ا

أنابيب  كان يتم تخزينبإعداد معمل ميدانى مؤقت فى منطقة العمل. و  يقوم كل فريق طبى فى المسححححكان البدء فى العمل بأى منطقة 
صحححححححححناديق مبردة قبل نقلها إلى المعمل الميدانى المؤقت. وفى المعمل المؤقت  يف يالعمل الميدان يفعينات الدم التى تم جمعها يوميًا 

ية صحححغيرة أنابيب ثلج خمسلعينة الدم ومن ثم نقل مصحححل الدم إلى  ي بإجراء عملية طرد مركز  المسحححح يف يطباللفريق يقوم أفراد اكان 
نيتروجين تحتوي على النابيب الثلجية المحتوية على مصحححححححححححل الدم فى خزانات جدًا ويلصحححححححححححق عليها نفس الرقم الكودى. وتحف  هذه األ

وتنقل فى مبردات محتوية على ثلج جاف إلى  ، وأحيانًا أكثر من ذلك،أسحححححححبوعياً  ثالث مراتالسحححححححائل. وتجمع العينات بصحححححححفة منتظمة 
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 .المعامل المركزية بالقاهرة

تحليل  والسحححححكان في المعامل المركزية التابعة لوزارة الصححححححة Bلتهاب الكبدي الفيروسحححححي اإل نظام العمل في اختبارتضحححححمن 
(HBcAb للكشححححححف عن األجسححححححام المضححححححادة )لتهاب الكبدي الفيروسححححححي اللB Core antigen) ،)اختبار  ويقوم(HBcAb) بتحديد 
سححطح البروتينات  دبالكشححف عن وجو  (HBsAGر )ختباا. وبقوم Bلتهاب الكبدي الفيروسححي االصححابة بن الذين سححبق لهم اإليلمسححتجيبا

بإصحححابة يقوم بالكشحححف عن األفراد المصحححابون  هوفي الدم، و  B لتهاب الكبدي الفيروسحححيال( فيروس اSurface antigen) التي يفرزها
 .Bالكبدي الفيروسي  لتهابحالية لال

بالمعامل المركزية أواًل اختبار الكتشححححاف وجود األجسححححام  Cقد تضححححمن نظام العمل فى اختبار االلتهاب الكبدى الفيروسححححى و 
. ووجود األجسحححححام المضحححححادة يوضحححححح أن الفرد قد تعرض لإلصحححححابة بفيروس االلتهاب Cالمضحححححادة لفيروس االلتهاب الكبدى الفيروسحححححى 

لتقدير األجسححام المناعية  (ELISA)الجيل الثالث لفحص المناعة اإلنزيمى  فى وقت ما. وقد تم اسححتخدام اختبار Cالكبدى الفيروسححى 
من العينات التي كانت لديها  %5وتم اختبار جميع العينات التي كانت لديها نتائج ايجابية وحوالي . Cلاللتهاب الكبدى الفيروسحححححححححححححى 

 لسففدامجم جخدرلا جر ر   ي رفرب  لسففم رلةو للسمل مفف  أخرى للكشففع  ا جسامففلم جلة ففل ة   ( مرةELISAنتائج سححححلبية إلختبار )

(CIA).  ولذلك فإن العينات اإليجابية لكل منELISA وCIA  تم إعادة تحليلها للتعرف على األفراد المصحححححححححححححابون حاليًا بااللتهاب
للكشححححف عن الوجود الكمى  PCR. وقد تم بالمعامل المركزية اسححححتخدام اختبار )إصححححابة حالية( وفى حالة نشححححطة Cالكبدى الفيروسححححى 

 (.فيروس نشط) حالية، والذى يعتبر مؤشر على وجود إصابة Cيروس االلتهاب الكبدى لف RNAللحمض األمينى النووى 

عينات من  %10 تحليل عادةإبوالسحكان تقوم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصححة  كانت. كمقياس لضحبط الجودة داخلياً و 
من  %5عادة تحليل إب (TBRI) خالل معهد تيودور بلهارسضحححححححافة إلي ذلك تتم مراقبة الجودة الخارجية من اإل. بالتي تم جمعها الدم

 .تم اختبارها في المعامل المركزيةجميع العينات التي 

من قبل لجنة األخالقيات العلمية والبحوث في  Cو Bتهاب الكبدي الفيروسحححححححي لوقد تمت الموافقة على بروتوكول اختبار اال
 .الدولية ICF مؤسسة ومجلس المراجعة المؤسسية فيوالسكان وزارة الصحة 

 التجربة القبلية 1-2-7
تم إجراء تجربة قبلية عقب أسحححبوعين  . حيث2015مصحححر - ةيتم إجراء تجربة قبلية خالل التحضحححير لمسحححح الجوانب الصحححح

مراجعات  2مشرفين و 2شترك ا. وقد 2014من تدريب الباحثين والفريق الطبي، وقد تم إجراء العمل الميداني القبلي في أواخر نوفمبر 
الذين تم تعينهم  معمل ممرضحححححححين وفنيين المكون منالضحححححححافة إلي فردين من الفريق الطبي اباحثين في التجربة القبلية. ب 8ميدانيات و

لي والمنوفية قبالوجه ال. وتم إجراء التجربة القبلية  في بني سححويف في والطول الوزن  أخذ قياسححاتمن أجل الحصححول علي عينات دم و 
 5أسرة معيشية داخل كل محافظة. وقد استغرق جمع البيانات حوالى  75أسرة معيشية:  150بحري. تم اختيار عينة من الوجه الفي 

 فرد. 353ححححح. وتم سحب عينات دم لمقابلة فردية 432و أسرة معيشية 131أيام وخالل هذه التجربة تمت مقابلة 

بعد انتهاء التجربة القبلية. كما تم االعتماد  2015مصحححححر  -وقد تم االنتهاء من إعداد اسحححححتمارات مسحححححح الجوانب الصححححححية 
على مالحظات الباحثات والجداول الخاصحححححححة بنتائج التجربة القبلية ومراجعتها خالل عملية إعداد االسحححححححتمارة بصحححححححورة نهائية. النسحححححححخة 

 .هححححلعربية معروضة بالملحق النهائية من االستمارة باللغة ا

 وتدريب الفريق الميداني اختيار 1-2-8

راد ، تم الحصححححححححول على قائمة من األفينالميداني ينالباحثات والمراجعالباحثين/. من أجل اختيار أفراد العمل الميدانياختيار 
علي  الباحثات اسحححتناداً . وتم ترتيب 2014مصحححر  –في مسحححح السحححكاني الصححححي الذين شحححاركوا  هالزناتي ومشحححاركو  شحححركةلعاملين في ا
شححاركوا في الذين من  باحث 15 اختيارتم كذلك . و مرشححح 30تم اختيار أفضححل ، و 2014مصححر  –دائهم في مسححح السححكاني الصحححي أ
 . وتميزوا بالعمل الجيدد السريع والحصر العفي مرحلة  2014مصر  –مسح السكاني الصحي ال
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ناث( ومراجعين ميدانيينوكان المرشححححححححون للعمل كباحثين  ، جامعيين حديثي التخرج. ومن االعتبارات االسحححححححاسحححححححية )ذكور وال
 المسح. يتضمنهاي محافظة من المحافظات التي أستعداد للعمل في االخرى في االختيار هي اإل

 مسئولي المسحن ق مقائمة كبيرة بالمرشحين للمناصب. وقام فريوالسكان أعدت وزارة الصحة فقد ما بالنسبة للفريق الطبي، أ
 فني معمل للتدريب.ممرضة أو  54و طبيب 27رشاركة في التدريب. حيث تم اختيافضلهم للمأبمقابلة كل المرشحين، وتم اختيار 

ركين في العمل الميداني. حيث تم اعداد ا. تم اعداد العديد من األدوات لالسححححححححححتخدام في تدريب االفراد المشححححححححححأدوات التدريب
ة لكل رشححادات عامة إلجراء المقابلة باإلضححافة إلى تعليمات خاصححإصححيلي للباحثين والعطاؤه لجميع المتدربين، ويشححمل كتيب تعليمات تف

  .2015مصر –سؤال من األسئلة الموجودة في استمارات مسح الجوانب الصحية 

ات ليمعداد التعإ دانية. وتم ة الميعداد مواد تدريبية أخرى تشحححححمل كتيبات خاصحححححة تحدد واجبات المشحححححرف وقواعد المراجعإ وتم 
على بيانات الوزن والطول. باإلضحححححافة لذلك تم اعداد  شحححححاركين في التدريبالخاصحححححة بجمع المؤشحححححرات الجسحححححمانية في كتيب لألفراد الم

ب خاص وكتي ياختبار االلتهاب الكبدي الفيروسححححححححححححح جراءجمع عينات الدم الالزمة إلكتيب خاص باإلجراءات التي يجب اتباعها عند 
  ضغط الدم. قياساتبإجراءات 

 التدريبريق لمدة يوم سابق على ف ينمشرفك من المرشحين 12لححححححححححححححححححححححححححححجراء برنامج تدريبي إتم . تدريب المشرفين والباحثات
االسححححاسححححي للعمل الميداني. ركز التدريب بصححححفة خاصححححة على واجبات المشححححرف، ولكنه شححححمل أيضححححا تغطية اسححححتمارات مسححححح الجوانب 

 جراء برنامج التدريب األساسي.إإلعطاء المشرفين فكرة عامة عن محتويات المسح قبل  2015مصر –الصحية 

لجمع  2015مصحححححححر –من المرشححححححححين )مشحححححححرفين، وباحثين ومراجعين ميدانيين( لمسحححححححح الجوانب الصححححححححية  54بدأ تدريب 
 لى التالي:تضمن التدريب الذي تم إجراؤه بالقاهرة ع. واستمر التدريب ألكثر من أسبوعين، و البيانات في االسبوع الثالث من شهر يناير

  المساعدة البصرية أجهزةمحاضرات عن كيفية استيفاء االستمارات، باستخدام. 
 محاضرات عن كيفية قياس ضغط الدم. 
  يضاحيةإدوار ومقابالت ألعب. 
 األساسي في مناطق ال يشملها المسح يثالثة ايام من التدريب العمل. 
 لمتدربين.عمل اختبارين ل 

تم استبعاد المتدربين الذين فشلوا في ابداء اهتمامهم بالبحث، وكذلك الذين لم يحضروا التدريب بصورة منتظمة، والذين فشلوا 
 في االختبارين.

متدرب الذين حققوا أفضل نتائج خالل التدريبات النظرية والعملية.  12لححححححح ،قبل بداية التدريب الميداني الثاني، تم عمل قائمة
(. وتم اجراء جلسات تدريبية خاصة من الذكور 5و من اإلناث 4) ةميدانيال عةمراجمنهم لل 9عقب التدريب الميداني الثالث، تم اختيار 

مرشحححححح للعمل كباحث أو  42باحث من بين الحححححححححححححححححح 36م اختيار للمراجعين الميدانيين عقب اختيارهم. وعقب انتهاء البرنامج التدريبي، ت
مرشح لمرحلة جمع  12مشرفين من بين الحححححححححححححححححححححححح 9وتم اختيار . 2015مصر  –مراجع ميداني للعمل الميداني بمسح الجوانب الصحية 

 البيانات.

في التدريب الخاص  لإلشحححححتراك شحححححخص 81تم اختيار  .B و Cختبار االلتهاب الكبدي الفيروســــي الفريق الطبي التدريب 
سححححر المعيشححححية األ كذلكحضححححانة و  ختبار الدم فيوالتدريب العملي على امن المحاضححححرات النظرية  . تضححححمن التدريب كالً بالفريق الطبي

 4واسححححححتمر لما يقرب من  2015ناير الميداني. بدأ تدريب الفريق الطبي في منتصححححححف شححححححهر ي التدريبالتي تم التواصححححححل معها خالل 
المحاضحححرات  . وقد حضحححر المشحححرفين معظمقاعتين منفصحححلتينم اجراء التدريب بالتوازي مع التدريب االسحححاسحححي للباحثين في سحححابيع. وتأ

 حتى يتثنى لهم مراقبة أنشحححححطة الفريق الطبي وتشحححححملالدم،  نجراءات سححححححب عينات الدم، والطرد المركزي، وتخزيإالتدريبية متضحححححمنة 
فني  36طبيب و 18البرنامج التدريبي، تم اختيار افضحححححححححححححل  انتهاء. وعقب فترة المسحححححححححححححح عملية سححححححححححححححب عينات الدم وتخزينها أثناء
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 فراداألسحححححبق توضحححححيحه فإن جميع الطول والوزن. وكما قياس  عينات الدم وسححححححب ث( لانمن اإل 18ر وو ذكمن ال 18معمل/ممرض )
راف على شحححححطباء لإلأفضحححححل ثالثة أختيار اوتم  لديهم خلفية طبية. جمع عينات الدم خالل مسحححححح الجوانب الصححححححيةالذين شحححححاركوا في 

 الفرق الطبية في الميدان.

 العمل الميداني 1-2-9
وتم االنتهاء منه في  2015في االسبوع الثاني من شهر فبراير  2015مصر –بدأ العمل الميداني لمسح الجوانب الصحية  

فرق، كل فريق يتكون من مشرف، ومراجع ميداني، وثالث  9. تم تقسيم فريق العمل الميداني إلى 2015االسبوع األول من شهر مايو 
. كل ينفنيين معمل/ممرض 2كل فريق طبي فرعي يتكون من طبيب و ،فرعينطبيين ، وفريقين ر(و ذكمن ال 1ناث ومن اإل 2باحثين )

في  نيناث أو ذكور. وعلى األقل واحد من فنيين المعمل/الممرضححإالمشححرفين كانوا ذكور، بينما كل من المراجع الميداني والباحث كانوا 
محافظات مختلفة، وتم تخصيص ثالث محافظات لكل فريق مع تقسيم  فرق في 9نثى. خالل العمل الميداني، عمل الحأ كانتكل فريق 

 متساوي ألعباء العمل.

جراء مقابالت خالل فترة العمل الميداني باسححححححححتخدام اسححححححححتمارات إوكمقياس لضححححححححبط الجودة، قام المراجعين الميدانيين بإعادة 
لة بالنتائج األصلية، وتم مناقشة األخطاء مع الباحثين. وتم مقارنة نتائج إعادة المقاب .2015مصر –مختصرة لمسح الجوانب الصحية 

، من مساعدي مدير العمل الميداني 2ميداني، ومدير العمل الخالل من الفرق جميع شراف على إلاأيضًا خالل العمل الميداني تم قد و 
 طباءأذلك، تم اختيار أفضل ثالث إلى . باإلضافة في قياسات الوزن والطول باإلضافة إلى مساعدي مدير المسحستشارين من الم 2

ها إلى لجمع عينات الدم من الميدان بإنتظام وتسححليمثالث أفراد . وتم اختيار في الميدان الفرق الطبيةعلى أداء شححراف لإل أثناء التدريب
حلة عمل الميداني خالل مر تم مراجعة نتائج جداول خاصحححة كان يتم إعدادها أسحححبوعيًا لمتابعة مدى دقة فرق ال. وأخيرًا، المعمل المركزي 

 إدخال وتدقيق االستمارات مما ساعد لتحديد فرق العمل الميداني التي كان أدائها يحتاج توجيه ومتابعة.

من األسحححححححححححححر  %10نتهاء من جمع البيانات، تم اختيار عينة عشحححححححححححححوائية لحوالي خر لضحححححححححححححبط الجودة، عقب اإلآكمقياس و 
سحححححتخدام اسحححححتمارات مختصحححححرة للمسحححححح. وقد اتاحت الزيارات التي تمت لوحدات المعاينة األولية المعيشحححححية، لكل فريق، إلعادة المقابلة با

 حإلجراء اعادة المقابلة الفرصححة إلعادة اجراء مقابالت مع األسححر المعيشححية واألفراد الذين لم يكونوا متاحين خالل الزيارة األسححاسححية لمسحح
عادة مقابلة لالستمارات الفردية أو المعيشية التي كان بها أخطاء واضحة أو جراء ا إيضا أم ت. وكان ي2015مصر –الجوانب الصحية 

ن خالل هذه لم يكن مسموحا للباحثيو عادة المقابلة تتضمن الباحثين الذين شاركوا في البحث األساسي. شك. وتم تكوين فرق خاصة إل
اية مرحلة إعادة المقابلة في بد بدأتيداني األسححححححاسححححححي. وقد المرحلة بالعمل في نفس المحافظات التي عملوا بها خالل مرحلة العمل الم

 سبوعين.أحوالي استمرت لو  2015شهر مايو 

 أنشطة معالجة البيانات 1-2-10
كان أعضاء المكتب المركزي مسئولين عن جمع االستمارات من فرق العمل الميداني فور اكتمال العمل  المراجعة المكتبية.

األسحححححئلة ض بعمن اتسحححححاق واكتمال األسحححححئلة، وتم بعد ذلك ترميز  تأكدون بمراجعة االسحححححتمارات للمكتبيال ون مراجعقد قام البأي قطاع. و 
مل كانت المراجعة المكتبية تقوم بتقديم تقرير يشححححححححححححح ديم مالحظات لفرق العمل الميداني)مثل: المهنة( قبل عملية ادخال البيانات. ولتق

لعمل الميداني. فرق اإرسحالها لتم ثم يمدير المسحح  يمراجعتها بواسحطة مسحاعدبعد ذلك تم وي، المشحاكل التي تم اكتشحافها أثناء المراجعة
فادته بالخطوات التي يجب إتباعها لتجنب اسححححححححتمارةفي واضحححححححححة  ءفي حالة اكتشححححححححاف أخطا  ذهه، يتم إخطار مشححححححححرف فريق العمل وال
 األخطاء في المستقبل.

يانات تم إدخال بو ل والمراجعة بينما كانت فرق جمع البيانات ال تزال بالميدان. بدأت عملية اإلدخا إدخال ومراجعة البيانات.
المراجعة، وعمل و (، وهي حزمة برامج خاصحة باإلدخال، CSProحزمة البرامج ) باسحتخدامعلى أجهزة الحاسحب الشحخصحي  االسحتمارات

إدخال استمارة نموذج اإلحالة باإلضافة إلى أوراق العمل الجداول وعرض البيانات الخاصة بالمسوح والتعدادات. باإلضافة إلى ذلك تم 
 .صينبواسطة شخ إدخالهوالذي كان يتم  كود الخاصة بعينات الدم التي تتضمن البار
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تم إعداد برامج حاسب خاصة لتسهيل عملية تتبع نتائج اختبار عينة الدم التي تم جمعها أثناء المسح في المعامل المركزية. 
الذي تم اعطاؤه لكل عينة تم سحححححححححبها في المسححححححححح يسححححححححتخدم لربط وتحديد العينات أثناء اإلجراءات المختلفة، والذي تم وكان البار كود 

وضعه في ثالثة أماكن مختلفة في المعامل المركزية. تم أيضا إستخدام البار كود كوسيلة للربط بين نتائج اإلختبار من المعامل وملف 
 لمسح.ابيانات 

. وخالل عملية إدخال البيانات، تم إدخال 2015مصححححححححر  –ال ومعالجة بيانات مسححححححححح الجوانب الصحححححححححية أفراد بإدخ 8قام 
ال قام فريق معالجة البيانات من اإلنتهاء من اإلدخو الكتشححححاف وتصحححححيح األخطاء الرئيسححححية. مت المقارنة بينهم اإلسححححتمارات مرتين، وت

 .2015والتدقيق في منتصف مايو 

 تغطية المسح 1-3
حسحححب محل اإلقامة. ويوضحححح الجدول  2015مصحححر  –نتائج العمل الميداني لمسحححح الجوانب الصححححية  2-1جدول يلخص 

لمسححح  تحديدهاأسححرة تم  7813أسححرة معيشححية من إجمالي  7649أنه خالل فترة العمل الميداني ومراحل إعادة المقابلة تم الوصححول إلى 
نسبة استجابة تجاوزت . و %98.3أسرة معيشية وهي تمثل نسبة استجابة  7516، وتم بنجاح مقابلة 2015مصر  –الجوانب الصحية 
 .جميع المناطقفي  %96االسر المعيشية 

 نتائج المقابلة 2-1جدول 
 .2015مصر  –التوزيع النسبي لألسر المعيشية واألفراد حسب نتائج مقابلة المسح ونسبة اإلستجابة، حسب محل اإلقامة، مسح الجوانب الصحية 

 ريف حضر ائجالنت
محافظات 
 حضرية

محافظات  وجه قبلي وجه بحري 
 ريف حضر إجمالي ريف حضر إجمالي إجمالي 1 الحدود

            
            األسر المعيشية 

 7813 418 1799 1095 2894 1800 1036 2836 1665 3701 4112 المختارة
 7649 418 1780 1053 2833 1778 1000 2778 1620 3660 3989 الموجودة

 7516 418 1774 1014 2788 1763 965 2728 1582 3639 3877 تمت
            

 98.3 100.0 99.7 96.3 98.4 99.2 96.5 98.2 97.7 99.4 97.2 نشبة اإلستجابة في األسر المعيشية
            

            14-1األطفال في العمر 
 10897 755 3302 1401 4703 2644 1162 3806 1633 6134 4763 تم تحديدهم

 10878 755 3302 1391 4693 2644 1156 3800 1630 6134 4744 تمت مقابلتهم
            

 99.8 100.0 100.0 99.3 99.8 100.0 99.5 99.8 99.8 100.0 99.6 نسب استجابة األطفال
            

            59-15السيدات البالغات في العمر 
 9315 545 2404 1260 3664 2270 1189 3459 1647 4816 4499 تم تحديدهن

 9209 545 2394 1243 3637 2244 1165 3409 1618 4779 4430 تمت مقابلتهن
            

 98.9 100.0 99.6 98.7 99.3 98.9 98.0 98.6 98.2 99.2 98.5 نسبة استجابة السيدات البالغات
            

            59-15الرجال البالغين في العمر 
 7867 488 1846 1142 2988 1906 1005 2911 1480 3874 3993 تم تحديدهم

 7462 479 1750 1083 2833 1828 933 2761 1389 3696 3766 تمت مقابلتهم
            

 94.9 98.2 94.8 94.8 94.8 95.9 92.8 94.8 93.9 95.4 94.3  نسبة استجابة الرجال المؤهلين
            

            59-1إجمالي المستجيبين 
 28079 1788 7552 3803 11355 6820 3356 10176 4760 14824 13255 تم تحديدهم

 27549 1779 7446 3717 11163 6716 3254 9970 4637 14609 12940 تمت مقابلتهم
            
 98.1 99.5 98.6 97.7 98.3 98.5 97.0 98.0 97.4 98.5 97.6 جمالي نسبة اإلستجابة إ
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 1                        
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. وتم بنجاح 2015مصر –كمؤهلين للمقابلة في مسح الجوانب الصحية  59-15في العمر  فرد 28079 إجماليتم تحديد 
تجاوزت  59-1ونسحححححبة اإلسحححححتجابة لألفراد المؤهلين للمسحححححح في العمر  .%98.1وهو ما يمثل نسحححححبة اسحححححتجابة  منهم، 27549مقابلة 
رجل إلجراء المقابلة معهم وتم  7867سحححححيدة و 9315تحديد سحححححنة، تم  59-15المناطق. ومن بين األفراد في العمر  جميع في 97%

 (. %94.9( أعلى منه بين الرجال )%98.9السيدات )ستجابة نسبة ارجل. وكان  7462سيدة و 9209 ماليجإبنجاح مقابلة 

ول ئمن بين األسر المعيشية المؤهلة للمسح، تم بنجاح اكتمال مقابلة أحد الوالدين )األم بشكل أساسي( أو شخص أخر مس
 .%99.8رهم للمسح، بنسبة إستجابة تم اختيا 14-1في العمر  10897طفل من بين  10878لح
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 الخصائص الخلفية للمستجيبين
 

 أهم النتائج:
  سنة وحوالي  30كانت أعمارهم أقل من  2015مصر  –حوالي خمسى المستجيبين في مسح الجوانب الصحية

 سنة فأكثر.  50كانت أعمارهم  15%

  في المناطق الريفية. (%63يقيم أغلبية المستجيبين )حوالي 

 فقط بين الرجال. %8أكثر من خمس السيدات لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة، مقارنة بح 

 ( يشاهدون التليفزيون مرة واحدة على األقل أسبوعيًا.%99تقريبا كل المستجيبين ) 

 رنت، في حين يستخدمن اإلنت %21حوالي ربع السيدات يستخدمن الكمبيوتر مرة واحدة على األقل أسبوعيًا و
من الرجال يستخدمون الكمبيوتر مرة واحدة على األقل أسبوعيًا وتقريبا نفس النسبة يستخدمون  %37أن 

 اإلنترنت.  

  ،من السيدات شاركن في بعض األنشطة االقتصادية في األسبوع السابق على المسح، بينما  %14بصفة عامة
 في تلك الفترة. من الرجال شاركوا في بعض األنشطة االقتصادية 83%

  ،بين المستجيبين العاملين، أكثر من نصف السيدات وربع الرجال كانوا يعملون في مهن تخصصية، فنية وادارية
 من الرجال يعملون بالزراعة.  %16من السيدات و %4بينما 

. 2015مصر  –السيدات واألطفال الذين تمت مقابلتهم في مسح الجوانب الصحية  ،يعرض هذا الفصل خصائص الرجال
ويركز هذا الفصل على خصائص المستجيبين الذي سيسهل فهم وتفسير النتائج التي سيتم عرضها في الفصول القادمة. وسيبدأ الفصل 
بعرض المعلومات الخاصة بالخصائص الديموجرافية األساسية وكذلك الخصائص األجتماعية واالقتصادية لمجتمع مسح الجوانب 

سنة. وبعد ذلك سيتعمق الفصل في اكتشاف الحالة التعليمية للرجال والسيدات في العمر  59-1العمر  في 2015مصر  –الصحية 
 استخدام الكمبيوتر ووسائل اإلعالم األلكترونية وحالتهم العملية.     ،تعرضهم لوسائل األعالم التقليدية ،15-59

 الخصائص الخلفية للمستجيبين  1 – 2

عينة مسح الجوانب التي تم اختيارها لوالمقيمين عادة أو تواجدوا في األسر المعيشية  59-1األفراد في العمر  كان جميع
مؤهلين للمقابلة التفصيلية عن الجوانب الصحية. وقد تمت مقابلة  ابقة على إجراء مقابلة المسحفي الليلة الس 2015مصر  –الصحية 

سنة قد تم الحصول على المعلومات الخاصة  14-1من األطفال المؤهلين في العمر  %92مباشرة. وفي  59-15األفراد في العمر 
ل ان المسئو اخر في األسرة المعيشية كفقد تم جمع المعلومات الخاصة بهم من فرد بالغ  ،وبالنسبة لألطفال المتبقيين بهم من امهاتهم.

 عن رعاية الطفل في يوم زيارة فريق المسح.   

مصر  –والذين تمت مقابلتهم في مسح الجوانب الصحية  59-15توزيع السيدات والرجال في العمر  1-2يعرض جدول 
 كثر قليالً نجد أن أ ،1-2حسب الخصائص الخلفية المختارة. وبالنظر الى التوزيع العمري للمستجيبين والمعروض في جدول  2015
، 49-30في الفئة العمرية تقريبا نفس النسبة للسيدات والرجال كانت و سنة.  30ورجال كان عمرهم اقل من  سيدات 10من كل  4من 

 سنة. 59 -50من الرجال كانوا في العمر  %16من السيدات و %14في حين أن 

 

 

 

2 



 . 12 الخصائص الخلفية للمستجيبين

 59-15للسيدات والرجال في العمر الخصائص الخلفية  1-2جدول 
 2015مصر  ،المختارةحسب الخصائص الخلفية  59-15التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 

 59-15الرجال  59-15السيدات  
 غير مرجحالالعدد  العدد المرجح النسبة المرجحة غير مرجحالالعدد  العدد المرجح النسبة المرجحة الخصائص الخلفية

       العمر       

15-19 15.5 1425 1407 17.3 1288 1252 
20-24 12.9 1185 1176 11.5 859 882 
25-29 16.0 1471 1472 12.9 962 985 
30-34 13.0 1195 1228 12.4 923 938 
35-39 11.5 1061 1052 11.5 856 875 
40-44 8.8 814 802 9.9 736 722 
45-49 8.2 754 766 9.0 670 657 
50-45 7.7 707 723 9.4 702 685 
55-59 6.5 596 583 6.3 467 466 

       الحالة الزواجية       
 2644 2536 34.0 1944 1839 20.0 يسبق له الزواج لم

 4696 4819 64.6 6461 6552 71.1 متزوج
 88 75 1.0 269 254 2.8 مطلق/منفصل

 34 31 0.4 535 564 6.1 أرمل
       األقامة       

 3766 2847 38.2 4430 3359 36.5 حضر
 3696 4615 61.8 4779 5850 63.5 ريف

       األقامةمحل        
 1389 1044 14.0 1618 1223 13.3 ريةالمحافظات الحض

 2761 3698 49.6 3409 4506 48.9 وجة بحري 
 933 854 11.5 1165 1056 11.5 حضر
 1828 2844 38.1 2244 3450 37.5 ريف
 2833 2664 35.7 3637 3417 37.1 وجة قبلي
 1083 919 12.3 1243 1048 11.4 حضر
 1750 1745 23.4 2394 2369 25.7 ريف

 479 56 0.7 545 63 0.7 1محافظات الحدود 
       الحالة التعليمية       

 579 621 8.3 1889 2031 22.1 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 629 686 9.2 756 773 8.4 لم يتم المرحلة األبتدائية

 2099 2207 29.6 2364 2345 25.5 تم المرحلة األبتدائية/بعض الثانوي أ
 4155 3948 52.9 4200 4060 44.1 تم المرحلة الثانوية/فأعلىأ

       مؤشر الثروة       
 1515 1462 19.6 1913 1806 19.6 أدنى مستوى 

 1232 1424 19.1 1609 1810 19.7 المستوى الثاني
 1012 1379 18.5 1328 1833 19.9 المستوى األوسط
 1667 1571 21.1 1962 1865 20.3 المستوى الرابع
 2036 1626 21.8 2397 1895 20.6 أعلى مستوى 

 7462 7462 100.0 9209 9209 100.0 59-15األجمالي        
       
 مالحظة: الحالة التعليمية تشير إلى أعلى مرحلة تعليمية تم االلتحاق بها بغض النظر عن اتمام هذه المرحلة أو عدم اتمامها.       

 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 

 ة أن الرجال يتزوجون في سن متأخر. وهذا يعكس حقيقلرجال متزوجين حالياً ا ثلثيقل من أسيدات و  10كل  بين من 7كانت 
احية النومن  (.، على الترتيب%20و %34من السيدات )زواج لأكثر احتمااًل ألن لم يسبق لهم اوكان الرجال  عن السيدات في مصر،

 وخاصة نسبة األرامل كانت أعلى بين السيدات عن الرجال. ،نفصالفإن نسبة الطالق واال ،خرى األ

سيدات  10كل من بين  6أكثر من ) 59-15في العمر  2015مصر –أغلبية المستجيبين في مسح الجوانب الصحية  ويقيم
وأكثر من  ،بحري الوجه الحوالي نصف السيدات والرجال يقيمون في  ، نجد أنقامةأما بالنسبة لمحل اإلريفية. المناطق الفي  (ورجال

كانوا  %1وأقل من  مستجيبين كانوا من سكان المحافظات الحضرية. 8من كل  1ي. وحوالي القبلوجه الفي  ثلث المستجيبين يقيموا
 .من محافظات الحدود الثالث التي تضمنها المسح
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 بين السيدات والرجال بشكل ملحوي. 2015مصر  –الصحية  ي مسح الجوانبتعليمي للمستجيبين فالمستوى ال ويتفاوت
من السيدات في العمر  %22أن  وجد وكان األختالف األكبر بين السيدات والرجال في نسبة من لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة. حيث

بتدائية قد اتممن المرحلة اإل 10بين كل  من 7فإن  ،بين السيداتو من الرجال.  %8حح لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة مقارنة بح 15-59
قد اتموا المرحلة  10كل  من 8أكثر من فإن  ،سيدات قد اتممن المرحلة الثانوية أو أعلى. وبين الرجال 10كل  من بين 4وأكثر من 

لمستويات المختلفة متساوي بين ا كما يتوزع المستجيبين في المسح بشكلبتدائية وأكثر من النصف قد اتموا المرحلة الثانوية أو أعلى. اإل
 .1لمؤشر الثروة

. ويوضح التوزيع العمري أن حوالي ثلث 14-1الخصائص الخلفية لألطفال المؤهلين للمسح في العمر  2-2يعرض جدول 
-11أطفال في العمر  4كل بين من  1و ،سنوات 10-5في العمر  10كل بين من  4 ،أقل من خمس سنوات كان عمرهم األطفال

أقل ) بحري الوجه الفي  14-1في العمر نجد أن أعلى نسبة من األطفال المناطق الحضرية. و  فياألطفال  حوالي ثلث ويقيمسنة.  14
 ي المستوى ف 14-1لألطفال في العمر أعلى نسبة ن وجد أ ،مؤشر الثروةحسب  توزيعلل أما بالنسبة(. األوالد والبناتمن نصف  بقليل
 (.من األوالد %22من البنات و %23)وسط لمؤشر الثروة األ

 سنة 14-1لألطفال في العمر  الخصائص الخلفية 2-2جدول 
 2015مصر ، حسب الخصائص الخلفية المختارةسنة  14-1في العمر )البنات واألوالد( ألطفال التوزيع النسبي ل

              
 األوالد البنات 

 العدد غير المرجح العدد المرجح النسبة المرجحة العدد غير المرجح العدد المرجح النسبة المرجحة الخصائص الخلفية
              

       العمر

1-2 16.1 849 873 16.2 905 917 
3-4 16.5 873 852 18.3 1023 1012 
5-6 15.9 837 842 15.5 868 857 
7-8 13.8 729 707 12.9 724 752 
9-10 12.9 682 691 12.7 712 721 
11-12 12.1 639 636 12.2 682 657 
13-14 12.7 671 671 12.2 684 690 

       
       األقامة

 2454 1788 31.9 2290 1662 31.5 حضر
 3152 3809 68.1 2982 3619 68.5 ريف

       
       محل األقامة

 839 598 10.7 791 581 11.0 المحافظات الحضرية
 1980 2612 46.7 1820 2433 46.1 بحري  وجة

 595 537 9.6 561 503 9.5 حضر
 1385 2074 37.1 1259 1929 36.5 ريف
 2418 2345 41.9 2275 2223 42.1 وجة قبلي
 734 628 11.2 657 556 10.5 حضر
 1684 1717 30.7 1618 1667 31.6 ريف

 369 43 0.8 386 44 0.8 1محافظات الحدود
       

       مؤشر الثروة
 1227 1130 20.2 1196 1113 21.1 أدنى مستوى 

 1066 1162 20.8 990 1055 20.0 المستوى الثاني
 889 1217 21.7 856 1224 23.2 المستوى األوسط
 1135 1101 19.7 1060 1020 19.3 المستوى الرابع
 1289 988 17.6 1170 868 16.4 أعلى مستوى 

       
 5606 5598 100.0 5272 5280 100.0 14-1األجمالي 

 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1              

 

                                                           
)وزارة الصحة  2014مصر  –لمزيد من المعلومات عن كيفية بناء مستويات مؤشر الثروة، أنظر المناقشة في الفصل الثاني من تقرير المسح السكاني الصحي  1

 (.2015والسكان وآخرون، 
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 لتحاق بالتعليماال  2-2   
سنة  59-15التعليم للسيدات والرجال في العمر مستوى العالقة بين عن معلومات  2-3-2وجدول  1-3-2يقدم جدول 

 والخصائص الخلفية المختارة. 2015مصر  –الصحية  الذين تمت مقابلتهم في مسح الجوانب

 سيداتلتحاق بالتعليم: اال  1-3-2جدول 
 2015، ووسيط عدد سنوات التعليم، حسب الخصائص الخلفية، مصرمنهابها أو اتم نحسب أعلى مرحلة تعليمية التحق 59-15في العمر  سيداتالتوزيع النسبي ل

 أعلى مستوى تعليم 

 االجمالي

 وسيط عدد
 سنوات

 التعليم 
عدد 
 الخصائص الخلفية السيدات

ا لم يسبق له
 الذهاب للمدرسة

تم المرحلة تلم 
 اإلبتدائية

المرحلة  تأتم
 1ئيةااإلبتد

تم المرحلة تلم 
 الثانوية

المرحلة  تأتم
 أعلى 2الثانوية

          العمر          

15-19 2.7 4.1 1.9 72.2 10.7 8.4 100.0 9.0 1425 
20-24 6.2 4.8 1.4 22.6 40.8 24.3 100.0 10.9 118 
25-29 16.3 5.1 2.2 12.9 44.0 19.6 100.0 10.3 1471 
30-34 18.1 6.3 5.2 12.0 42.5 15.9 100.0 10.2 1195 
35-39 24.4 10.0 5.1 14.5 35.3 10.7 100.0 8.0 1061 
40-44 32.7 8.2 2.8 15.4 31.0 9.9 100.0 8.0 814 
45-49 41.9 10.9 3.5 7.5 26.5 9.7 100.0 3.7 754 
50-54  45.4 19.5 4.2 6.8 15.7 8.3 100.0 1.3 707 
55-59 50.5 19.2 6.6 3.8 15.7 4.2 100.0 0.0 596 

          اإلقامة          
 3359 10.5 100.0 22.7 33.1 22.0 4.2 7.2 10.8 حضر
 5850 7.9 100.0 8.1 29.2 22.2 2.9 9.1 28.5 ريف

          محل اإلقامة          
 1223 10.4 100.0 21.8 31.1 23.4 6.2 6.5 11.0 المحافظات الحضرية

 4506 10.0 100.0 14.3 33.5 20.8 3.0 8.3 20.0 وجه بحري 
 1056 10.9 100.0 27.6 34.1 19.5 3.4 7.2 8.2 حضر
 3450 8.9 100.0 10.2 33.3 21.3 2.9 8.6 23.7 ريف
 3417 7.7 100.0 9.3 26.7 23.3 2.8 9.2 28.7 وجه قبلي
 1048 10.3 100.0 19.0 34.4 22.7 2.6 8.0 13.2 حضر
 2369 6.0 100.0 5.0 23.3 23.5 2.9 9.7 35.6 ريف

 63 9.9 100.0 15.1 30.3 23.6 4.2 5.6 21.2 3محافظات الحدود
          مؤشر الثروة          

 1806 4.4 100.0 4.3 20.0 21.7 3.3 10.1 40.5 أدنى مستوى 
 1810 6.4 100.0 4.8 24.7 23.5 3.3 10.2 33.5 المستوى الثاني
 1833 9.8 100.0 9.9 36.6 22.6 2.5 9.6 18.8 المستوى األوسط
 1865 10.1 100.0 14.6 36.2 22.9 4.9 8.0 13.5 المستوى الرابع
 1895 11.3 100.0 32.8 35.2 19.8 2.8 4.3 5.1 أعلى مستوى 

 9209 9.0 100.0 13.4 30.6 22.1 3.4 8.4 22.1 59-15السيدات إجمالي           
 سنوات لباقي الفئات العمرية.6(، و36-22سنوات )الفئة العمرية  5إلبتدائية ت في المرحلة اأتم 1                    
 سنوات في المرحلة الثانوية. 6أتمت  2
 محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال تتضمن  3
 

لم يسبق  59-55زيادة العمر. حيث أن نصف السيدات في العمر مع تزداد نسبة من لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة مباشرة 
لم يسبق لهم  59-55من الرجال في العمر  %22. سنة 19-15فقط من السيدات في العمر  %3لهن الذهاب للمدرسة مقارنًة بح

فإن نسبة من  ،. وعلى الصعيد األخر لتوزيع التعليمسنة 19-15من الرجال في الفئة العمرية  %1للمدرسة مقارنًة بأقل من الذهاب 
رجال، على الترتيب(. إن وسيط عدد سيدات واللل %32و %24) 24-20في الفئة العمرية  ما يكون  أعلىكان تعليمه أعلى من الثانوي 

 بين الرجال. 10.3ن السيدات وبي 9.0سنوات التعليم المكتملة 

إن المستوى التعليمي للمستجيبين في الحضر أعلى من المستجيبين في الريف. بين السيدات في الحضر، على سبيل المثال، 
قد اتموا المرحلة  %60من السيدات في الريف. وبين الرجال في الحضر،  %37اتممن المرحلة الثانوية أو أعلى، مقارنًة بح 56%
 مستويات التعليم وجد أناألقامة،  محلمن الرجال في الريف. وباألخذ في األعتبار التباينات حسب %48ية أو أعلى، مقارنًة بحالثانو 
سنة لم يسبق لهم الذهاب  59-15من الرجال في العمر  %12من السيدات و %36األقل في ريف الوجة القبلي، حيث أن هى 

من الرجال لم  %4من السيدات و %8في حضر الوجه البحري: بحيث أن فقط  هى تلك متعليمستويات للللمدرسة. ووجد أن أعلى 
 من الرجال قد اتموا المرحلة الثانوية أو أعلى. %62من السيدات و %62يسبق لهم الذهاب للمدرسة، و
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 : رجالالتعليمب االلتحاق 2-3-2جدول 
 2015، ووسيط عدد سنوات التعليم، حسب الخصائص الخلفية، مصرتموهاألتحقوا بها أو إة تعليمية حسب أعلى مرحل 59-15التوزيع النسبي للرجال في العمر 

 أعلى مستوى للتعليم 

 االجمالي

وسيط عدد 
 سنوات

 الخصائص الخلفية عدد الرجال التعليم 
لم يسبق له 
 الذهاب للمدرسة

لم يتم المرحلة 
 اإلبتدائية

أتم المرحلة 
 1ئيةااإلبتد

المرحلة لم يتم 
 الثانوية

أتم المرحلة 
 أعلى 2الثانوية

          العمر          
15-19 0.5 4.3 2.1 76.2 9.2 7.7 100.0 9.2 1288 
20-24 1.6 5.0 1.8 17.6 41.8 32.4 100.0 11.3 859 
25-29 5.2 3.6 5.7 16.5 46.6 22.4 100.0 10.4 962 
30-34 6.9 9.3 6.0 13.8 47.8 16.2 100.0 10.3 923 
35-39 7.7 9.3 6.4 13.7 43.5 19.4 100.0 10.5 856 
40-44 8.9 14.2 5.0 19.0 33.6 19.3 100.0 11.1 736 
45-49 16.4 12.4 5.2 10.2 42.7 13.1 100.0 11.2 670 
50-54  20.5 13.6 6.0 10.3 30.7 18.9 100.0 10.7 702 
55-59 21.8 22.2 6.5 8.5 25.1 16.0 100.0 5.9 467 
          اإلقامة          

 2847 10.9 100.0 26.5 33.9 23.1 4.2 7.5 4.8 حضر
 4615 10.1 100.0 12.8 35.5 26.0 5.0 10.3 10.5 ريف

          محل اإلقامة          
 1044 10.8 100.0 26.4 31.9 23.8 5.2 7.1 5.7 المحافظات الحضرية

 3698 10.2 100.0 16.7 34.4 25.9 5.2 9.4 8.3 وجه بحري 
 854 11.0 100.0 29.4 32.6 23.3 4.0 7.0 3.8 حضر
 2844 10.1 100.0 12.9 35.0 26.7 5.6 10.2 9.7 ريف
 2664 10.3 100.0 16.5 36.6 24.0 3.8 9.8 9.4 وجه قبلي
 919 10.8 100.0 24.3 36.9 22.3 3.2 8.5 4.8 حضر
 1745 10.1 100.0 12.4 36.4 24.9 4.0 10.4 11.8 ريف

 56 10.7 100.0 19.5 42.5 20.5 3.6 6.0 7.9 3محافظات الحدود
          مؤشر الثروة          

 1462 8.5 100.0 8.0 31.2 27.6 4.9 12.8 15.5 أدنى مستوى 
 1424 9.7 100.0 8.8 36.2 27.3 4.6 10.0 13.1 المستوى الثاني
 1379 10.3 100.0 16.5 36.2 25.0 6.5 9.8 6.0 المستوى األوسط
 1571 10.3 100.0 17.1 36.2 25.0 5.4 10.5 5.7 المستوى الرابع
 1626 11.5 100.0 37.2 34.8 20.0 2.4 3.4 2.1 أعلى مستوى 

 7462 10.3 100.0 18.0 34.9 24.9 4.7 9.2 8.3 59-15الرجال إجمالي           
 سنوات لباقي الفئات العمرية.6(، و 36-22سنوات )الفئة العمرية  5اإلبتدائية أتم المرحلة  1                    
 سنوات في المرحلة الثانوية. 6أتمت  2
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  3
 

أعلى  لثروة. فأكثر من ثلثي السيدات فيإللتحاق بالتعليم مع إرتفاع مستوى مؤشر اوكما هو متوقع، يالح  ارتفاع معدل ا
من السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة لم يسبق لهن  %41مؤشر للثروة أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى. بينما حوالي مستوى ل

من  %28بينما من الرجال في أعلى مستوى لمؤشر الثروة أتموا المرحلة الثانوية أو أعلى،  %70الذهاب إلى المدرسة. وأكثر من 
 إلى المدرسة أو لم يتموا المرحلة االبتدائية. الرجال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة لم يسبق لهم الذهاب

 التعرض لوسائل اإلعالم 2-3
عن مدى تعرض المستجيبين لوسائل اإلعالم المختلفة. وتعتبر  2015مصر  - تم جمع بيانات في مسح الجوانب الصحية

هذه المعلومات مهمة ألنها تعطي مؤشرات عن مدى تعرض المصريين لوسائل اإلعالم المختلفة والتي يتم استخدامها عادًة لنشر رسائل 
توجيه مجموعة من األسئلة لتقييم  2015صر م - لسكان. وباإلضافة إلى ذلك، تم من خالل مسح الجوانب الصحيةواخاصة بالصحة 

 التعرض لوسائل اإلعالم اإللكترونية التي ينظر لها بصورة متزايدة على أنها طريقة مهمة للرسائل اإلعالمية.

الذين يشاهدوا التليفزيون، سنة  59-15 معلومات عن نسب السيدات والرجال في العمر 2-4-2و 1-4-2 نواليعرض جد
علومات م ون الصحف أو المجالت مرة على األقل اسبوعيًا حسب الخصائص الخلفية. ويشمل الجدول أيضاً أيقر  ، أويستمعون للراديو

ضوا ألي الذين لم يتعر  على األقل اسبوعيًا، ونسبعن نسب السيدات والرجال الذين ذكروا انهم تعرضوا لوسائل اإلعالم الثالث مرة 
 ى.وسيلة من وسائل اإلعالم على أساس إسبوع
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 التعرض لوسائل اإلعالم: سيدات 1-4-2جدول 
 2015، حسب الخصائص الخلفية، مصروالالتي تعرضن لبعض وسائل اإلعالم اسبوعياً  59-15نسبة السيدات في العمر 

 الخصائص الخلفية

 تقرا الصحف
على األقل مرة 

 اسبوعياً 

 ن شاهد التليفزيو ت
 على األقل

 مرة اسبوعياً  

 ستمع إلى الراديو ت
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

وسائل االعالم كل 
الثالث على األقل 

 مرة اسبوعياً 

ة وسيلي تتعرض ألال 
اعالم من الثالثة على 
 األقل مرة اسبوعياً 

عدد 
 مستجيباتلا

       العمر       
15-19 11.5 99.7 24.2 6.4 0.2 1425 
20-24 13.6 98.4 27.0 6.9 1.2 1185 
25-29 13.5 99.2 27.1 7.0 0.4 1471 
30-34 12.7 99.3 31.5 9.1 0.5 1195 
35-39 11.6 98.5 28.5 7.2 1.0 1061 
40-44 13.2 99.2 30.1 8.4 0.6 814 
45-49 16.0 99.0 25.9 9.2 0.8 754 
50-54  9.3 98.5 23.0 4.9 1.3 707 
55-59 11.1 98.7 30.1 7.2 1.1 596 
       اإلقامة       

 3359 0.5 12.4 36.2 99.3 19.3 حضر
 5850 0.8 4.5 22.4 98.9 8.7 ريف

       محل اإلقامة       
 1223 0.9 16.5 46.4 98.8 22.2 المحافظات الحضرية

 4506 0.6 7.2 29.7 99.2 12.1 وجه بحري 
 1056 0.5 11.6 32.9 99.3 18.5 حضر
 3450 0.7 5.8 28.8 99.2 10.2 ريف
 3417 0.8 4.3 17.6 98.8 9.7 وجه قبلي
 1048 0.1 8.5 27.9 99.7 16.9 حضر
 2369 1.1 2.4 13.0 98.4 6.5 ريف

 63 0.4 6.7 28.3 99.2 13.2 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 2031 1.3 0.1 16.9 98.3 0.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 773 1.6 1.2 25.5 98.3 2.4 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2345 0.6 5.0 26.8 99.2 8.3 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 4060 0.3 13.5 33.4 99.4 23.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       مؤشر الثروة       
 1806 1.1 2.8 17.0 98.4 4.9 أدنى مستوى 

 1810 1.2 3.0 21.1 98.6 6.4 المستوى الثاني
 1833 0.5 4.7 25.4 99.3 8.6 األوسطالمستوى 

 1865 0.6 7.1 29.2 99.2 14.6 المستوى الرابع
 1895 0.2 18.6 43.6 99.6 27.5 أعلى مستوى 

 9209 0.7 7.3 27.4 99.0 12.6 59-15السيدات إجمالي        
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  1              
 

 59-15ر دات والرجال في العم، كل السيتقريباً من السيدات والرجال.  وسيلة اإلعالم األساسية بين كالً ن التليفزيون هو إ  
، إلى حد ما، للراديو ووسائل اإلعالم المقروءة بصورة أكبر من السيدات، مع ويتعرض الرجال(. امنهم لكالً  %99يشاهدوا التليفزيون )

من الخمس يقرؤون الصحف أو المجالت على األقل مرة  وأكثر قليالً  ستمعون للراديوي فقطلثلث ذلك، وحتى بين الرجال، حوالي ا
 .بصورة منتظمة من الرجال أنهم تعرضوا لوسائل اإلعالم الثالثة مجتمعة %13من السيدات و %7 وذكرتاسبوعيًا. 

في نسب  اتفال يوجد إختال يباً وباألخذ في اإلعتبار اإلختالفات في التعرض لوسائل اإلعالم حسب الخصائص الخلفية، تقر 
لوسائل اإلعالم المقروءة والراديو، نجد أن سكان الحضر  أما بالنسبةالذين يشاهدوا التليفزيون.  سنة 59-15في العمر  السيدات والرجال

نتمون إلى ن يوالذين حصلوا على مؤهل ثانوي أو أعلى، والذيافظات الحضرية وحضر الوجه البحري، حالذين يعيشون في المخاصًة و 
 مجالت على اساس اسبوعى.الصحف أو الون أأنهم يستمعوا للراديو أو يقر  اً أعلى مستوى لمؤشر الثروة هم األكثر ذكر 
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 التعرض لوسائل اإلعالم: رجال 2-4-2جدول 
 2015مصر، حسب الخصائص الخلفية، سبوعياً ألبعض وسائل اإلعالم تعرضوا والذين  59-15نسبة الرجال في العمر 

 الخصائص الخلفية

 قرا الصحفي
على األقل مرة 

 اسبوعياً 

 شاهد التليفزيون ي
 على األقل

 مرة اسبوعياً  

 ستمع إلى الراديو ي
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

وسائل االعالم كل 
الثالث على األقل 

 مرة اسبوعياً 

 وسيلةي تعرض أليال
اعالم من الثالثة على 
 األقل مرة اسبوعياً 

عدد 
 مستجيبينلا

       العمر       
15-19 12.6 99.6 26.6 7.3 0.0 1288 
20-24 20.7 98.8 30.6 11.9 0.5 859 
25-29 22.2 98.8 34.1 12.9 0.7 962 
30-34 22.3 98.2 34.9 12.4 0.9 923 
35-39 24.8 99.0 41.7 15.8 0.5 856 
40-44 22.0 98.5 35.0 10.6 0.6 736 
45-49 22.7 97.5 36.7 14.1 1.6 670 
50-54  32.3 98.8 40.0 20.9 1.0 702 
55-59 28.2 99.0 40.1 19.5 1.0 467 
       اإلقامة       

 2847 0.5 20.3 42.7 99.2 30.9 حضر
 4615 0.8 8.7 29.7 98.5 16.5 ريف

       محل اإلقامة       
 1044 0.6 26.4 53.0 98.7 34.5 المحافظات الحضرية

 3698 0.6 11.4 35.1 98.7 19.3 وجه بحري 
 854 0.5 18.6 38.4 99.5 28.8 حضر
 2844 0.7 9.2 34.1 98.4 16.4 ريف
 2664 0.8 10.3 26.7 98.9 20.9 وجه قبلي
 919 0.5 15.0 35.2 99.4 28.9 حضر
 1745 1.0 7.8 22.2 98.7 16.7 ريف

 56 1.6 15.0 38.2 98.1 25.1 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 621 3.4 0.3 23.9 96.4 0.6 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 686 0.7 4.0 32.2 99.0 6.1 تم المرحلة االبتدائيةيلم 

 2207 0.5 6.7 29.7 99.1 11.6 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3948 0.4 20.3 39.5 98.9 34.0 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

       مؤشر الثروة       
 1462 1.3 7.0 24.4 98.1 14.6 أدنى مستوى 

 1424 0.8 7.3 27.0 98.5 14.6 المستوى الثاني
 1379 0.6 7.6 33.6 98.8 14.3 المستوى األوسط
 1571 0.6 13.3 37.3 98.9 22.4 المستوى الرابع
 1626 0.3 28.2 48.9 99.4 41.5 أعلى مستوى 

 7462 0.7 13.1 34.6 98.8 22.0 59-15الرجال إجمالي        
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  1              
 

للكمبيوتر ووسائل سنة  59-15معلومات عن استخدام الرجال والسيدات في العمر 2-5-2و 1-5-2 ناليعرض جدو 
 %37فقط  حيث أنن أغلب السيدات والرجال ال يستخدموا وسائل اإلعالم اإللكترونية بإنتظام. اإللكترونية. وتظهر النتائج أ اإلعالم

 الي ثلث الرجال وخمس السيدات ذكروامن السيدات ذكروا أنهم يستخدموا الكمبيوتر على األقل مرة إسبوعيًا. وحو  %25من الرجال و
  م.التواصل االجتماعي بشكل منتظ مواقعاتصالهم باإلنترنت أو 

كبر من السيدات والرجال اال كانوا اكثر احتماالً  نجد أن السيدات والرجال األصغر سناً وبالنظر إلى التباينات في الجداول، 
وسائل اإلعالم ل . فعلى سبيل المثال، نسبة التعرضالتواصل اإلجتماعي بانتظامومواقع نترنت التعرض لإلستخدام الكمبيوتر أو في ا سناً 

 19-15ن السيدات في العمر بي %32على مستوى من أ  ،لثالث على األقل مرة واحدة اسبوعيًا تنخفض مع زيادة العمراإللكترونية ا
ل في أضعاف احتمالية الرجابأربع  أكثر احتماالً  25الحححح دون سن. بينما الرجال سنة 59-55من السيدات في العمر  %4إلى سنة 
 اإللكترونية الثالث.التصال بوسائل اإلعالم في ا 59-55العمر 

 



 . 18 الخصائص الخلفية للمستجيبين

 : سيداتاإللكترونية اإلعالمالكمبيوتر ووسائل  استخدام 1-5-2جدول 

 2015التواصل االجتماعي اسبوعيَا، حسب الخصائص الخلفية، مصر  يستخدمن الكمبيوتر، اإلنترنت، ومواقع والالتي 59-15نسبة السيدات في العمر 

 الخصائص الخلفية

 تستخدم الكمبيوتر
 األقل مرةعلى 

 اسبوعياً 

 تستخدم اإلنترنت
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

 تستخدم وسائل التواصل
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

كل وسائل اإلعالم 
الثالث على األقل 

 مرة اسبوعيا

ال تتعرض ألي وسيلة 
اعالم من الثالثة على 
 االقل مرة اسبوعياً 

عدد 
 السيدات

       العمر       

15-19 42.3 37.5 34.6 32.0 55.0 1425 
20-24 35.3 31.9 29.8 27.7 62.2 1185 
25-29 27.3 22.0 20.1 18.4 70.8 1471 
30-34 24.3 18.5 16.3 15.5 74.7 1195 
35-39 20.9 14.9 12.2 11.4 77.7 1061 
40-44 17.2 13.1 11.1 10.2 81.8 814 
45-49 15.4 11.3 8.2 7.8 83.9 754 
50-54  12.1 7.2 5.6 5.4 87.7 707 
55-59 8.9 5.9 4.4 4.1 90.7 596 
       اإلقامة       

 3359 57.0 29.4 31.3 34.8 40.8 حضر
 5850 82.5 9.9 10.9 12.4 16.4 ريف

       محل اإلقامة       
 1223 55.3 32.5 33.7 37.4 43.0 المحافظات الحضرية

 4506 73.2 17.2 18.6 20.4 25.4 وجه بحري 
 1056 54.3 31.6 34.2 37.3 43.0 حضر
 3450 78.9 12.8 13.9 15.2 19.9 ريف
 3417 79.8 11.2 12.3 14.6 18.8 وجه قبلي
 1048 61.7 23.9 25.7 29.2 36.2 حضر
 2369 87.7 5.6 6.4 8.2 11.1 ريف

 63 62.7 17.5 21.2 27.3 31.1 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية       

 2031 98.0 0.2 0.3 0.4 1.8 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 773 96.8 1.2 1.5 1.5 3.0 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2345 74.6 15.4 16.9 19.0 23.6 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 4060 55.4 29.3 31.4 35.2 42.3 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       مؤشر الثروة       
 1806 90.7 3.7 4.2 5.7 8.5 أدنى مستوى 

 1810 87.6 5.8 6.8 8.1 11.3 المستوى الثاني
 1833 79.0 11.2 12.6 14.3 19.3 المستوى األوسط
 1865 68.6 20.2 21.6 24.0 30.0 المستوى الرابع
 1895 41.5 42.9 45.0 49.3 55.8 أعلى مستوى 

 9209 73.2 17.0 18.3 20.6 25.3 59-15 السيدات إجمالي       
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال ت 1              
 

الذين حصلوا على تعليم أعلى، والذين ينتمون ألعلى مستويات لمؤشر يرتبط سكان الحضر، ومن بين السيدات والرجال، 
 كثر احتماالً أبثالث مرات، ورجال الحضر  أكثر احتماالً سيدات الحضر إن  وسائل اإلعالم اإللكترونية.ل لتعرضبا الثروة ارتباطًا وثيقاً 
نسب تتراوح  ،حسب الحالة التعليميةوبالنظر إلى اإلختالفات  وسائل االعالم الثالث مقارنة بسكان الريف.ل للتعرضبأكثر من مرتين 

بين الالتي أتممن  %29لذهاب للمدرسة إلى بين الالتي لم يسبق لهن ا %1من أقل من  تعرض السيدات لوسائل اإلعالم الثالث
رة واحدة على موسائل اإلعالم الثالث تعرضوا ل %41، الذين أتموا المرحلة الثانوية أو أعلى المرحلة الثانوية أو أعلى. ومن بين الرجال

 من الرجال الذين لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة. %1ححححب االقل اسبوعيًا مقارنةً 

على مستوى لمؤشر الثروة ذكرن أل الالتي ينتمينمن السيدات  %43ن أإلختالفات حسب مؤشر الثروة، نجد ل أما بالنسبة
فقط بين السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة. بينما  %4ححححب استخدامهن لوسائل اإلعالم الثالث مرة واحدة على األقل اسبوعيًا مقارنةً 

ثر تعرض أكف .الفئات المختلفةوسائل االعالم االلكترونية بين كل ل م أعلى مستوى للتعرضمؤشر الثروة لهالرجال في أعلى مستوى ل
 وسائل االعالم االلكترونية الثالث مرة واحدة على األقل اسبوعيًا مقارنةً لرجال في أعلى مستوى لمؤشر الثروة  10 كل بينمن  6من 
 جال في أدنى مستوى لمؤشر الثروة.من الر  %13حححب
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 رجال: اإللكترونية اإلعالمالكمبيوتر ووسائل  استخدام 2-5-2جدول 
 .2015التواصل االجتماعي اسبوعيَا، حسب الخصائص الخلفية، مصر  يستخدموا الكمبيوتر، اإلنترنت، ومواقعالذين  59-15نسبة الرجال في العمر 

              

 الخصائص الخلفية

 ستخدم الكمبيوتري
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

 ستخدم اإلنترنتي
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

 ستخدم وسائل التواصلي
 على األقل مرة
 اسبوعياً 

كل وسائل اإلعالم 
الثالث على األقل 

 مرة اسبوعيا

تعرض ألي وسيلة يال 
اعالم من الثالثة على 
 عدد الرجال االقل مرة اسبوعياً 

       العمر              

15-19 52.9 52.1 49.9 45.6 42.9 1288 
20-24 51.7 53.2 52.0 47.6 44.0 859 
25-29 40.8 40.8 39.7 35.4 54.9 962 
30-34 31.6 29.9 27.3 25.1 65.6 923 
35-39 34.5 30.8 28.8 26.9 63.6 856 
40-44 25.9 23.2 20.2 18.9 72.3 736 
45-49 25.7 21.4 19.1 18.0 73.2 670 
50-54  24.6 19.9 16.4 16.0 75.0 702 
55-59 18.0 14.0 10.5 10.4 81.8 467 
       اإلقامة       

 2847 43.3 45.9 48.6 51.1 53.9 حضر
 4615 71.6 19.7 22.2 24.3 25.8 ريف

       محل اإلقامة       
 1044 36.8 52.7 56.2 58.7 59.8 المحافظات الحضرية

 3698 62.9 28.5 30.7 32.6 34.7 وجه بحري 
 854 42.3 47.7 49.8 51.6 55.6 حضر
 2844 69.1 22.8 24.9 27.0 28.5 ريف
 2664 67.6 22.2 25.0 27.5 29.6 وجه قبلي
 919 52.0 36.7 38.8 41.9 45.7 حضر
 1745 75.8 14.7 17.7 19.9 21.1 ريف

 56 45.5 38.2 43.3 46.4 49.0 1محافظات الحدود
       التعليميةالحالة        

 621 96.5 1.0 1.0 1.1 3.5 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 686 94.2 2.0 2.2 2.9 5.6 تم المرحلة االبتدائيةيلم 

 2207 65.5 25.8 29.3 30.7 30.8 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3948 46.8 41.3 44.1 47.5 50.2 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

       مؤشر الثروة       
 1462 79.7 12.9 15.2 16.3 18.0 أدنى مستوى 

 1424 78.9 13.6 15.9 17.8 18.8 المستوى الثاني
 1379 67.3 22.5 24.9 27.9 29.8 المستوى األوسط
 1571 56.7 32.1 35.1 37.7 40.2 المستوى الرابع
 1626 26.6 62.9 65.5 68.2 70.8 أعلى مستوى 

 7462 60.8 29.7 32.3 34.6 36.5 59-15 الرجال إجمالي       
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  1              

 

 الحالة العملية 2-4
 - مسح الجوانب الصحية سنة خالل 59 -15من السيدات والرجال في العمر  لكالً معلومات عن الحالة العملية تم جمع 

. سمير  القطاع الرسمي والغيرمن . وتم سؤال المستجيبين مجموعة من األسئلة للتأكد من تغطية شاملة للعمل في كاًل 2015مصر
 ليًا، تم جمع معلومات عن وظائفهم.لذين يعملوا حالوبالنسبة 

 العمل الحالي 2-4-1
 . للعمل الحالي سنة، وفقاً  59-15 التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 2-6-2وجدول  1-6-2يوضح جدول 
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 : سيدات العملية ةالحال 1-6-2جدول 
   2015سنة حسب الحالة العملية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 59-15التوزيع النسبي للسيدات في الفئة العمرية من 

 عدد المستجيبات اإلجمالي ال تعمل حاليا 1 تعمل حاليا الخصائص الخلفية     
     العمر     

15-19 2.3   97.7 100.0 1425 
20-24 9.5 90.5 100.0 1185 
25-29 13.5 86.5 100.0 1471 
30-34 14.3 85.7 100.0 1195 
35-39 16.2 83.8 100.0 1061 
40-44 20.8 79.2 100.0 814 
45-49 23.2 76.8 100.0 754 
50-54  20.7 79.3 100.0 707 
55-59 18.4 81.6 100.0 596 

     لة الزواجيةاالح     
 6552 100.0 85.7 14.3 متزوجة

 819 100.0 80.1 19.9 أرملة / مطلقة / منفصلة
 1839 100.0 89.8 10.2 لم يسبق لها الزواج

     اإلقامة     
 3359 100.0 79.3 20.7 حضر
 5850 100.0 89.9 10.1 ريف

     محل اإلقامة     
 1223 100.0 81.3 18.7 الحضريةالمحافظات 
 4506 100.0 85.7 14.3 وجه بحري 
 1056 100.0 77.3 22.7 حضر
 3450 100.0 88.2 11.8 ريف
 3417 100.0 88.3 11.7 وجه قبلي
 1048 100.0 79.0 21.0 حضر
 2369 100.0 92.4 7.6 ريف

 63 100.0 80.7 19.3 2محافظات الحدود
     الحالة التعليمية     

 2031 100.0 92.8 7.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 773 100.0 90.7 9.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2345 100.0 95.7 4.3 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 4060 100.0 76.2 23.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

     مؤشر الثروة     
 1806 100.0 92.2 7.8 أدنى مستوى 

 1810 100.0 90.7 9.3 المستوى الثاني
 1833 100.0 88.5 11.5 المستوى األوسط
 1865 100.0 83.3 16.7 المستوى الرابع
 1895 100.0 76.0 24.0 أعلى مستوى 

 9209 100.0 86.0 14.0 59-15 السيدات إجمالي     
ي يعملن ولكنهن تغيبن لالتأيضا تشمل السيدات ا .لديها عمل ان ةو ذكرت المستجيبأ ايام الماضية 7ححححتعمل حاليا  تعني القيام بالعمل في ال  1          

 .و لسبب أخرأأيام الماضية بسبب السفر، المرض، أجازه  7حححححعن العمل في ال
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال ت 2

 

تزداد و  ،ةفي بعض االنشطة األقتصادي حالياً سنة يشاركن  59-15ئة العمريه من السيدات في الف %14 بصفه عامة، فإن
سنة.  49-45 بين السيدات في الفئة العمرية %23عند علي نسبة أ لي إلتصل مع زيادة العمر،  نسبة السيدات الالتي يعملن حالياً 

أكثر التحاقًا بالعمل بحوالي مرتين من السيدات  كانت السيدات في الحضر ،1-6-2وبالنظر لالختالفات األخري المعروضة في جدول 
في الريف. وكانت أعلى معدالت العمل بين السيدات الالتي أتممن المرحلة الثانوية أو أعلى والسيدات الالتي ينتمين إلى أعلى مستوى 

 .لكاًل منهما( %24لمؤشر الثروة )
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 رجال  : العملية ةالحال 2-6-2جدول 
   2015سنة حسب الحالة العملية، حسب الخصائص الخلفية، مصر 59-15التوزيع النسبي للرجال  في الفئة العمرية من 

 بينعدد المستجي اإلجمالي عمل حالياً يال  1 عمل حالياً ي الخصائص الخلفية          
     العمر          

15-19 36.7 63.3 100.0 1288 
20-24 71.2 28.8 100.0 859 
25-29 94.6 5.4 100.0 962 
30-34 98.9 1.1 100.0 923 
35-39 98.5 1.5 100.0 856 
40-44 98.3 1.7 100.0 736 
45-49 95.7 4.3 100.0 670 
50-54  94.7 5.3 100.0 702 
55-59 84.0 16.0 100.0 467 

     لة الزواجيةاالح     
 4819 100.0 3.4 96.6 متزوج

 106 100.0 9.2 90.8 مطلق / منفصلأرمل / 
 2536 100.0 44.0 56.0 لم يسبق له الزواج

     اإلقامة     
 2847 100.0 20.1 79.9 حضر
 4615 100.0 15.6 84.4 ريف

     محل اإلقامة     
 1044 100.0 23.7 76.3 المحافظات الحضرية

 3698 100.0 16.1 83.9 وجه بحري 
 854 100.0 19.3 80.7 حضر
 2844 100.0 15.2 84.8 ريف
 2664 100.0 16.5 83.5 وجه قبلي
 919 100.0 17.0 83.0 حضر
 1745 100.0 16.2 83.8 ريف

 56 100.0 13.8 86.2 2محافظات الحدود
     الحالة التعليمية     

 621 100.0 8.4 91.6 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 686 100.0 5.2 94.8 تم المرحلة االبتدائيةيلم 

 2207 100.0 33.7 66.3 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3948 100.0 11.6 88.4 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

     مؤشر الثروة     
 1462 100.0 16.3 83.7 أدنى مستوى 

 1424 100.0 15.2 84.8 المستوى الثاني
 1379 100.0 14.9 85.1 المستوى األوسط
 1571 100.0 16.2 83.8 المستوى الرابع
 1626 100.0 23.1 76.9 أعلى مستوى 

 7462 100.0 17.3 82.7 59-15الرجال إجمالي      
أيام الماضية بسبب  7ححححعن العمل في ال واتغيب من ولكنهو يعملرجال الذين ايام الماضية، أيضا تشمل ال 7حححححمل حاليا  تعني القيام بالعمل في العي 1          

 .السفر، المرض، أجازه او لسبب أخر
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال ت 2
 

العمر من الرجال في  %83؛ حيث أن ن السيداتالتحاقًا بالعمل مكثر أالرجال أن ، عكما هو متوق ،2-6-2يوضح جدول 
بين الرجال في العمر  %37مع زيادة العمر، من  يعملون حالياً ذين النسبة تزداد جراء المسح. و في وقت إ سنة كانوا يعملوا 15-59
. سنة 54-25 بين الرجال في الفئة العمرية %90لي اكثر من إ سنة، 24-20جال في الفئة العمرية من بين الر  %71سنة و 15-19
وأيضًا تشرح . في التعليم اباب مازالو ن معظم الشأ جزئياً  25دون سن الحححالرجال  ة بينحاليالعمالة تعكس المعدالت المنخفضة من الو 

الحضر، ي فرجال الوجدت بين  إلى حد ما انخفاض معدالت العمل الحالي التيبين الشباب المعدالت المرتفعة باإللتحاق بالتعليم 
علي مستوي أ  تمون إلىالذين ين ، والرجالاإلبتدائية أو بعض من الثانوي تموا المرحلة أمحافظات الحضرية، والرجال الذين ال فيوالرجال 

 لمؤشر الثروة.
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 المهنة 2-4-2
ه. وتم مون بو عن نوع العمل الذي يق ن الذين يعملون حالياً يالمستجيب تم سؤال جميع معلومات عن المهنة، علىللحصول 

 ترميز هذه اإلجابات بعد انتهاء العمل الميداني في المكتب. تم بعد ذلك تسجيل اجاباتهم كما ذكروا بالتفصيل وقد

ت من السيدا %60كثر من أن أيعملن بمهن غير زراعية. وقد وجد  تي يعملن حالياً ن غالبية السيدات الالأ 1-2يوضح شكل 
في  %7لبيع والخدمات وفي اعمال ايعملن  %27و فنية أو إدارية أو كتابية. باالضافة إلي العامالت يعملن في مهن تخصصية أ

 من السيدات العامالت يعملن في بعض األنشطة الزراعية. %4و أعمال في مهن يمكن تصنيفها كأعمال يدوية ماهرة.

 2015سنة، مصر  59-15المهن بين الرجال والسيدات العاملين في الفئة العمرية  1-2شكل 

 
 

 
عنها بين السيدات. وقد وجد  1-2في شكل  الموضحةسنة  59-15لرجال في الفئة العمرية ا مهنختلف ت وكما هو متوقع ،

يعملون  %17باإلضافة إلى (. %26و فنية أو إدارية )أ( يليها مهن تخصصية %35الرجال يعملون في أعمال يدوية ماهرة )غالبية ن أ
 يعملون في االنشطة الزراعية.فقط  %16و، في المبيعات و الخدمات

ية فن/ أعمال تخصصية 
إدارية/ 

53%

ةأعمال كتابي
8%

أعمال البيع والخدمات
27%

أعمال يدوية ماهرة
7%

أعمال يدوية غير
ماهرة

1%

أعمال زراعية
4%

سيدات

ية فن/ أعمال تخصصية 
إدارية/ 

26%

ةأعمال كتابي
3%

أعمال البيع والخدمات
17%

أعمال يدوية ماهرة
35%

أعمال يدوية غير
ماهرة

3%

أعمال زراعية
16%

رجال
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 حسب الذين يعملون حالياً سنة  59-15رجال في الفئة العمرية لسيدات والا مهن 2-7-2و 1-7-2 نجدوالعرض ي
في رجال الو  سيداتالعلي بين أ كتابية الدارية أو اإلفنية أو التخصصية او الالنسب في المهن  خلفية. وكما هو متوقع،الخصائص ال

من الثروة. ؤشر مو  الحالة التعليميةتدريجيا مع زيادة  ذه النسب في تلك المهن ايضاً هوتزداد الريف.  في رجالالسيدات و الالحضر من 
اب للمدرسة بين الذين لم يسبق لهم الذه هى تلك المهن الزراعية ة للذين يعملون فينسب أعلى أن الح يمن الرجال والسيدات،  بين كالً 

 مؤشر الثروة.لدني مستوي الذين ينتمون ألو 

 سيدات :المهنة 1-7-2جدول 
  2015حسب الخصائص الخلفية، مصر  ،حسب المهنة تي لديهن عمل حالياً سنة الال 59-15 العمرالتوزيع النسبي للسيدات في 

          
          

 الخصائص الخلفية

أعمال 
تخصصية/فنية
 / إدارية

أعمال 
 مكتبية

 أعمال 
 البيع

 والخدمات
 أعمال يدوية
 ماهرة

 أعمال يدوية
 غير ماهرة

أعمال 
 زراعية

 بيانات 
 جمالياإل مفقودة

عدد السيدات 
 الالتي يعملن

          
          العمر          

15-19 (12.8) (1.2) (41.4) (33.5) (8.0) (3.2) (0.0) 100.0 33 
20-24 39.9 2.8 40.5 13.4 0.0 3.5 0.0 100.0 112 
25-29 70.0 5.7 17.4 5.2 0.0 1.8 0.0 100.0 199 
30-34 53.8 8.1 30.8 6.1 0.0 1.1 0.0 100.0 171 
35-39 57.2 9.4 18.1 8.3 0.3 6.6 0.0 100.0 172 
40-44 56.6 1.4 28.9 5.5 2.6 5.1 0.0 100.0 169 
45-49 52.8 7.5 24.6 6.4 1.8 6.9 0.0 100.0 175 
50-54  48.5 10.2 33.6 1.5 1.8 4.5 0.0 100.0 146 
55-59 45.8 19.4 26.5 3.2 1.2 3.9 0.0 100.0 110 

          لة الزواجيةاالح          
 936 100.0 0.0 4.8 0.9 4.9 24.6 7.3 57.5 متزوجة

 163 100.0 0.0 3.3 2.0 6.9 33.9 10.7 43.1 أرملة / مطلقة / منفصلة
 188 100.0 0.0 1.4 1.4 16.0 33.2 5.7 42.3 لم يسبق لها الزواج

          اإلقامة          
 695 100.0 0.0 0.1 1.2 5.0 28.1 9.9 55.7 حضر
 592 100.0 0.0 8.9 1.0 8.9 25.7 4.7 50.8 ريف

          محل اإلقامة          
 228 100.0 0.0 0.0 3.7 5.3 29.3 4.5 57.2 المحافظات الحضرية

 646 100.0 0.0 6.5 0.7 8.3 26.3 6.4 51.7 وجه بحري 
 239 100.0 0.0 0.0 0.0 6.7 27.7 8.9 56.7 حضر
 406 100.0 0.0 10.4 1.2 9.3 25.4 4.8 48.8 ريف
 401 100.0 0.0 2.8 0.3 5.1 26.9 11.1 53.8 وجه قبلي
 221 100.0 0.0 0.3 0.0 2.7 27.4 16.8 52.9 حضر
 180 100.0 0.0 5.8 0.7 8.2 26.4 4.1 54.9 ريف

 12 100.0 0.0 0.0 0.0 4.7 25.7 8.2 61.4 1محافظات الحدود
          الحالة التعليمية          

 147 100.0 0.0 26.3 3.6 10.8 48.9 0.0 10.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 72 100.0 0.0 10.6 5.6 19.8 50.3 0.0 13.8 لم تتم المرحلة االبتدائية

 101 100.0 0.0 5.3 2.6 30.5 44.3 0.8 16.5 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 968 100.0 0.0 0.2 0.3 2.7 20.2 9.9 66.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

          مؤشر الثروة          
 140 100.0 0.0 22.8 0.5 9.9 23.2 6.7 36.9 أدنى مستوى 

 168 100.0 0.0 8.3 1.4 11.6 31.5 2.9 44.3 المستوى الثاني
 211 100.0 0.0 3.1 1.5 6.4 29.7 4.0 55.3 األوسطالمستوى 

 312 100.0 0.0 0.2 2.7 9.6 30.0 9.2 48.4 المستوى الرابع
 455 100.0 0.0 0.0 0.0 2.3 23.2 10.0 64.6 أعلى مستوى 

 1287 100.0 0.0 4.1 1.1 6.8 27.0 7.5 53.4 59-15 السيدات إجمالي          
          
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  1          

 

 
 



 . 24 الخصائص الخلفية للمستجيبين

 المهنة : رجال 2-7-2جدول 
  2015حسب الخصائص الخلفية، مصر و  ،حسب المهنة عمل حالياً  سنة الذين لديهم 59-15 لعمررجال  في االتوزيع النسبي لل

                    

 الخصائص الخلفية

أعمال 
تخصصية/فنية
 / إدارية

أعمال 
 مكتبية

 أعمال 
 البيع

 والخدمات

أعمال 
 يدوية
 ماهرة

أعمال 
 يدوية

 أعمال زراعية غير ماهرة
 بيانات 
 أجمالي مفقودة

عدد 
المستجيبين 
 الذين يعملوا

          العمر                    

15-19 4.1 0.5 16.0 54.8 3.2 21.4 0.0 100.0 473 
20-24 16.9 1.4 17.9 46.6 4.6 12.6 0.0 100.0 612 
25-29 25.3 1.8 16.5 40.2 3.5 12.6 0.0 100.0 910 
30-34 22.9 2.6 16.3 42.0 2.3 13.7 0.3 100.0 912 
35-39 27.6 1.9 18.6 34.2 2.2 15.5 0.1 100.0 843 
40-44 32.6 2.1 17.5 27.4 2.8 17.6 0.0 100.0 723 
45-49 31.3 4.2 15.4 25.9 3.9 19.2 0.1 100.0 641 
50-54  34.8 4.4 17.7 22.6 2.0 18.3 0.2 100.0 665 
55-59 35.9 5.0 18.6 16.7 2.7 20.7 0.4 100.0 392 

          لة الزواجيةاالح          
 4654 100.0 0.1 17.2 2.7 31.7 16.8 2.7 28.8 متزوج

 97 100.0 0.0 6.9 4.3 37.5 22.0 2.9 26.6 أرمل / مطلق / منفصل
 1421 100.0 0.0 13.8 3.7 45.9 17.8 2.1 16.7 الزواجلم يسبق له 

          اإلقامة          
 2274 100.0 0.0 2.9 3.1 36.2 18.4 3.3 36.0 حضر
 3897 100.0 0.1 24.0 2.9 34.3 16.4 2.2 20.1 ريف

          محل اإلقامة          
 796 100.0 0.1 1.1 4.6 36.0 21.6 2.6 34.0 المحافظات الحضرية

 3101 100.0 0.1 16.5 2.2 34.9 18.4 1.7 26.1 وجه بحري 
 690 100.0 0.0 4.4 1.2 36.2 17.0 0.8 40.4 حضر
 2411 100.0 0.2 20.0 2.5 34.5 18.8 2.0 22.0 ريف
 2225 100.0 0.1 21.2 3.4 35.0 13.7 3.7 22.9 وجه قبلي
 762 100.0 0.0 3.3 3.2 36.7 16.5 6.1 34.3 حضر
 1463 100.0 0.1 30.5 3.6 34.1 12.3 2.4 17.0 ريف

 48 100.0 0.0 21.2 1.0 28.3 18.3 2.2 29.0 1محافظات الحدود
          الحالة التعليمية          

 569 100.0 0.0 46.0 6.0 28.5 12.6 0.4 6.4 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 650 100.0 0.0 27.3 3.3 44.9 17.2 0.4 6.9 تم المرحلة االبتدائيةيلم 

 1462 100.0 0.1 17.7 3.7 51.1 18.1 0.8 8.5 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3490 100.0 0.1 8.7 2.1 27.5 17.5 4.1 40.0 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

          مؤشر الثروة          
 1223 100.0 0.3 45.5 3.8 24.7 13.4 2.2 10.1 أدنى مستوى 

 1208 100.0 0.0 22.5 3.6 39.1 17.3 2.0 15.5 المستوى الثاني
 1174 100.0 0.1 10.9 2.5 39.5 17.9 2.9 26.3 المستوى األوسط
 1316 100.0 0.0 2.8 3.8 43.5 19.3 1.7 28.9 المستوى الرابع
 1251 100.0 0.0 0.7 1.1 28.2 17.7 4.2 48.2 أعلى مستوى 

 6171 100.0 0.1 16.2 3.0 35.0 17.1 2.6 26.0 59-15 الرجال إجمالي          
 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال ت 1                    

 



 . C  25و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 Cو Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 

 أهم النتائج:
  بااللتهاب الكبدي الفيروسي سنة لديهم وعي  59-15سيدات ورجال في العمر  10من كل  9حواليC وعلى .

  .Bااللتهاب الكبدي الفيروسي من الرجال قد سمعوا عن  %42النقيض، فقط ثلث السيدات و

 1%  نسمة يعانون من إصابة حالية باإللتهاب  800000سنة، أو ما يقرب من  59-1في العمر  األفرادمن
 .Bالكبدي الفيروسي 

 4%  مليون مصري يعانون من إصابة حالية باإللتهاب  3.5سنة، أو ما يقرب من  59-1في العمر  األفرادمن
 .Cالكبدي الفيروسي 

  سي االلتهاب الكبدي الفيرو معدالت اإلصابة بكاًل منC وB .كانت أعلى بين الرجال عن السيدات 

  بااللتهاب الكبدي الفيروسي إن معدالت اإلصابةC  سيدات  6تزداد بشدة مع العمر. حوالي سيدة واحدة من كل
في  Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي سنة لديهم إصابة حالية  59-50رجال في العمر  4ورجل واحد من كل 
 وقت إجراء المسح.

 بااللتهاب الكبدي الفيروسي سنة الذين لديهم إصابة حالية  59-1راد في العمر نسبة األفC  كانت أقل في
 المناطق الحضرية عن المناطق الريفية.

 سنة المصابين بإصابة حالية لإللتهاب الكبدي  59-1أعلى نسبة لألفراد في العمر  لهامحافظة المنوفية  كانت
أو أكثر فكانت الشرقية،  %5رى التي كانت نسبة اإلصابة الحالية بها (. أما المحافظات األخ8%) Cالفيروسي 

 الغربية، الدقهلية، البحيرة، دمياط، الفيوم، بني سويف. ،المنيا

 تقل معدالت اإلصابة الحالية باإللتهاب الكبدي الفيروسي C  3مستوى لمؤشر الثروة إلى  قلفي أ %6من% 
 مستوى لمؤشر الثروة. علىفي أ 

  أصيب العديد من المصريين باإللتهاب الكبدي الفيروسيC  كنتيجة إلستخدام الحقن غير المعقمة في الحمالت
االلتهاب معدل اإلصابة الحالية بالثمانينات. وكان  تينات حتى بدايةالقومية للتطعيم ضد البلهارسيا في الس

 %3الحقن لعالج البلهارسيا مقارنة بح هم أخذذكروا أنهم سبق لبين األفراد الذين  %11هو  Cالكبدي الفيروسي 
 .  يسبق لهم أخذ حقنبين األفراد الذين لم 

مشكلة صحية كبيرة في مصر. ويرجع تفسير المستويات المرتفعة من اإلصابة  Cتعتبر اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
ينات في الست ئمة خالل الحمالت التي تمت لعالج البلهارسياإلى استخدام حقن غير معقمة بطريقة مال Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي 

من التحديات الصحية  Bااللتهاب الكبدي الفيروسي  (. ويعد أيضاً Reo et al. 2002; Nafeh et al. 2000) حتى بداية الثمانينات
 بشدة مع أمراض الكبد. Cو Bالعامة التي لها تأثير معنوي في مصر، وترتبط اإلصابة المزدوجة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

بمرض  59-15بجمع معلومات عن مدى معرفة الرجال والسيدات في العمر  2015مصر  –وقد قام مسح الجوانب الصحية 
، ومن بين من سمع عن أي من الفيروسين، تم جمع بيانات عن فهمهم لطرق االنتقال والوقاية من Cو Bااللتهاب الكبدي الفيروسي 

. وقد تم سؤال المستجيبين Cو Bاإلصابة بالفيروس والمصدر الذي حصلوا منه عن معلومات حديثًا عن االلتهاب الكبدي الفيروسي 
ي نوع من أنواع اإللتهاب الكبدي الفيروسي أو أي أمراض أخرى في الكبد، أيضًا عما إذا كان قد سبق تشخيصهم على أنهم مصابين بأ

. باإلضافة إلى ذلك، تم سؤالهم بالموافقة Cأو  Bباإللتهاب الكبدي الفيروسي  قد سبق لهم اإلصابة والعالج الذي حصلوا عليه إذا كان
. ويعرض هذا الفصل النتائج الخاصة بكل من Cو Bي على أخذ عينات دم إلجراء تحاليل طبية لفيروس االلتهاب الكبدي الفيروس

 مقابالت المسح والتحاليل المعملية. 
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 . C 26و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

  Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  1 – 3
 لىوالمصدر الذي حصلوا منه ع Cعن وعيهم بااللتهاب الكبدي الفيروسي سنة  59-15وقد تم سؤال المستجيبين في العمر 

 النتائج الخاصة بتلك األسئلة. 2-1-3وجدول  1-1-3. ويعرض كال من جدول Cمعلومات عن فيروس االلتهاب الكبدي 

 سيدات: الخلفية الخصائص حسب C يالفيروس الكبدي لتهابال با المعرفة 1-1-3 جدول

 عن معلومات تلقين يالالت نسبة ،C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن يعرفن يالالت السيدات بين ومن ؛C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن يعرفن يالالت 59-15 العمر يف السيدات نسبة
ن اإللتهاب رأين أو سمعن ع يالالت السيدات نسبةمن بين السيدات الالتي تلقين معلومات عن الفيروس حديثًا، و  المسح، على السابقة أشهر الستة خالل C يالفيروس يالكبد االلتهاب

 .2015 مصر الخلفية، الخصائص حسب مختلفة، مصادر من Cالكبدي الفيروسي 

 نسبة 
 يالالت
 عن يعرفن

 االلتهاب
 يالكبد
 يالفيروس
C 

 عدد
 السيدات

 الالتي نسبة
 على حصلن
 حديثاً  معلومات

 االلتهاب عن
 يالكبد
 C يالفيروس

 عدد
 السيدات
 يالالت
 عن يعرفن

 االلتهاب
 يالكبد
 C يالفيروس

 :من C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن سمعن/رأين يالالت نسبة
 السيدات عدد
 حصلن يالالت
 معلومات على

 عن حديثاً 
 يالكبد االلتهاب
 تليفزيون  الخلفية الخصائص  C يالفيروس

 

 وسائل
 1أخرى 

 
 يأ

 اتصال
 مقدم مع

 خدمة
 طبي

 زيارة
 منزلية
من 
مقدم 
خدمة 
 طبي

 زيارة
 لمكان
 طبي

/ الزوج
 أقارب
/ آخرين
/ أصدقاء
 جيران

 ندوات
/ محلية
ندوات 
 خرى أتثقيفية/

             العمر             

15-19 77.8 1425 43.0 1109 85.1 1.6 2.2 0.4 1.8 59.7 5.6 478 
20-24 88.7 1185 48.1 1051 89.3 4.0 6.3 2.3 4.4 59.0 1.7 505 
25-29 89.1 1471 45.5 1310 87.3 4.1 6.0 1.7 4.8 54.1 3.0 596 
30-34 89.4 1195 44.5 1068 87.9 2.2 2.8 1.5 2.3 55.7 1.3 475 
35-39 89.0 1061 47.1 944 88.8 4.9 6.7 1.4 5.2 57.3 0.8 445 
40-44 86.4 814 44.2 703 87.6 1.8 6.0 1.3 5.5 57.6 0.8 311 
45-49 88.0 754 47.0 664 87.9 1.2 5.3 0.2 5.3 59.9 3.5 312 
50-54 84.1 707 50.2 594 86.5 1.8 6.1 0.9 5.2 54.7 1.1 298 
55-59 79.5 596 40.0 474 91.9 3.5 7.7 2.0 5.7 59.1 0.0 190 

             الزواجية الحالة              

 2916 1.6 56.5 4.3 1.4 5.3 2.3 87.9 6411 45.5 7370 87.0 سبق لها الزواج
 693 4.9 60.2 4.1 1.1 4.9 5.5 87.5 1506 46.0 1839 81.9 لم يسبق لها الزواج

             اإلقامة             

 1550 2.0 54.4 5.3 1.8 6.5 4.0 90.6 3069 50.5 3359 91.4 حضر
 2059 2.4 59.4 3.5 1.0 4.3 2.2 85.7 4847 42.5 5850 82.9 ريف

             اإلقامة محل             

 621 1.3 47.3 6.3 0.2 6.5 3.0 90.9 1111 55.9 1223 90.9 الحضرية المحافظات
 1610 1.4 63.0 3.1 1.7 4.1 2.5 89.2 3933 40.9 4506 87.3 بحرى  وجه

 417 1.7 59.3 4.6 3.0 6.1 3.2 92.2 969 43.0 1056 91.8 حضر
 1193 1.4 64.3 2.6 1.2 3.4 2.2 88.1 2964 40.2 3450 85.9 ريف

 1353 3.6 55.5 4.7 1.4 6.0 3.4 84.8 2822 48.0 3417 82.6 قبلي وجه
 499 3.0 59.4 4.5 2.7 6.9 5.6 88.9 962 51.9 1048 91.8 حضر
 854 3.9 53.2 4.9 0.6 5.5 2.1 82.3 1859 45.9 2369 78.5 ريف
 25 1.8 31.4 3.1 1.4 4.5 5.9 87.6 51 49.4 63 80.6 2الحدود محافظات

             التعليمية الحالة              

 601 1.5 57.5 2.6 0.9 3.5 0.3 78.4 1438 41.8 2031 70.8 للمدرسة الذهاب لها يسبق لم
 257 0.0 55.4 3.7 0.7 4.2 1.5 84.8 646 39.9 773 83.6 االبتدائية المرحلة تتم لم

 841 2.5 52.5 3.2 1.1 3.8 1.0 89.1 1942 43.3 2345 82.8 انوي الث بعض/ االبتدائية المرحلة أتمت
 1910 2.6 59.5 5.3 1.7 6.6 4.8 90.6 3891 49.1 4060 95.8 فأعلى/الثانوية المرحلة أتمت

              العملية الحالة              

 667 4.7 56.9 10.9 2.3 11.8 6.5 90.5 1212 55.0 1269 95.5 نقدى عائد مقابل تعمل
 2942 1.7 57.3 2.8 1.1 3.8 2.1 87.2 6704 43.9 7940 84.4 نقدى عائد مقابل تعمل ال
             الثروة مؤشر             

 648 2.0 53.9 2.7 0.3 3.0 2.8 83.1 1383 46.9 1806 76.6 مستوى  أدنى
 639 3.0 62.2 3.9 1.8 5.3 1.8 84.8 1457 43.9 1810 80.5 الثاني المستوى 
 567 2.2 65.9 3.0 0.8 3.6 0.7 86.4 1615 35.1 1833 88.1 األوسط المستوى 
 776 1.9 53.7 5.0 2.0 6.4 2.2 91.5 1668 46.5 1865 89.4 الرابع المستوى 
 979 2.1 54.1 5.7 1.4 6.7 5.7 90.7 1794 54.6 1895 94.7 مستوى  أعلى
 3609 2.2 57.3 4.3 1.3 5.2 2.9 87.8 7917 45.6 9209 86.0 59-15السيدات  جمالىإ             

 . والملصقات المطبوعات المطويات، المجالت، الجرائد، الراديو، تتضمن 1                          
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تضمنت ال 2

  



 . C  27و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 رجال: الخلفية الخصائص حسب C يالفيروس الكبدي لتهابال با المعرفة 2-1-3 جدول

 االلتهاب عن معلومات واتلق ذينال نسبة ،C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن ن و يعرف الرجال الذين بين ومن ؛C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن ن و يعرف الذين 59-15 العمر يف الرجال نسبة
 مصادر نم Cرأوا أو سمعوا عن اإللتهاب الكبدي الفيروسي  ذينال رجالال نسبةومن بين الذين تلقوا معلوما عن الفيروس حديثًا،  المسح، على السابقة أشهر الستة خالل C يالفيروس يالكبد

 .2015 مصر الخلفية، الخصائص حسب مختلفة،

 

 الذين نسبة
 عن ن و يعرف

 االلتهاب
 يالكبد
 C يالفيروس

 عدد
 الرجال

 واحصل الذين نسبة
 معلومات على

 عن حديثاً 
 يالكبد االلتهاب
 C يالفيروس

 الرجال عدد
 الذين

 عن ن و يعرف
 االلتهاب
 يالكبد
 يالفيروس
C 

 الرجال عدد :من C يالفيروس يالكبد االلتهاب عن واسمع/رأوا الذين نسبة
 حصلوا الذين
 معلومات على

 عن حديثاً 
 االلتهاب
 يالكبد
 ن تليفزيو  الخلفية الخصائص  C يالفيروس

 

 وسائل
 1أخرى 

 
 اتصال يأ

 مقدم مع
 طبي خدمة

 زيارة
 منزلية
من 
مقدم 
خدمة 
 طبي

 زيارة
 لمكان
 طبي

 أقارب/ الزوجة
/ آخرين
 جيران/ أصدقاء

/ محلية ندوات
/ ندوات تثقيفية
 أخرى 

             العمر             

15-19 75.3 1288 36.5 970 83.6 5.1 1.1 0.1 1.1 50.3 4.5 354 
20-24 89.8 859 43.9 772 84.3 12.4 7.5 1.9 6.5 64.2 2.6 339 
25-29 93.4 962 46.9 898 90.5 7.1 6.8 1.9 5.4 63.0 2.0 421 
30-34 93.9 923 42.7 867 89.1 3.3 7.4 1.7 5.8 63.9 1.0 370 
35-39 95.1 856 43.9 814 88.6 6.8 7.2 1.3 6.4 59.3 1.3 357 
40-44 96.4 736 44.1 709 90.5 10.2 8.4 3.4 5.2 59.7 0.6 313 
45-49 93.1 670 43.5 624 89.7 8.8 8.5 3.3 5.8 68.8 3.1 271 
50-54 95.3 702 54.3 669 89.8 9.2 7.6 1.0 7.0 65.7 1.0 363 
55-59 92.5 467 51.5 432 91.0 8.9 14.3 4.1 12.4 66.3 2.3 222 

             الزواجية الحالة              

 2139 1.5 64.1 6.7 2.3 8.5 6.9 89.8 4636 46.1 4926 94.1 سبق له الزواج
 871 3.3 57.0 3.9 1.1 4.3 10.0 85.4 2119 41.1 2536 83.5 لم يسبق له الزواج

             اإلقامة             
 1319 2.0 58.7 5.9 1.8 6.9 9.9 91.2 2639 50.0 2847 92.7 حضر
 1691 2.0 64.6 6.0 2.0 7.6 6.2 86.3 4115 41.1 4615 89.2 ريف

             اإلقامة محل             

 552 1.9 53.5 3.8 0.4 3.8 8.1 89.9 966 57.1 1044 92.5 الحضرية المحافظات
 1354 1.2 64.8 6.0 2.1 7.6 7.3 89.8 3385 40.0 3698 91.5 بحرى  وجه

 334 1.1 61.1 8.5 2.7 10.2 9.9 94.0 805 41.5 854 94.2 حضر
 1020 1.2 66.0 5.2 2.0 6.7 6.4 88.5 2579 39.5 2844 90.7 ريف

 1079 3.1 63.4 6.9 2.5 8.8 8.3 86.0 2356 45.8 2664 88.4 قبلي وجه
 418 2.8 64.0 6.5 2.9 8.3 12.2 90.8 842 49.6 919 91.6 حضر
 661 3.3 63.1 7.2 2.2 9.1 5.8 83.0 1515 43.7 1745 86.8 ريف
 26 1.7 44.3 6.0 0.7 6.7 9.0 91.8 48 53.8 56 86.3 2الحدود محافظات

             التعليمية الحالة              

 235 0.0 62.6 5.0 2.8 6.5 1.9 86.3 507 46.3 621 81.7 للمدرسة الذهاب له يسبق لم
 241 0.9 72.3 4.0 2.3 6.3 3.1 83.3 592 40.7 686 86.4 االبتدائية المرحلة تمي لم
 710 2.3 58.5 3.9 1.0 4.7 4.9 85.2 1827 38.8 2207 82.8 وي الثان بعض/ االبتدائية المرحلة أتم
 1825 2.3 62.0 7.1 2.1 8.5 10.3 90.7 3828 47.7 3948 97.0 فأعلى/الثانوية المرحلة أتم

              العملية الحالة              

 2529 1.6 62.6 6.5 2.1 8.0 7.0 89.5 5632 44.9 6137 91.8 نقدى عائد مقابل عملي
 481 4.4 59.4 3.1 1.1 3.6 12.1 83.4 1123 42.8 1325 84.7 نقدى عائد مقابل عملي ال
             الثروة مؤشر             

 543 2.8 64.8 5.1 1.5 5.6 5.5 82.9 1216 44.6 1462 83.2 مستوى  أدنى
 514 2.0 64.0 6.2 2.8 9.0 5.0 84.0 1247 41.2 1424 87.5 الثاني المستوى 
 448 2.2 67.6 5.5 2.6 7.7 6.3 90.7 1289 34.8 1379 93.5 األوسط المستوى 
 643 1.3 60.4 6.8 1.4 7.5 7.2 90.0 1441 44.6 1571 91.7 الرابع المستوى 
 862 1.9 57.5 5.8 1.7 7.0 12.2 92.4 1562 55.2 1626 96.0 مستوى  أعلى

 3010 2.0 62.1 5.9 1.9 7.3 7.8 88.5 6755 44.6 7462 90.5 59-15الرجال  جمالىإ             
 . والملصقات المطبوعات المطويات، المجالت، الجرائد، الراديو، تتضمن 1                          
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تضمنت ال 2

 

من بين المستجيبين الذين و . Cمن الرجال لديهم وعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي  %91من السيدات و %86وقد وجد أن 
خمسي قد حصلوا على معلومات عن المرض خالل فترة الستة اشهر السابقة الأكثر من  ،Cلديهم معرفة باإللتهاب الكبدي الفيروسي 

والذي حصل منه كاًل من السيدات والرجال على معلومات عن االلتهاب الكبدي  للمسح. وكان التليفزيون هو المصدر األكثر انتشاراً 
ذكر عدد قليل  قدعلى التوالي(.  %62و %57على التوالي( يليه الزوج أو الزوجة واألقارب واألصدقاء ) %89و 88%) Cالفيروسي 

عن طريق مقدم خدمة صحية وذلك خالل فترة الستة أشهر  Cعن االلتهاب الكبدي الفيروسي  أنهم سمعوامن السيدات والرجال نسبيًا 
 على التوالي(. %7و %5السابقة للمسح )



 . C 28و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

تعليم أفضل ومن هم في أعلى مستوى لمؤشر الثروة هم األكثر وعيًا بااللتهاب الكبدي الفيروسي  الذين لديهمإن المستجيبين 
Cمن السيدات الالتي اتممن المرحلة الثانوية فأعلى لديهن وعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي  %96 ،. على سبيل المثالC رنة امق
 لمدرسة.الذهاب لبين الالتي لم يسبق لهن  %71بح

يعرض كاًل من جدول و أمر بالغ األهمية لتقليل انتشار المرض.  Cيعد الوعي العام بطرق انتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
التي ذكرها  Cعن طرق انتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي  2015مصر  –معلومات من مسح الجوانب الصحية  2-2-3و 3-2-1

لتهاب ها المؤدية النتقال االنالسيدات والرجال الذين سمعوا عن المرض. وقد تم سؤال المستجيبين أن يذكروا كل الطرق التي يعرفو 
 .%100لك فإن النسب المذكورة عن طرق انتشار المرض قد تتعدى من شخص ألخر ولذ Cالكبدي الفيروسي 

 حسب الخصائص الخلفية: سيدات C الفيروسي الكبديالمعرفة بطرق انتقال االلتهاب  1-2 -3جدول 
 الكبديواستطعن ذكر طريقة واحدة على األقل يمكن أن يصاب من خاللها الشخص بااللتهاب  C الفيروسي الكبدييعرفن عن االلتهاب  الالتي 59-15العمر  فينسبة السيدات 

حسب الخصائص  ،واستطعن ذكر طرق عديدة النتقال الفيروس C الفيروسي الكبدييعرفن طريقة يمكن من خاللها أن يصاب الشخص بااللتهاب  الالتيونسبة السيدات  C الفيروسي
 .2015الخلفية، مصر 

 الالتينسبة السيدات  
يعرفن عن االلتهاب 

 C الفيروسي الكبدي
وذكرن طريقة واحده 
على األقل يمكن أن 
يصاب بها  الشخص 

 بالمرض

عدد السيدات 
 يعرفن الالتي

عن االلتهاب 
 الكبدي
 C الفيروسي

 :يعرفن طرق مختلفة النتقال الفيروس الالتينسبة 
عدد السيدات 

يعرفن  الالتي
طريقة واحدة 

 تقال االلتهابالن
 الكبدي
 الخصائص الخلفية C الفيروسي

العالقات 
 الجنسية

العالقات 
الجنسية 
مع 
 نقل الدم الشواذ

اإلبر 
 الملوثة

تالمس 
آخر بدم 
شخص 
 مصاب

نقل 
العدوى 
من األم 
 للطفل

التالمس 
 البدني

بشخص 
 مصاب

لدغ الناموس/ 
لدغ حشرات 
 أخرى/ أخرى 

            العمر                        
15-19 44.2 1109 2.8 0.2 67.8 40.9 49.1 2.5 23.1 7.1 490 
20-24 60.4 1051 3.3 0.0 77.0 43.6 52.0 0.8 22.0 5.2 635 
25-29 57.5 1310 3.7 0.0 78.0 42.9 55.8 0.5 21.8 5.0 753 
30-34 65.0 1068 4.7 0.0 78.5 49.5 55.6 0.5 19.9 2.7 694 
35-39 61.5 944 5.7 0.0 85.6 47.9 57.5 0.9 15.8 4.7 581 
40-44 63.4 703 3.6 0.4 81.9 52.9 54.2 0.4 19.9 2.4 446 
45-49 61.5 664 4.6 0.0 83.6 52.4 56.9 0.0 14.0 3.0 408 
50-54 55.3 594 5.1 0.1 80.8 42.3 57.7 0.1 22.1 4.4 329 
55-59 56.3 474 4.4 0.4 77.0 47.5 60.9 0.7 22.5 2.2 267 

            الحالة الزواجية             
 3764 3.8 20.0 0.7 55.4 46.4 79.6 0.1 4.4 6411 58.7 سبق لها الزواج

 839 5.9 20.7 1.1 53.8 46.5 75.1 0.1 2.9 1506 55.7 لم يسبق لها الزواج
            اإلقامة            

 2176 3.3 17.6 0.6 58.2 48.4 84.3 0.1 4.1 3069 70.9 حضر
 2427 5.0 22.4 0.9 52.3 44.7 73.9 0.1 4.2 4847 50.1 ريف

            محل اإلقامة            
 797 2.5 12.3 0.6 54.0 43.2 83.1 0.0 3.4 1111 71.8 المحافظات الحضرية

 2240 3.5 20.0 1.2 56.5 49.9 80.2 0.1 4.1 3933 57.0 وجه بحرى 
 712 3.2 19.3 1.1 61.6 53.6 86.5 0.1 5.0 969 73.5 حضر
 1528 3.6 20.3 1.3 54.1 48.2 77.2 0.1 3.7 2964 51.5 ريف
 1537 6.1 24.4 0.2 53.8 43.3 74.8 0.1 4.5 2822 54.5 قبليوجه 

 650 4.6 22.1 0.1 59.8 49.5 83.6 0.0 4.1 962 67.5 حضر
 887 7.2 26.1 0.3 49.4 38.8 68.4 0.1 4.8 1859 47.7 ريف

 28 9.3 21.8 0.0 48.6 33.2 67.7 0.0 7.0 51 55.6 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية             

 487 4.4 24.7 0.0 45.7 45.0 67.2 0.1 3.3 1438 33.9 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 267 3.9 27.0 0.0 49.0 37.6 69.0 0.2 6.0 646 41.3 لم تتم المرحلة االبتدائية

أتمت المرحلة االبتدائية/ بعض 
 925 6.2 19.0 1.6 46.4 42.5 76.0 0.1 4.6 1942 47.6 الثانوي 

 2924 3.6 19.1 0.7 60.0 48.8 82.5 0.1 4.0 3891 75.1 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى
            الحالة العملية              

 956 4.5 19.1 0.3 63.3 50.7 86.6 0.2 5.1 1212 78.9 نقدىتعمل مقابل عائد 
 3647 4.2 20.4 0.9 53.0 45.3 76.8 0.1 3.9 6704 54.4 ال تعمل مقابل عائد نقدى

            مؤشر الثروة            
 598 7.2 27.4 1.0 46.4 42.8 65.5 0.2 4.7 1383 43.2 أدنى مستوى 
 720 5.2 22.6 0.9 51.8 46.0 74.9 0.2 4.3 1457 49.4 الثانيالمستوى 

 819 3.8 19.6 0.6 54.4 48.5 77.6 0.0 4.3 1615 50.7 المستوى األوسط
 1072 3.7 21.0 0.6 56.1 43.8 80.6 0.1 4.7 1668 64.3 المستوى الرابع
 1394 3.1 15.4 0.7 60.3 49.1 85.9 0.0 3.4 1794 77.7 أعلى مستوى 

 4603 4.2 20.1 0.7 55.1 46.5 78.8 0.1 4.1 7917 58.1 59-15السيدات  جمالىإ            
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تضمنت ال 1                        
  



 . C  29و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 رجالحسب الخصائص الخلفية:  C الفيروسي الكبديالمعرفة بطرق انتقال االلتهاب  2-2 -3جدول 
 الكبديذكر طريقة واحدة على األقل يمكن أن يصاب من خاللها الشخص بااللتهاب  اواستطاعو  C الفيروسي الكبدين عن االلتهاب و يعرف الذين 59-15العمر  في الرجالنسبة 

حسب الخصائص  ،ذكر طرق عديدة النتقال الفيروس اعو واستطا C الفيروسي الكبدين طريقة يمكن من خاللها أن يصاب الشخص بااللتهاب و يعرف الرجال الذينونسبة  C الفيروسي
 .2015الخلفية، مصر 

 الرجال الذيننسبة  
ن عن االلتهاب و يعرف

 C الفيروسي الكبدي
طريقة واحده  وذكروا

على األقل يمكن أن 
يصاب بها  الشخص 

 بالمرض

الرجال عدد 
ن و يعرف الذين

عن االلتهاب 
 الكبدي
 C الفيروسي

الرجال عدد  :مختلفة النتقال الفيروسن طرق و يعرف الذيننسبة 
ن و يعرف الذين

طريقة واحدة 
النتقال 
االلتهاب 
 الكبدي
 الخصائص الخلفية C الفيروسي

العالقات 
 الجنسية

العالقات 
الجنسية 
مع 
 الشواذ

نقل 
 الدم

اإلبر 
 الملوثة

تالمس 
آخر بدم 
شخص 
 مصاب

نقل 
العدوى 
من األم 
 للطفل

التالمس 
 البدني

بشخص 
 مصاب

لدغ 
الناموس/ 
لدغ حشرات 
 أخرى/ أخرى 

            العمر                        
15-19 47.7 970 1.2 0.1 69.5 40.6 63.3 0.4 19.9 5.6 463 
20-24 62.2 772 1.8 0.6 79.2 50.9 67.5 0.5 19.8 4.3 480 
25-29 65.2 898 2.2 0.7 76.7 55.2 66.5 0.1 13.9 3.4 585 
30-34 64.7 867 2.5 0.0 83.7 47.2 60.6 1.3 15.0 3.6 561 
35-39 69.1 814 3.7 0.4 84.6 52.2 64.5 1.2 11.9 1.6 563 
40-44 73.7 709 3.4 0.1 89.3 53.6 65.7 1.0 12.4 3.1 523 
45-49 75.2 624 5.1 1.2 83.3 58.5 70.4 0.3 12.6 2.5 469 
50-54 75.7 669 5.2 0.4 81.1 57.6 67.8 2.4 14.0 1.9 507 
55-59 75.3 432 3.6 0.5 84.8 58.2 69.8 0.1 12.5 4.3 325 

            الحالة الزواجية             
 3238 2.8 13.4 1.1 66.2 53.5 83.4 0.5 3.7 4636 69.9 سبق له الزواج

 1237 4.5 17.8 0.2 65.5 50.0 76.0 0.1 1.8 2119 58.4 لم يسبق له الزواج
            اإلقامة            

 1862 3.2 13.1 0.6 65.7 53.0 85.3 0.3 3.2 2639 70.6 حضر
 2613 3.4 15.7 1.0 66.2 52.2 78.5 0.5 3.1 4115 63.5 ريف

            محل اإلقامة            
 687 3.8 11.2 0.4 61.6 51.1 84.7 0.0 3.2 966 71.2 المحافظات الحضرية

 2240 2.7 14.4 1.0 66.2 53.6 80.5 0.3 3.2 3385 66.2 وجه بحرى 
 594 2.6 12.7 0.5 66.9 55.2 85.9 0.2 3.7 805 73.8 حضر
 1646 2.8 15.1 1.2 65.9 53.0 78.6 0.4 3.0 2579 63.8 ريف
 1519 3.9 16.4 0.7 67.7 51.8 81.1 0.8 3.1 2356 64.5 قبليوجه 

 564 3.0 15.9 0.8 69.4 53.1 85.7 0.7 2.8 842 67.0 حضر
 955 4.4 16.7 0.7 66.8 51.0 78.3 0.9 3.3 1515 63.1 ريف

 29 5.3 16.9 0.0 63.2 43.8 80.8 0.0 5.1 48 60.5 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية             

 249 4.2 16.0 0.6 69.0 50.6 72.2 0.4 0.4 507 49.1 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 290 3.5 15.6 1.2 62.5 50.6 72.2 0.4 3.2 592 49.0 تم المرحلة االبتدائيةلم ي

 953 4.6 17.4 0.6 60.6 43.4 75.4 0.4 1.9 1827 52.2 وي الثانأتم المرحلة االبتدائية/ بعض 
 2983 2.8 13.5 0.9 67.8 55.7 84.9 0.4 3.8 3828 77.9 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية              
 3785 3.0 14.1 0.9 66.0 53.2 81.8 0.5 3.5 5632 67.2 عمل مقابل عائد نقدىي

 690 4.8 17.7 0.7 65.7 48.8 78.9 0.1 1.4 1123 61.5 عمل مقابل عائد نقدىيال 
            مؤشر الثروة            

 747 4.9 18.6 0.3 62.7 48.7 73.3 0.4 3.2 1216 61.4 أدنى مستوى 
 752 3.8 16.1 1.3 66.5 54.9 77.9 0.6 3.0 1247 60.3 الثانيالمستوى 

 829 2.6 12.5 1.8 67.9 51.7 82.1 0.3 2.8 1289 64.3 المستوى األوسط
 944 2.7 14.4 0.5 63.9 50.7 82.2 0.5 3.3 1441 65.5 المستوى الرابع
 1203 2.9 12.9 0.5 68.1 55.3 87.3 0.4 3.4 1562 77.0 أعلى مستوى 

 4475 3.3 14.6 0.8 66.0 52.5 81.3 0.4 3.2 6755 66.3 59-15الرجال  جمالىإ            
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تضمنت ال 1                        

 

طعن أن يذكرن طريقة واحدة على األقل من تاس Cسيدات سمعن عن االلتهاب الكبدي الفيروسي  10من بين كل  6حوالي 
فإن الغالبية  ،C(. ومن السيدات الالتي استطعن ذكر طرق انتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 1-2-3طرق انتقال المرض )جدول 

 ،ببدم الشخص المصا تالمسأي وسيلة  من خاللأن المرض ينتقل  ذكرن  %55و ،نقل الدم عن طريقانتقال المرض  ذكرن ( 79%)



 . C 30و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

الملوثة. وكان الرجال أكثر معرفة إلى حد ما من السيدات بالطرق التي يمكن انتقال المرض بواسطتها. حوالي  الحقنذكرن  %47و
استطاعوا ذكر طريقة واحدة على األقل من طرق انتقال الفيروس )جدول  Cثلثي الرجال الذين سمعوا عن االلتهاب الكبدي الفيروسي 

االنتقال عبر أي وسيلة  ،(%81نقل الدم ) األكثر ذكرًا بين الرجال هم؛الثالث طرق النتقال المرض نت وكالسيدات، كا .(3-2-2
 (.%53(، واستخدام اإلبر الملوثة )%66أخرى ملوثة بدم الشخص المصاب )

أثناء العالقات الجنسية أو من خالل األم لطفلها أثناء الوالدة أو الرضاعة  Cانتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي  إن مخاطر
إمكانية انتقال المرض عبر هذه الطرق. حوالي  2015مصر  –عدد قليل من المستجيبين في مسح الجوانب الصحية قد ذكر و  ،قليلة
طريقة النتقال االلتهاب  مصاب يعدالشخص الرجال لديهم اعتقاد خاطئ أن التالمس البدني مع  7من كل  1سيدات و 5من كل  1

 .Cالكبدي الفيروسي 

اكثر بين  تكان Cأن المعرفة بطرق انتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي  2-2-3و 1-2-3جدول كاًل من تشير النتائج في 
لتهاب اإل عدوى طرق انتقال رفة بطريقة واحدة على األقل من وخاصة بين السيدات. وتزداد نسبة المع ،سكان الحضر عن سكان الريف

ي عن من قابل عائد نقدوكانت أعلى بين من يعملون م ،التعليم ومؤشر الثروةمستوى لسيدات والرجال بزيادة بين ا Cالكبدي الفيروسي 
 قابل عائد نقدي.   ال يعملون م

 Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  3-2
قد تم سؤال المستجيبين في العمر ف، Bن بااللتهاب الكبدي الفيروسي على معلومات عن مستوى وعي المستجيبيللحصول 

سنة عدد من األسئلة المتتابعة والتي تشبه تلك التي تم سؤالها للحصول على معلومات عن المعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  15-59
C وقد تم أوال سؤال المستجيبين عما كان قد سبق وسمعوا عن االلتهاب الكبدي الفيروسي .B ثم تم سؤال المستجيبين الذين يعرفون .

النتائج  2-3-3و 1-3-3. ويعرض جدول Bالمرض عن المصادر التي حصلوا منها على المعلومات عن االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 الخاصة بهذه األسئلة.

. فأكثر قلياًل من ثلث Cأقل من االلتهاب الكبدي الفيروسي  Bامة، إن مستوى الوعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي بصورة ع
. وبين السيدات الالتي سمعن عن االلتهاب الكبدي الفيروسي Bمن الرجال لديهم وعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي  %42السيدات و

B (. %48في فترة الستة اشهر السابقة للمسح. وكانت هذه النسبة اقل قليالً بين الرجال )، نصفهم قد حصلن على معلومات عن المرض
وكان التليفزيون هو المصدر الرئيسي الذي حصل من خالله كل من السيدات والرجال على المعلومات عن االلتهاب الكبدي الفيروسي 

B (91% على الترتيب( يليه التواصل باألشخاص )الزوج/الزوجة %90و ،)61، و%52 بنسبة، أقارب أخرون، أصدقاء، أو جيران% 
من مقدم خدمة طبية خالل فترة  Bمن الرجال قد سمعوا عن االلتهاب الكبدي الفيروسي  %7من السيدات و فقط %6على التوالي. و

 الستة اشهر السابقة للمسح.

فعلى سبيل المثال، إن مستوى الوعي حسب الخصائص الخلفية.  Bيختلف مستوى الوعي بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
يزداد مع زيادة المستوى التعليمي لكل من الرجال والسيدات، وكذلك يزداد مع زيادة مؤشر الثروة.  Bبااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 بين سكان الحضر اكثر من سكان الريف. Bبااللتهاب الكبدي الفيروسي  وباإلضافة إلى ذلك، ينتشر مستوى الوعي

 

 

 

 

 



 . C  31و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 سيدات: الخلفية الخصائص حسب B يالفيروس الكبدي لتهابال با المعرفة 1-3-3 جدول

 عن معلومات تلقين يالالت نسبة ،B يالفيروس يالكبد االلتهاب عن يعرفن يالالت السيدات بين ومن ؛B يالفيروس يالكبد االلتهاب عن يعرفن يالالت 59-15 العمر يف السيدات نسبة
 مختلفة، ادرمص من معلومات تلقين يالالت السيدات نسبة ومن بين الالتي تلقين معلومات عن الفيروس حديثًا، المسح، على السابقة أشهر الستة خالل B يالفيروس يالكبد االلتهاب
 .2015 مصر الخلفية، الخصائص حسب

 نسبة 
 يالالت
 عن يعرفن

 االلتهاب
 يالكبد
 يالفيروس
B 

 عدد
 السيدات

 يالالت نسبة
 على حصلن

 معلومات
 عن حديثاً 

 االلتهاب
 يالكبد
 B يالفيروس

 السيدات عدد
 نيعرف يالالت
 االلتهاب عن

 يالكبد
 B يالفيروس

 :من B يالفيروس يالكبد االلتهاب عن سمعن/رأين يالالت نسبة
 السيدات عدد
 حصلن يالالت
 معلومات على

 عن حديثاً 
 يالكبد االلتهاب
 تليفزيون  الخلفية الخصائص B يالفيروس

 

 وسائل
 1أخرى 

 
 يأ

 اتصال
 مقدم مع

 خدمة
 طبي

 زيارة
 من منزلية

مقدم 
خدمة 
 طبي

 لمكان زيارة
 طبي

/ الزوجة
 أقارب
/ آخرين
/ أصدقاء
 جيران

 ندوات
/ محلية
ندوات 
تثقيفية/ 
 أخرى 

             العمر                          

15-19 22.2 1425 42.0 316 85.2 2.7 2.9 0.0 2.9 58.1 10.6 133 
20-24 37.3 1185 51.5 442 91.0 6.0 7.2 1.3 6.3 52.7 1.5 228 
25-29 36.1 1471 50.3 530 90.3 4.6 7.5 3.1 5.1 49.1 0.8 267 
30-34 35.8 1195 47.4 428 86.9 3.5 2.5 0.0 2.5 48.0 1.6 203 
35-39 37.5 1061 53.4 398 93.7 3.9 4.2 1.0 3.2 55.0 3.7 213 
40-44 37.8 814 48.5 307 95.7 2.2 8.1 3.8 6.7 46.3 0.2 149 
45-49 39.9 754 54.0 301 91.3 3.3 7.2 3.0 5.4 51.8 5.7 162 
50-54 33.2 707 50.3 234 92.9 3.1 6.1 0.7 5.3 46.2 2.9 118 
55-59 34.1 596 50.7 203 90.8 4.2 5.8 0.0 5.8 65.8 0.0 103 

             الزواجية الحالة              
 1326 2.2 50.8 4.2 1.7 5.4 3.0 91.0 2631 50.4 7370 35.7 سبق لها الزواج

 248 5.8 57.8 7.5 0.9 8.0 8.5 89.9 530 46.8 1839 28.8 لم يسبق لها الزواج
             اإلقامة             

 742 2.5 46.1 5.4 1.4 6.3 4.9 92.9 1454.0 51.0 3359 43.3 حضر
 832 3.0 57.1 4.2 1.8 5.4 3.0 88.9 1707.0 48.8 5850 29.2 ريف

             اإلقامة محل             
 281 3.1 31.8 6.2 1.6 7.4 4.6 91.0 539 52.0 1223 44.1 الحضرية المحافظات

 720 1.5 60.7 3.8 1.5 4.4 3.8 94.4 1550 46.5 4506 34.4 بحرى  وجه
 203 1.6 59.6 3.9 1.8 4.6 4.7 98.1 461 44.0 1056 43.6 حضر
 517 1.5 61.1 3.8 1.4 4.3 3.4 93.0 1090 47.5 3450 31.6 ريف

 567 4.2 51.0 5.2 1.6 6.7 3.7 86.2 1053 53.9 3417 30.8 قبلي وجه
 255 2.5 51.4 5.5 0.7 6.2 5.4 90.9 442 57.6 1048 42.2 حضر
 313 5.5 50.7 4.9 2.4 7.1 2.4 82.4 611 51.2 2369 25.8 ريف
 6 4.9 31.3 10.6 0.0 10.6 2.3 87.4 18 35.0 63 29.4 2الحدود محافظات

             التعليمية الحالة              
 200 5.0 51.4 0.8 0.8 1.6 0.0 85.9 414 48.4 2031 20.4 للمدرسة الذهاب لها يسبق لم
 94 0.0 56.8 1.0 0.8 1.8 1.3 84.7 192 48.8 773 24.8 االبتدائية المرحلة تتم لم

 283 4.0 52.7 3.2 1.8 4.2 0.7 92.4 627 45.2 2345 26.7 انوى الث بعض/ االبتدائية المرحلة أتمت
 998 2.2 51.3 6.4 1.7 7.4 5.8 91.9 1929 51.7 4060 47.5 فأعلى/الثانوية المرحلة أتمت

              العملية الحالة              
 401 3.5 47.4 13.7 3.7 15.2 8.3 91.8 702 57.1 1269 55.3 نقدى عائد مقابل تعمل
 1174 2.5 53.5 1.7 0.9 2.6 2.4 90.5 2459 47.7 7940 31.0 نقدى عائد مقابل تعمل ال
             الثروة مؤشر             

 219 1.7 52.2 1.2 0.6 1.8 2.0 88.5 457 47.9 1806 25.3 مستوى  أدنى
 291 4.4 60.2 5.0 2.6 6.8 2.1 84.9 564 51.6 1810 31.2 الثانى المستوى 
 221 2.8 61.9 4.8 0.0 4.8 3.6 90.4 490 45.0 1833 26.7 األوسط المستوى 
 357 1.5 49.8 5.8 2.0 7.0 2.4 96.2 736 48.5 1865 39.5 الرابع المستوى 
 486 3.2 43.9 5.4 1.8 6.5 7.1 91.7 913 53.3 1895 48.2 مستوى  أعلى
 1575 2.8 51.9 4.8 1.6 5.8 3.9 90.8 3161 49.8 9209 34.3 59-15السيدات  جمالىإ             

 . والملصقات المطبوعات المطويات، المجالت، الجرائد، الراديو، تتضمن 1                          
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تضمنت ال 2

 

 

 



 . C 32و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 رجال: الخلفية الخصائص حسب B الفيروسي الكبدي بااللتهاب المعرفة 2-3-3 جدول

 االلتهاب عن معلومات تلقوا الذين نسبة ،B الفيروسي الكبدي االلتهاب عن يعرفون  الذين الرجال بين ومن ؛B الفيروسي الكبدي االلتهاب عن يعرفون  الذين 59-15 العمر في الرجال نسبة
 الخصائص بحس مختلفة، مصادر من معلومات تلقوا الذين الرجال نسبةومن بين الذين تلقوا معلومات عن الفيروس حديثًا،  المسح، على السابقة أشهر الستة خالل B الفيروسي الكبدي
 .2015 مصر الخلفية،

 

 الذين نسبة
 عن يعرفون 

 االلتهاب
 الكبدي
 B الفيروسي

 عدد
 الرجال

 حصلوا الذين نسبة
 معلومات على
 االلتهاب عن حديثاً 
 B الفيروسي الكبدي

 رجالال عدد
 ن و يعرف الذين
 االلتهاب عن

 الكبدي
 B الفيروسي

 :من B الفيروسي الكبدي االلتهاب عن سمعن/رأين الالتي نسبة

 الذين الرجال عدد
 على حصلوا
 عن حديثاً  معلومات
 الكبدي االلتهاب

 تليفزيون  الخلفية الخصائص B الفيروسي

 

 وسائل
 1أخرى 

 اتصال أى
 مقدم مع
 طبي خدمة

 زيارة
 من منزلية

مقدم 
خدمة 
 طبي

 زيارة
 لمكان
 طبي

/ الزوجة
 أقارب
/ آخرين
/ أصدقاء
 جيران

 ندوات
/ محلية
ندوات 
/ تثقيفية
 أخرى 

             العمر                          

15-19 20.8 1288 33.7 268 79.4 5.1 2.2 0.0 2.2 58.5 7.2 90 
20-24 37.5 859 49.8 322 85.6 10.5 11.6 0.3 11.6 59.5 1.7 160 
25-29 44.6 962 51.0 429 89.7 8.7 5.5 2.9 3.0 55.9 4.6 219 
30-34 41.0 923 48.8 378 86.1 5.7 7.1 2.6 4.5 67.5 0.8 184 
35-39 46.4 856 42.1 397 91.4 9.5 8.2 2.2 7.1 62.2 0.7 167 
40-44 50.5 736 48.7 371 91.8 6.1 8.3 1.7 6.6 56.2 0.4 181 
45-49 48.7 670 50.9 326 94.7 8.2 4.5 1.2 3.3 63.2 0.4 166 
50-54 54.2 702 50.9 381 96.0 7.5 6.5 0.7 6.5 62.9 0.2 194 
55-59 50.1 467 55.6 234 87.1 11.3 9.2 2.9 8.9 66.4 2.0 130 

             الزواجية الحالة              
 1143 1.4 62.0 6.0 1.9 7.6 7.5 90.6 2311 49.5 4926 46.9 سبق له الزواج

 349 3.0 59.0 5.9 1.0 5.9 10.1 87.2 796 43.8 2536 31.4 لم يسبق له الزواج
             اإلقامة             

 681 1.1 54.7 6.2 1.4 7.0 10.3 92.2 1317 51.7 2847 46.3 حضر
 811 2.4 66.8 5.8 2.0 7.3 6.2 87.7 1789 45.3 4615 38.8 ريف

             اإلقامة محل             
 264 0.3 37.5 6.4 0.8 6.4 6.6 91.6 470 56.2 1044 45.1 الحضرية المحافظات

 639 1.9 69.0 4.7 2.1 6.1 9.4 92.4 1551 41.2 3698 41.9 بحرى  وجه
 165 0.0 70.4 7.4 1.8 8.5 16.8 94.2 435 37.8 854 51.0 حضر
 474 2.5 68.5 3.7 2.2 5.2 6.9 91.8 1115 42.5 2844 39.2 ريف

 581 2.4 64.0 7.2 1.7 8.7 7.3 86.0 1067 54.4 2664 40.1 قبلي وجه
 246 2.7 63.0 5.2 1.7 6.6 10.0 91.8 400 61.5 919 43.5 حضر
 335 2.1 64.7 8.7 1.6 10.3 5.3 81.8 668 50.2 1745 38.2 ريف
 8 0.4 32.5 5.7 2.2 7.9 9.7 91.3 18 46.9 56 31.9 2الحدود محافظات

             التعليمية الحالة              
 113 0.0 65.7 3.9 1.2 3.9 0.0 89.1 181 62.3 621 29.1 للمدرسة الذهاب له يسبق لم
 99 0.0 60.3 2.7 0.0 2.7 2.4 89.6 222 44.5 686 32.4 االبتدائية المرحلة يتم لم
 276 2.8 61.4 3.8 0.7 4.3 5.1 88.7 655 42.1 2207 29.7 انوي الث بعض/ االبتدائية المرحلة أتم
 1005 1.9 60.8 7.2 2.2 8.8 10.4 90.2 2048 49.1 3948 51.9 فأعلى/الثانوية المرحلة أتم

              العملية الحالة              
 1296 1.5 62.3 6.2 1.9 7.5 7.4 90.0 2697 48.1 6137 43.9 نقدى عائد مقابل يعمل
 196 3.6 54.5 4.7 0.2 4.7 12.8 88.3 410 47.9 1325 30.9 نقدى عائد مقابل يعمل ال
             الثروة مؤشر             

 249 5.0 62.0 5.0 0.0 5.0 3.7 84.4 512 48.6 1462 35.0 مستوى  أدنى
 256 1.1 69.2 7.5 2.5 9.2 3.9 85.4 563 45.5 1424 39.5 الثاني المستوى 
 210 2.1 66.8 2.5 3.2 5.7 7.6 90.3 519 40.5 1379 37.6 األوسط المستوى 
 300 0.6 61.7 6.7 1.4 7.6 9.1 93.1 650 46.1 1571 41.4 الرابع المستوى 
 477 1.0 53.9 6.8 1.7 7.6 12.2 92.6 862 55.4 1626 53.0 مستوى  أعلى
 1492 1.8 61.3 6.0 1.7 7.2 8.1 89.8 3106 48.0 7462 41.6 59-15الرجال  جمالىإ             

 . والملصقات المطبوعات المطويات، المجالت، الجرائد، الراديو، تتضمن 1                          
 . سيناء وجنوب شمال محافظتي تتضمن ال 2

 

على معلومات من المستجيبين الذين سمعوا عن االلتهاب الكبدي  2015مصر  –تم الحصول أثناء مسح الجوانب الصحية 
هذه النتائج. وقد تم سؤال المستجيبين  2-4-3و 1-4-3تتعلق بالطرق التي يمكن انتقال الفيروس بها. ويعرض جدول  Bالفيروسي 

من شخص آلخر، ولذلك فإن نسب الذين  Bأن يذكروا كل الطرق التي يعرفوها والتي قد تؤدي إلى انتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 في الجداول. %100ن تتعدى ذكروا وسائل االنتقال المختلفة يمكن أ



 . C  33و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

ذكرن طريقة واحدة على  Bأن أكثر من نصحححف السحححيدات الالتي يعرفن اإللتهاب الكبدي الفيروسحححي  1-4-3يوضحححح جدول 
، فإن أغلب السححححححححيدات Bاألقل النتقال المرض. ومن بين السححححححححيدات الالتي اسححححححححتطعن ذكر طريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسححححححححي

ذكرن اإلبر  %45لتالمس بدم الشحححححححححححححخص المصحححححححححححححاب، واذكرن طريق  %56( ذكرن انه يمكن انتقاله من خالل نقل الدم، و79%)
، كان الرجال إلى حد ما أكثر معرفة من السحححححححححححححيدات بطرق انتقال االلتهاب Cالملوثة. وكما كان الحال مع التهاب الكبد الفيروسحححححححححححححي 

، كانوا قادرين Bرجال يعرفون عن التهاب الكبد الفيروسحححححححي  10من كل  6حوالي أن  2-4-3يوضحححححححح جدول  .Bالكبدي الفيروسحححححححي 
فإن الثالث طرق النتقال المرض األكثر ذكرًا بين ، وكما كان نمط السحححححححححححححيداتعلى ذكر طريقة على األقل من طرق انتقال المرض. 

 (.%52ابر ملوثة ) واستخدام(، %67لمصاب )لتالمس بدم الشخص ااطريق عن (، %82نقل الدم )هم  الرجال

 حسب الخصائص الخلفية: سيدات B الفيروسي الكبديالمعرفة بطرق انتقال االلتهاب  1-4 -3جدول 
 يالكبد بااللتهاب الشخص خاللها من يصاب أن يمكن األقل على واحدة طريقة ذكر واستطعن B يالفيروس يالكبد االلتهاب عن يعرفن يالالت سنة 59-15 العمر يف السيدات نسبة

 الخصائص حسب ،الفيروس النتقال عديدة طرق  ذكر واستطعن B يالفيروس يالكبد بااللتهاب الشخص يصاب أن خاللها من يمكن طريقة يعرفن يالالت السيدات ونسبة ،B يالفيروس
 .2015 مصر الخلفية،

 لمستجيباتا نسبة 
 عن يعرفن يالالت

 يالكبد االلتهاب
 وذكرن  B يالفيروس
 على واحده طريقة
 يصاب أن يمكن األقل
 بالمرض الشخص بها

 السيدات عدد
 نيعرف يالالت
 االلتهاب عن

 يالكبد
 B يالفيروس

 :الفيروس النتقال مختلفة طرق  يعرفن يالالت نسبة

 السيدات عدد
 يعرفن يالالت

 واحدة طريقة
 االلتهاب النتقال

 يالكبد
 الخلفية الخصائص Bيالفيروس

 العالقات
 الجنسية

 العالقات
 الجنسية

 الشواذ مع

 نقل
 الدم

 اإلبر
 الملوثة

 تالمس
 بدم آخر

 شخص
 مصاب

 نقل
 العدوى 

 األم من
 للطفل

 التالمس
 يالبدن

 بشخص
 مصاب

 لدغ
/ الناموس

 حشرات لدغ
/ أخرى 
 أخرى 

            العمر                        
15-19 37.1 316 5.6 1.0 69.3 41.9 49.2 2.5 29.9 2.2 117 
20-24 49.1 442 8.5 0.0 79.4 42.0 57.9 0.4 25.1 3.5 217 
25-29 48.6 530 8.9 0.1 77.3 42.9 55.0 0.5 18.1 4.7 258 
30-34 54.0 428 5.9 0.2 80.2 45.4 54.2 1.9 22.3 4.9 231 
35-39 57.7 398 9.9 0.0 79.5 42.9 56.2 1.1 23.4 2.2 230 
40-44 63.9 307 5.7 0.4 78.5 50.4 59.2 0.0 21.6 1.5 196 
45-49 54.6 301 6.5 0.0 84.4 41.2 56.8 0.4 23.7 0.7 164 
50-54  53.4 234 6.7 0.6 79.3 45.5 58.9 2.1 28.8 4.8 125 
55-59 62.1 203 4.0 0.0 79.6 56.6 59.6 1.3 21.4 1.1 126 

            الحالة الزواجية             
 1409 3.0 22.7 1.1 55.6 44.1 79.3 0.2 6.7 2631 53.6 سبق لها الزواج

 256 3.1 25.7 0.7 60.2 50.0 76.8 0.5 9.9 530 48.2 لم يسبق لها الزواج
            اإلقامة             

 917 2.4 20.8 0.8 57.3 47.9 82.2 0.2 7.3 1454 63.1 حضر
 748 3.8 26.2 1.3 55.1 41.5 74.9 0.3 7.1 1707 43.8 ريف

            محل اإلقامة             
 368 0.7 14.6 0.9 58.2 42.4 84.9 0.0 6.5 539 68.1 المحافظات الحضرية

 710 2.7 25.0 1.2 57.7 51.7 77.8 0.2 8.0 1550 45.8 وجه بحري 
 263 4.3 22.6 0.5 59.9 60.9 79.3 0.2 9.0 461 57.0 حضر
 447 1.7 26.4 1.6 56.4 46.3 77.0 0.3 7.4 1090 41.0 ريف
 579 4.8 26.3 0.8 53.5 38.5 76.7 0.3 6.7 1053 55.0 وجه قبلي
 281 2.7 26.9 0.9 53.9 43.1 81.7 0.3 6.8 442 63.6 حضر
 297 6.7 25.9 0.8 53.0 34.2 71.9 0.4 6.6 611 48.7 ريف

 9 12.1 25.4 0.0 58.0 42.4 63.1 0.0 4.8 18 49.2 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية             

 133 1.4 21.7 0.5 48.6 38.3 73.1 0.0 3.0 414 32.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 79 3.9 32.6 0.0 48.3 31.4 68.9 0.4 5.9 192 41.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 253 3.3 27.2 0.5 50.7 37.9 74.5 0.7 6.7 627 40.4 الثانوي تمت المرحلة االبتدائية/بعض أ
 1200 3.1 21.9 1.2 58.9 48.1 81.1 0.1 7.9 1929 62.2 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية              
 492 3.6 24.6 0.4 58.7 50.4 81.4 0.2 9.1 702 70.1 عمل مقابل عائد نقديت

 1173 2.8 22.6 1.3 55.3 42.8 77.8 0.3 6.4 2459 47.7 تعمل مقابل عائد نقديال 
            مؤشر الثروة             

 183 6.4 29.8 1.0 48.5 40.9 67.1 0.5 5.0 457 40.2 أدنى مستوى 
 241 3.7 21.6 1.7 50.1 38.5 77.7 0.1 4.9 564 42.6 المستوى الثاني
 229 2.9 29.7 1.7 58.3 48.8 76.9 0.2 7.3 490 46.6 المستوى األوسط
 404 2.7 21.7 0.4 54.2 45.6 80.7 0.3 8.9 736 54.9 المستوى الرابع
 608 2.0 20.3 0.9 61.9 47.0 82.5 0.1 7.6 913 66.6 أعلى مستوى 

 1665 3.0 23.2 1.0 56.3 45.0 78.9 0.2 7.2 3161 52.7 59-15 السيدات إجمالي             
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1             

  



 . C 34و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 رجالحسب الخصائص الخلفية:  B الفيروسي الكبديالمعرفة بطرق انتقال االلتهاب  2-4 -3جدول 
 يالكبد بااللتهاب الشخص خاللها من يصاب أن يمكن األقل على واحدة طريقة ذكر واستطاعوا B يالفيروس يالكبد االلتهاب عن ن و يعرف لذينا سنة 59-15 العمر يف رجالال نسبة

 الخصائص حسب ،الفيروس النتقال عديدة طرق  ذكر اعواواستط B يالفيروس يالكبد بااللتهاب الشخص يصاب أن خاللها من يمكن طريقة ن و يعرف الذين الرجال ونسبة ،B يالفيروس
 .2015 مصر الخلفية،

 الذين لمستجيبينا نسبة 
 يدالكب االلتهاب عن ن و يعرف

 طريقة وذكروا B يالفيروس
 أن يمكن األقل على واحده

 الشخص بها يصاب
 بالمرض

 الرجال ددع
 ن و يعرف ذينال

 االلتهاب عن
 يالكبد
 B يالفيروس

 :الفيروس النتقال مختلفة طرق  ن و يعرف ذينال نسبة

 ذينال الرجال عدد
 طريقة ن و يعرف
 النتقال واحدة
 يالكبد االلتهاب
 الخلفية الخصائص Bيالفيروس

 العالقات
 الجنسية

 العالقات
 الجنسية

 الشواذ مع

 نقل
 الدم

 اإلبر
 الملوثة

 تالمس
 بدم آخر

 شخص
 مصاب

 نقل
 العدوى 

 األم من
 للطفل

 التالمس
 يالبدن

 بشخص
 مصاب

 لدغ
/ الناموس

 حشرات لدغ
 أخرى / أخرى 

            
            العمر            

15-19 36.4 268 3.3 0.0 80.3 33.0 61.1 0.0 24.0 3.6 98 
20-24 54.3 322 3.7 0.0 76.4 55.7 66.7 0.9 29.1 2.4 175 
25-29 52.8 429 2.6 1.4 76.5 50.1 69.5 0.1 22.8 1.7 226 
30-34 53.6 378 2.8 0.1 85.5 46.8 62.8 0.1 18.6 1.8 203 
35-39 61.0 397 6.1 0.2 84.7 45.9 66.5 1.2 15.5 0.7 242 
40-44 69.8 371 5.0 0.1 84.7 56.1 69.4 0.1 20.6 3.5 259 
45-49 66.7 326 5.4 1.7 84.1 53.1 65.5 0.3 18.0 2.2 217 
50-54  66.4 381 6.8 0.4 80.9 59.5 70.6 0.1 14.9 2.3 253 
55-59 71.0 234 3.8 0.1 84.5 53.9 70.0 0.6 19.0 3.1 166 

            الزواجيةالحالة              
 1436 2.2 18.5 0.4 67.3 51.9 83.0 0.6 4.9 2311 62.1 الزواج لهسبق 

 404 2.5 23.9 0.2 67.7 50.9 78.9 0.1 3.3 796 50.7 الزواج لهلم يسبق 
            اإلقامة             

 859 2.3 18.6 0.4 62.8 51.0 85.9 0.3 5.0 1317 65.3 حضر
 980 2.2 20.7 0.4 71.3 52.2 78.8 0.7 4.2 1789 54.8 ريف

            محل اإلقامة             
 311 0.0 16.7 0.4 55.1 47.0 88.1 0.0 3.4 470 66.0 المحافظات الحضرية

 887 1.9 18.0 0.4 71.6 56.8 80.9 0.3 4.7 1551 57.2 وجه بحري 
 278 3.4 16.9 0.4 64.4 56.6 85.0 0.1 5.0 435 63.8 حضر
 609 1.2 18.5 0.4 74.9 56.9 79.1 0.4 4.6 1115 54.6 ريف
 632 3.9 23.7 0.4 67.7 46.6 80.9 1.0 4.9 1067 59.2 وجه قبلي
 265 3.8 22.9 0.3 70.4 49.5 84.5 0.9 6.8 400 66.2 حضر
 367 4.0 24.3 0.4 65.7 44.5 78.2 1.0 3.5 668 55.0 ريف

 10 2.9 16.4 0.0 57.0 53.1 79.4 0.0 4.9 18 57.5 1محافظات الحدود
            الحالة التعليمية             

 74 1.0 19.9 0.5 79.9 53.3 74.4 0.0 1.9 181 41.1 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 104 0.0 20.6 0.0 66.8 43.6 71.9 0.0 4.0 222 46.7 تم المرحلة االبتدائيةلم ي
 301 4.4 18.0 0.1 64.9 45.0 79.3 1.0 2.1 655 46.0 االبتدائية/بعض الثانوي لمرحلة أتم ا
 1360 2.0 20.0 0.5 67.3 53.7 84.0 0.5 5.3 2048 66.4 المرحلة الثانوية/فأعلى أتم
            الحالة العملية              
 1621 2.2 19.3 0.4 67.5 51.9 81.7 0.6 4.6 2697 60.1 عمل مقابل عائد نقديي

 218 2.5 23.1 0.2 66.7 49.6 85.2 0.0 4.0 410 53.3 ال يعمل مقابل عائد نقدي
            مؤشر الثروة             

 289 3.0 21.4 0.4 68.3 49.6 75.9 0.2 2.9 512 56.4 أدنى مستوى 
 294 3.0 21.9 0.0 71.4 52.8 77.0 0.3 4.4 563 52.3 المستوى الثاني
 264 1.5 18.4 1.1 71.2 50.7 81.8 1.0 5.0 519 51.0 المستوى األوسط
 393 1.6 17.5 0.0 66.5 51.4 83.7 0.7 5.4 650 60.4 المستوى الرابع
 599 2.3 19.9 0.5 63.8 52.6 86.7 0.4 4.8 862 69.5 أعلى مستوى 

             
 1839 2.3 19.7 0.4 67.4 51.7 82.1 0.5 4.6 3106 59.2 59-15الرجال إجمالي 

 

           
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1 

 

. Bوتعتبر كاًل من العالقات الجنسحححية وانتقال الفيروس من األم للطفل هي الطرق الشحححائعة للعدوى بالتهاب الكبد الفيروسحححي 
خمس السححححححيدات و  ربعحوالي و أي من هذه الطرق.  2015مصححححححر -مسححححححتجيبين في مسححححححح الجوانب الصحححححححية العدد قليل من وقد ذكر 

 .بشخص مصاب يبدنخالل التالمس المن ينتقل  ممكن أن Bالرجال يعتقدون خطًأ أن االلتهاب الكبدي الفيروسي 



 . C  35و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 ض الكبدامر أو  Cو Bتاريخ االلتهاب الكبدي الفيروسي  3-3
قد سبق لهم إجراء  عما إذا كان 2015مصر - مسح الجوانب الصحية خاللسنة  59-15لعمر تم سؤال المستجيبين في ا

رض أو تم تشححخيصححهم أنهم مصححابين بم أو أن لديهم أعراضو/ Bو Cااللتهاب الكبدي الفيروسححي أنهم مصححابين ب هموتشححخيصححاختبار 
 في استمارة الطفل.سنة  14-1في العمر  الطفلعن مسئول شخص أخر بالغ أي وتم جمع معلومات مشابهة من األم أو  .ي آخركبد

وبشححححححكل عام، سححححححنة.  59-1في العمر  لألفرادمعلومات عن تاريخ اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسححححححي  5-3يعرض جدول 
سبق لهم إجراء اختبار االلتهاب  سنة قد 59-1من المصريين في العمر  %7أن  2015مصر - تشير نتائج مسح الجوانب الصحية

بين  منخفضحححححة جداً  االختباروكانت معدالت  .Bالكبدي الفيروسحححححي  االلتهابسحححححبق لهم إجراء اختبار قد  %2، وCلكبدي الفيروسحححححي ا
( أو 0.3%) Bالكبدي الفيروسحححححححححي االلتهاب سحححححححححبق لهم إجراء اختبار سحححححححححنة قد  14-1من األطفال في العمر %1أقل من فاألطفال. 
. حيث أن السححححححيداتعالية بين الرجال عن  الختباربين البالغين، كانت معدالت اأما C (0.5% .)الكبدي الفيروسححححححي  االلتهاباختبار 

من  %6، وBالفيروسحححححي  يتهاب الكبدلسحححححبق لهم إجراء اختبار اإلسحححححنة قد  59-15من الرجال في العمر  %6من السحححححيدات و 2%
 .Cيروسي الف يتهاب الكبدلسبق لهم إجراء اختبار اإلقد من الرجال  %18السيدات و

 Cو Bتاريخ اختبارات االلتهاب الكبدي الفيروسي  5-3جدول 
 .2015، حسب النوع والعمر، مصر Bوااللتهاب الكبدي الفيروسي  Cسنة حسب ما إذا كانوا قد أجروا اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي  59-1التوزيع النسبي لألفراد في العمر 

 59-1في العمر  فرادإجمالي األ  2 59-15البالغين في العمر   1 14-1األطفال في العمر  
 اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث حالة إجراء اختبار االلتهاب الكبدي

            B الفيروسيالكبدي سبق إجراء اختبار االلتهاب             
 2.2 3.5 1.1  3.5 5.8 1.7  0.3 0.4 0.1 نعم
 59.9 63.1 57.1  33.9 35.7 32.6  99.7 99.6 99.8  ال

 0.1 0.1 0.1  0.1 0.2 0.1  0.0 0.0 0.1 ال يعرف
 B 0.0 0.0 0.0  65.7 58.4 62.4  41.7 33.4 37.8الكبدي الفيروسي لم يسمع عن االلتهاب 

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 جمالياإل             
            Cالكبدي الفيروسي سبق إجراء اختبار االلتهاب              

 7.1 10.6 4.0  11.4 17.9 6.1  0.5 0.8 0.3 نعم
 85.6 84.0 87.0  76.5 72.5 79.8  99.4 99.2 99.7  ال

 0.1 0.1 0.1  0.1 0.1 0.1  0.0 0.0 0.0 ال يعرف
 B 0.0 0.0 0.0  14.0 9.5 12.0  8.9 5.4 7.3الكبدي الفيروسي لم يسمع عن االلتهاب 

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 جمالياإل             
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 الوالدين أو مسئول بالغ آخر.تم ذكر حالة األطفال بواسطة  1                        
  تم ذكر الحالة ذاتيًا. 2
 

كاًل إصحححابة تاريخ عن  2015مصحححر - تم الحصحححول عليها في مسحححح الجوانب الصححححيةالتي معلومات ال 6-3يلخص جدول 
ط من نسحححححححححبة صحححححححححغيرة فقو كبد. الض امر أكبد، أو أعراض األخرى بالمراض أو األالفيروسحححححححححي،  يتهاب الكبدلباإلمن البالغين واألطفال 

 ،%2و %4)أخرى بالكبد مراض أو أالكبدي الفيروسححححي  االلتهابسححححبق تشححححخيصححححهم كمصححححابين بأي من أمراض قد البالغين واألطفال 
من السححححححيدات  C (1%نهم مصححححححابين بااللتهاب الكبدي الفيروسححححححي بأخبارهم قد تم إنه أفي أغلب األحيان  البالغينذكر (. الترتيبعلى 

من البنات  A (1%الكبدي الفيروسي  االلتهاباألطفال في معظم األحيان أنه تم تشخيصهم كمصابين ب ذكرل(، بينما من الرجا %4و
وهى في  ،يمرض كبدالشححححححائعة لإلصححححححابة بألعراض أصححححححيبوا با قد طفالمن األ %4ومن البالغين  %10 كما أن من األوالد(. %2و

 من األطفال(. %4من البالغين و %9)الغامق ليصبح البول لون  أغلب األحيان تغير في

 



 . C 36و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 

 تاريخ اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي وأمراض أخرى بالكبد 6-3جدول 
 . 2015تهاب الكبدي الفيروسي، أمراض أخري بالكبد أو أعراض أمراض الكبد، حسب النوع والعمر، مصر لسبق وتم إخبارهم أن لديهم اإلالذين  سنة 59-1نسبة األفراد في العمر 

 الكبدي الفيروسي وأمراض الكبد بااللتهابتاريخ اإلصابة 
 59-1في العمر  األفرادإجمالي   2 59-15البالغين في العمر   1 14-1األطفال في العمر 

 اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث
سبق اإلصابة بأي نوع من اإللتهاب الكبدي الفيروسي وأمراض             

 2.9 4.1 1.9  3.9 5.8 2.3  1.5 1.9 1.1 أخرى بالكبد
 2.7 3.8 1.7  3.5 5.3 2.0  1.5 1.8 1.1 سبق اإلصابة بأي نوع من اإللتهاب الكبدي            

 A 1.0 1.5 1.2  0.5 0.8 0.6  0.7 1.1 0.9اإللتهاب الكبدي 
 B 0.0 0.0 0.0  0.1 0.4 0.3  0.1 0.2 0.2اإللتهاب الكبدي 
 C 0.0 0.1 0.1  1.2 4.1 2.5  0.8 2.4 1.6اإللتهاب الكبدي 

 0.1 0.2 0.1  0.1 0.1 0.2  0.2 0.2 0.1 كبدي ال يعرف نوعه التهاب
 0.3 0.4 0.3  0.5 0.6 0.4  0.1 0.1 0.0 بالكبد أخرى  اإلصابة بأمراضسبق             
 7.4 7.3 7.4  9.6 9.4 9.7  4.0 4.4 3.4 سبق اإلصابة بأعراض أمراض الكبد            

 1.6 1.9 1.4  1.4 1.6 1.3  1.9 2.3 1.5 الصفرة
 7.1 7.0 7.1  9.2 9.1 9.4  3.7 4.2 3.2 لون البول الغامق
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 تم ذكر حالة األطفال بواسطة الوالدين أو مسئول بالغ آخر. 1                        
 تم ذكر الحالة ذاتيًا. 2
 

نهم أخر أ طبي أو متخصببببببب  خبارهم من دبل طبيبإتم طفال الذين أفادوا انه دد نسبببببببب البالغين واأل 7-3ويعرض جدول 
، Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي  فقط من البالغين أنهم مصابون حالياً  %2وذكر . Cأو  B الكبدي الفيروسي االلتهابب مصابين حالياً 
تم نهم . ولم يذكر أي من األطفال أBالفيروسببببببببببببي  يتهاب الكبدلمصببببببببببببابين باإلذكروا أنهم ( %0.1فقط من البالغين )جدًا وعدد دليل 

 .Cأو Bالفيروسي  يتهاب الكبدلباإل تشخيصهم كمصابين حالياً 

 Cو/أو اإللتهاب الكبدي الفيروسي  Bاإلصابة الحالية بعدوى اإللتهاب الكبدي الفيروسي  7-3جدول 
و/أو  Bسنة الذين تم إخبارهم بواسطة طبيب أو متخص  أنه حاليًا مصاب بعدوى اإللتهاب الكبدي الفيروسي  59-1نسبة األفراد في العمر 
 .2015حسب النوع والعمر، مصر  Cاإللتهاب الكبدي الفيروسي 

 59-1في العمر  األفرادإجمالي   2 59-15البالغين في العمر   1 14-1األطفال في العمر  
 اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث  اإلجمالي ذكور إناث Cأو  Bالكبدي  بااللتهاباإلصابة الحالية 

 B 0.0 0.0 0.0  0.1 0.2 0.1  0.0 0.1 0.1الكبدي  بااللتهابُمصاب حاليًا             
 C 0.0 0.0 0.0  1.1 3.2 2.1  0.7 1.9 1.3الكبدي  بااللتهابُمصاب حاليًا 
 C 0.0 0.0 0.0  1.2 3.4 2.2  0.7 2.0 1.3أو  Bالكبدي  بااللتهابُمصاب حاليًا 
 C 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0و  Bالكبدي  بااللتهابُمصاب حاليًا 
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 تم ذكر حالة األطفال بواسطة الوالدين أو مسئول بالغ آخر. 1             
  .تم ذكر الحالة ذاتيًا. 2
 

 Cالفيروسي  يتهاب الكبدلتاريخ عالج اال  3-4
أسئلة للحصول على معلومات عن الحالة العالجية للمستجيبين الذين سبق  2015مصر –تضمن مسح الجوانب الصحية 

لتهاب الكبدي أنهم مصببببابين باإل. وكانت أعداد األطفال الذين ذكروا C أو B الفيروسببببي يالكبدتهاب لتشببببخيصببببهم كمصببببابين باإلوتم 
لتعطي بيانات يمكن االعتماد  اً صببغيرة جد Bوأعداد البالغين الذين ذكروا أنهم مصببابين باإللتهاب الكبدي الفيروسببي  Cو Bالفيروسببي 

الذين سبببببببببببببنة  59-15مات عن الحالة العالجية بين البالغين في العمر معلو  8-3، يعرض جدول ولذلكعليها عن الحالة العالجية. 
 .Cلتهاب الكبدي الفيروسي نهم سبق لهم اإلصابة باإلأذكروا 

 



 . C  37و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 اإلصابةالذين سبق لهم  59-15لبالغين في العمر ا الذي حصل عليهالحالة العالجية ونوع العالج  8-3جدول 
 Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي 
بعدوى االلتهاب  اإلصابةمتخصص أنهم سبق لهم  أوبواسطة طبيب  إخبارهمالذين تم  59-15التوزيع النسبي للبالغين في العمر

نسبة الذين ، Cومن بين الذين سبق لهم الحصول على عالج لإللتهاب الكبدي الفيروسي حسب الحالة العالجية، cالكبدي الفيروسي 
 2015مختلفة حسب النوع، مصر ذكروا أنهم تلقوا عالجات 

        
 ونوع العالج المتلقى Cالحالة العالجية لاللتهاب الكبدي الفيروسي 

 59-15البالغين 
 اإلجمالي رجال  سيدات

    العالجيةالحالة         
 71.4 68.0 80.6 تلقى عالج

 28.6 32.0 19.4 لم يتلقى عالج
 100.0 100.0 100.0 إجمالي النسبة    

 C 114 304 418بااللتهاب الكبدي الفيروسي  اإلصابةعدد الذين سبق لهم 
    نوع العالج    

 33.2 37.4 23.7 انترفيرون 
 5.3 5.8 4.3 ريبافيرين
 19.3 17.8 18.3 (Silymarin) ليجالون 
 1.8 1.5 1.6 (Sofosbuvir)  سوفالدي
 4.2 2.8 3.2 (Simeprevir) أوليشيو 
 9.4 10.7 6.6 طبية أعشاب

 37.6 36.1 40.8 فيتامينات
 18.0 12.6 30.1 ى خر أ

 10.1 12.0 6.0 ال يعرف
 C 92 207 299 بااللتهاب الكبدي الفيروسي اإلصابةعدد الذين سبق لهم تلقى عالج لعدوى     

    

عالجهم من تم  قدانهم  Cنهم مصحححححابين بااللتهاب الكبدي الفيروسحححححي أبالغين سحححححبق تشحححححخيصحححححهم على  10من كل  7 ذكر
كثر (. وكانت أ%38هو الفيتامينات ) العالج األكثر ذكراً وكان تلقوا عالج.  ن قدمن الرجال أنه ذكراً المرض. وكانت السححححححححححيدات أكثر 

فقط من البالغين الذين سبق  %2ذكر (. و %18ون )والليجال (%33التي ذكر المصابين البالغين انهم تلقوها هي االنترفيرون ) دويةاأل
 .Cالفيروسي يلتهاب الكبدإللعالج امؤخرًا متاح  لدي أصبحكعالج. وهذا غير مفاجئ بما أن السوفا إلصابة أنهم تلقوا السوفالديلهم ا

 2015مصر  - تحليل االلتهاب الكبدي الفيروسي في مسح الجوانب الصحية 3-5
، كان 2015مصححر - في مسححح الجوانب الصحححية Bو Cباإلضححافة إلى االسححتجابة لألسححئلة عن اإللتهاب الكبدي الفيروسححي 

اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسحححي في المسحححح. وتضحححمن المكون بالخاص  المكون  سحححنة مؤهلين للمشحححاركة في 59-1األفراد في العمر 
حليل خالل المسححح. وتم تمن  لهم االختبارإجراء على  موافقتهم الذين تم الحصححول على من الوريد من كل األفراد كافية دم ةعينسحححب 

نتائج اختبارات  ةعادقد تم إ ( بالقاهرة. و CPHL) المعامل المركزية لوزارة الصححححححةعينات الدم التي تم الحصحححححول عليها في المسحححححح في 
 .ةليل المعملياالتح االنتهاء من مرحلةصلة عقب منف ةميداني زياراتخالل من االلتهاب الكبدي الفيروسي لألفراد 

وفيما يلي عرض لمستوى تغطية تحاليل االلتهاب الكبدي الفيروسي ونتائج عملية إعادة نتائج التحاليل. وتفاصيل أخرى عن 
في المعامل المركزية لوزارة  Cو Bاإلجراءات التي تم تنفيذها خالل جمع عينات الدم وبروتوكوالت تحاليل االلتهاب الكبدي الفيروسححححي 

 في الفصل األول من هذا التقرير. معروضة( CPHLالصحة )

 الفيروسي الكبدي تغطية تحاليل االلتهاب 3-5-1
تغطية اختبارات االلتهاب الكبدي الفيروسي كان مرتفعًا. حيث أن إجمالي المؤهلين من البالغين  معدلأن  9-3يوضح جدول 
إعطاء عينة دم لالختبار أو لم يكونوا متواجدين  %5حوالي رفض . 27549ت االلتهاب الكبدي الفيروسي هو واألطفال إلجراء اختبارا

من المؤهلين البالغين أو األطفال لم يتم سحب عينة الدم منهم أو لم  %1بالمنزل أثناء زيارة فريق المسح ألسرهم المعيشية. وأقل من 
ة العينة المسحوبة(. كما أن االختالفات في معدالت تغطية االختبارات بين السيدات والرجال يتم اختبارها ألسباب أخرى )مثل عدم كفاي

حبت منهم عينة دم لالختبار. %94من اإلناث و %95كانت طفيفة، حيث أن   من الذكور س 



 . C 38و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 طبقا للعد الفعلي 59-1الذين تم مقابلتهم في العمر  األفرادتغطية اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي بين  9-3جدول 
(، غير مرجححسب حالة االختبار، حسب الخصائص الخلفية )طبقا للعد الفعلي  59-1الذين تم مقابلتهم في العمر  لألفرادالتوزيع النسبي 

 2015مصر

 الخصائص الخلفية

 حالة االختبار

 اجمالي النسبة
)غير العدد 

 مرجح(
 تم فحص  

 1العينة
رفض إعطاء 

 العينة
أثناء  موجودغير 

 جمع عينات الدم
/  2أخرى 

 بيانات مفقودة
       النوع       

 14481 100.0 0.7 0.1 4.6 94.7 سيدات
 13068 100.0 0.6 0.1 4.9 94.4 رجال

       العمر       
1-4 89.8 6.6 0.1 3.5 100.0 3654 
5-9 93.2 6.2 0.1 0.5 100.0 3863 
10-14 94.0 5.1 0.4 0.5 100.0 3361 
15-19 96.6 3.2 0.1 0.2 100.0 2659 
20-24 96.0 3.9 0.0 0.0 100.0 2058 
25-29 96.0 4.0 0.0 0.0 100.0 2457 
30-34 95.8 4.1 0.0 0.0 100.0 2166 
35-39 96.1 3.7 0.0 0.2 100.0 1927 
40-44 96.3 3.7 0.0 0.0 100.0 1524 
45-49 97.0 2.9 0.0 0.1 100.0 1423 
50-54  94.7 5.0 0.1 0.2 100.0 1408 
55-59 94.4 5.6 0.0 0.0 100.0 1049 

       اإلقامة       
 12940 100.0 0.7 0.1 6.8 92.4 حضر
 14609 100.0 0.6 0.1 2.9 96.5 ريف

       محل اإلقامة       
 4637 100.0 0.7 0.0 6.2 93.1 المحافظات الحضرية

 9970 100.0 0.4 0.2 4.0 95.5 وجه بحري 
 3254 100.0 0.6 0.3 7.8 91.3 حضر
 6716 100.0 0.3 0.1 2.1 97.5 ريف
 11163 100.0 0.8 0.1 4.9 94.2 وجه قبلي
 3717 100.0 0.8 0.1 7.9 91.2 حضر
 7446 100.0 0.8 0.1 3.5 95.7 ريف

 1779 100.0 0.8 0.1 3.7 95.4 3محافظات الحدود
       4التعليميةالحالة        

 2468 100.0 0.2 0.0 2.8 97.1 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 1385 100.0 0.1 0.0 2.4 97.5 لم يتم المرحلة االبتدائية

 4463 100.0 0.1 0.1 2.9 97.0 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 8355 100.0 0.1 0.0 5.0 94.9 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

       مؤشر الثروة       
 5851 100.0 0.6 0.1 2.5 96.8 أدنى مستوى 
 4897 100.0 0.5 0.0 2.7 96.7 المستوى الثاني
 4085 100.0 0.6 0.1 3.1 96.2 المستوى األوسط
 5824 100.0 0.9 0.2 5.3 93.7 المستوى الرابع
 6892 100.0 0.6 0.1 8.5 90.8 أعلى مستوى 

 27549 100.0 0.6 0.1 4.7 94.5 59-1اإلجمالي        
 ، والعينات التي لها نتائج نهائية.المعاملتتضمن كل عينات مصل الدم تحت االختبار في   1              
 )على سبيل المثال.، ال يوجد دم كافي الستكمال التحليل التأكيدي(. لمعاملتتضمن أي من الحاالت التي بها مشاكل في جمع العينات أو استكمال التحليل في ا 2
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
 سنة. 59-15اقتصرت على المستجيبين في العمر  4

 

أن معدل التغطية كان في أقل  9-3خذ في االعتبار االختالفات في معدالت التغطية حسب العمر، يوضح جدول األوب
في كل الفئات العمرية األخرى ما عدا األطفال في  %95(. وقد تجاوز المعدل %90سنة ) 4-1له بين األطفال في العمر مستوى 
( عنها في الحضر %97سنة. كما كانت تغطية االختبار إلى حد ما أعلى في الريف ) 59-50 سنة والبالغين في العمر 14-5العمر 

نسبة في أقل (، و %98أعلى نسبة لعينات الدم التي تم اختبارها في ريف الوجه البحري ) كانت ،لمحل اإلقامة أما بالنسبة(. 92%)
أو أعلى في كل المحافظات عدا الجيزة، حيث تم  %90كانت مستويات التغطية (. و %91)حضر الوجه القبلي وحضر الوجه البحري 
 في الجدول(. موضحةات غير من المستجيبين )البيان %88إجراء اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي لح

في ادنى مستوى لمؤشر  %97من  ،سنة مع زيادة مؤشر الثروة 59-1التغطية بين األفراد في العمر  معدالتوقد انخفضت 
لبالغين في بين احالة التعليمية في أعلى مستوى لمؤشر الثروة. كما وجد اختالف طفيف في معدالت التغطية حسب ال %91الثروة إلى 

 سنة. 59-15العمر 
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 إعادة نتائج اختبارات االلتهاب الكبدي الفيروسي 3-5-2
ميدانية خاصة إلعادة النتائج إلى كل المستجيبين الذين  زياراتعقب االنتهاء من مرحلة اختبارات عينات الدم، كان هناك 

حبت منهم عينات  مستجيب. وكان يتم وقت إعادة النتائج،  53فرق ميدانية بإعادة النتائج لكل المستجيبين ما عدا  9دم. حيث قامت الس 
إلى المراكز المتخصصة للكبد أو وحدات  Cأو  Bتحويل المستجيبين الذين كان لديهم نتيجة إيجابية إلختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 .إذا لزم األمرتشارة والعالج، صحية أخرى لمزيد من الفحص واالس

 Cو Bالفيروسي  الكبدي انتشار االلتهاب 3-6
 حسب العمر Cو Bالفيروسي  الكبدي انتشار االلتهاب 3-6-1

سنة حسب العمر. حيث  59-1في العمر  فرادلأل Cو Bنتائج اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي  10-3يعرض جدول 
إلكتشاف وجود  HBcAb. حيث تم استخدام اختبار HBsAGو HBcAbاختبارات نتائج  10-3يعرض أول عمودين في جدول 

المسح. وهذه األجسام المضادة تنتج من الجسم بين في في عينات الدم الخاصة بالمستجي Bأجسام مضادة لاللتهاب الكبدي الفيروسي 
وذلك من أجل مقاومة العدوى. ويستمر وجود هذه األجسام   Bالفيروسيلإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي البشري عند تعرضه ألول مرة 

تائج اإليجابية الختبار أو لم يتعافى. ولذلك، تشير الن Bالمضادة داخل الجسم سواء تعافى الشخص من االلتهاب الكبدي الفيروسي 
HBcAb  في المسح أنه سبق للشخص اإلصابة بفيروس االلتهاب الكبدي الفيروسيB وتم إجراء اختبار .HbsAG  لكل عينات الدم

، Bإلكتشاف وجود سطح البروتينات التي يفرزها فيروس االلتهاب الكبدي الفيروسي  HbcAb ختبارإلإيجابية التي كانت لها نتائج 
النتيجة اإليجابية في  الذين لهمحالية أو مزمنة. واألفراد  Bعد عالمة لتحديد ما اذا كانت اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي والذي ي
 .B، لديهم إصابة حالية بااللتهاب الكبدي الفيروسي HBsAGاختبار 

. حيث تضمن اسلوب اجراء Cفيروسي نتائج اختبارات االلتهاب الكبدي ال 10-3العمودين الثالث والرابع في جدول يوضح 
عححدة خطوات، ففي الخطوة األولى تم إجراء اختبححار الجيححل الثححالححث لفحص المنححاعححة اإلنزيمي  Cاختبححار االلتهححاب الكبححدي الفيروسحححححححححححححي 

(ELISA على عينات الدم الكتشححححححاف األجسححححححام المضححححححادة لاللتهاب الكبدي الفيروسححححححي )C وجود عدد معنوي للنتائج توقع . وبسححححححبب
( للتأكد من وجود أجسحام مضحادة CIAتم اسحتخدام اختبار أخر يعرف باسحم كيمي ليومينسحنت ) ELISAاإليجابية الخاطئة في اختبار 
( أن الشححححخص قد سححححبق له اإلصححححابة بفيروس االلتهاب CIA، بحيث تشححححير النتيجة اإليجابية إلختبار )Cلاللتهاب الكبدي الفيروسححححي 

( أن األفراد سححححححبق لهم اإلصححححححابة باإللتهاب الكبدي CIAوتشححححححير النتائج اإليجابية الختبار كيمي ليومينسححححححنت ). Cالفيروسححححححي  الكبدي
( لفيروس االلتهاب الكبدي RNAوجود الكمي للحمض األميني النووي )عن ال كشحححححححفل( لPCRوتم اسحححححححتخدام اختبار). Cالفيروسحححححححي 
. وتشححححححير النتائج Cة اإليجابية الختبار األجسححححححام المضححححححادة لاللتهاب الكبدي الفيروسححححححي في كل عينات الدم ذات النتيج Cالفيروسححححححي 

 .Cالكبدي الفيروسي  لتهابباإل ( إلى وجود إصابة )حالية أو مزمنة(RNAاإليجابية لألفراد في اختبار )

سنة  59-1من األفراد في العمر  %10أن  10-3، يوضح جدول Bنتائج اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي ل أما بالنسبة
سحححبق لهم التعرض للفيروس في وقت قد انهم إلى في دمائهم، والذي يشحححير بدوره  Bلتهاب الكبدي الفيروسحححي اللديهم أجسحححام مضحححادة ل

حدة مع بختبار األجسححححام المضححححادة إلة لإلصححححابة من السححححيدات. وتزداد نسححححبة النتائج اإليجابي ما. وكان الرجال إلى حد ما أكثر احتماالً 
بين المسحححتجيبين في  %43عند  مسحححتوى سحححنة لتصحححل ألعلى  14-1بين األطفال في العمر  %1من أقل من حيث زادت زيادة العمر، 

 .سنة 59-55العمر 

بااللتهاب  اً حاليمصابين  1شخص 800000سنة أو حوالي  59-1فقط من األفراد في العمر  %1 نجد أن ،ةعامبصورة و 
سححححنة  20بين األفراد تحت عمر  منخفضححححة جداً  Bبااللتهاب الكبدي الفيروسححححي  حالية. وكانت نسححححبة اإلصححححابة الBالكبدي الفيروسححححي 

قومي ال للبرنامجإضحححححافته ذي تمت ال Bضحححححد االلتهاب الكبدي الفيروسحححححي  طعيمتغطية الت التوسحححححع السحححححريع في مدىأو أقل(.  0.2%)
                                                           

)الجهاز  2014يوليو،  1سنة في  59-1باالعتماد على عدد السكان المتوقع في العمر  Bباإللتهاب الكبدي الفيروسي  اً ر عدد األفراد المصابين حالييقدتم ت 1
 (.2015المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 



 . C 40و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

التي تم مالحظتها بين األطفال  Bلتهاب الكبدي الفيروسي إلصابة باإلالمنخفضة ل معدالتغالبًا ما تعني أن ال التسعيناتفي  طعيملتا
 كبر في المستقبل.العمرية األ تائبين الف هى السائدةسوف تكون  وصغار البالغين

 حسب العمر 59-1بين األفراد  في العمر  Cوااللتهاب الكبدي الفيروسي  Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  10-3جدول 
وكانت لهم نتائج ايجابية، حسب العمر  Cاختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي و   Bاختبار االلتهاب الكبدي الفيروسيطبقا للعد الفعلي الذين أجروا  59-1نسبة األفراد في العمر 

 2015والنوع، مصر 
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  

عدد الذين 

أجروا 

 العمر اإلختبار

نسبة الذين لهم نتيجة 
 HBcAbإيجابية الختبار

 )االجسام المضادة(
نسبة الذين لهم نتيجة إيجابية 

HBsAG (سطح البروتينات) 

ية إيجابنسبة الذين لديهم نتيجة 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األمينى النووى 

 (HCV-RNA)للفيروس 
 59 -1 إناث      
            1- 14 0.5 0.1 0.2 0.1 4890 
 1- 4 0.4 0.1 0.4 0.3 1550 
 5- 9 0.4 0.1 0.0 0.0 1778 

10-14  0.7 0.0 0.2 0.2 1563 
15-59 13.2 1.2 8.1 5.5 8838 
15-19 1.1 0.0 1.2 0.9 1354 
20-24 4.5 0.9 2.1 1.5 1139 
25-29 7.9 1.8 2.8 1.9 1428 
30-34 10.4 0.7 5.6 3.2 1148 
35-39 16.1 2.2 7.1 5.3 1022 
40-44 16.8 0.8 9.0 7.3 790 
45-49 24.0 1.5 14.8 10.4 730 
50-54  27.1 1.8 24.3 16.1 666 
55-59 38.7 1.1 27.6 17.6 560 
 13728 3.6 5.3 0.8 8.7  59-1 اإلناثجمالي إ      
 59-1 ذكور            
            1- 14 0.8 0.2 0.7 0.2 5154 
 1- 4 0.5 0.2 0.5 0.2 1749 
 5- 9 0.8 0.2 0.5 0.1 1815 

10-14  1.2 0.1 1.1 0.5 1589 
15-59 18.8 2.0 12.4 8.9 7165 
15-19 1.3 0.4 0.9 0.6 1246 
20-24 7.3 1.3 4.8 3.1 821 
25-29 14.2 2.3 6.8 4.7 913 
30-34 16.3 2.3 9.0 7.1 889 
35-39 18.7 2.6 9.4 6.9 829 
40-44 23.4 3.1 14.4 10.8 692 
45-49 32.1 3.5 17.8 12.4 660 
50-54  37.6 1.1 31.5 23.7 672 
55-59 48.2 2.6 41.9 27.8 443 

 12319 5.3 7.5 1.2 11.3  59-1 الذكورجمالي إ      
 59-1االجمالي             
            1- 14 0.7 0.1 0.4 0.2 10044 
 1- 4 0.4 0.2 0.4 0.2 3299 
 5- 9 0.6 0.2 0.3 0.0 3593 

10-14  1.0 0.1 0.7 0.3 3152 
15-59 15.7 1.5 10.0 7.0 16003 
15-19 1.2 0.2 1.0 0.8 2600 
20-24 5.7 1.1 3.2 2.2 1960 
25-29 10.4 2.0 4.4 3.0 2341 
30-34 13.0 1.4 7.1 4.9 2037 
35-39 17.2 2.4 8.2 6.0 1851 
40-44 19.9 1.9 11.6 9.0 1482 
45-49 27.8 2.5 16.3 11.3 1391 
50-54  32.4 1.5 27.9 19.9 1338 
55-59 42.9 1.7 33.9 22.1 1003 

 26047 4.4 6.3 1.0 9.9  59-1االجمالي       
 ياً حال( يحدد المستجيبين المصابين سطح البروتينات) HBsAGإختبار  .B)االجسام المضادة( المستجيبين الذين سبق لهم االصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي   HBcAbاختبار يحددملحوظة:             

إختبار الحامض  .Cيحدد المستجيبين الذين سبق لهم االصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  Cفي وقت اجراء المسح. اختبار االجسام المضادة لاللتهاب الكبدي الفيروسي  Bبااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 .Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي  اً حالي يحدد المستجيبين المصابين HCV-RNAاألميني للفيروس 

 



 . C  41و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

سنة  59-1في العمر  فرادمن األ %6ن أ 10-3، يظهر جدول Cلتهاب الكبدي الفيروسي إختبارات االوفيما يتعلق بنتائج 
 سحححبق لهم اإلصحححابة بالفيروس.قد نهم أ ى، والذي يدل علC ي الفيروسحححياللتهاب الكبدل ةالمضحححاد األجسحححامختبار اللديهم نتائج ايجابية 

كما تشححححححير . و مصححححححابين حاليًا بالمرض 2مليون مصححححححري  3.5يقدر بحوالي ما سححححححنة أو  59-1من األفراد في العمر  %4وقد وجد أن 
هاب الكبدي لتاإلبفيروس  الحاليةصحححححححححابة اإلنسحححححححححبة وجد أن . و حاليةالصحححححححححابة اإل تمع معدال يرتبط ارتباطًا وثيقاً العمر النتائج إلى أن 

يوضح شكل . و سنة 59-55مرعبين األشخاص في ال %22 ىلإ 20الححححححححححححححتحت سن  بين األفراد %1 ل منقأ تتراوح بين Cالفيروسي 
بين الرجال عن السححححححححيدات في معظم الفئات العمرية، مع اختالف العمر  ىعلأ كان  C تهاب الكبدي الفيروسححححححححيلانتشححححححححار االأن  3-1

 سنة. 59-50بصورة خاصة بين األشخاص في العمر 

 2015 حسب العمر، مصر Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي  حاليا   السيدات والرجال المصابون نسبة  1 -3شكل 

 
 االقتصادية.-حسب الخصائص االجتماعية Cو Bتهاب الكبدي الفيروسي لانتشار اإل  3-6-2

تهاب الكبدي لاإلو  Cي الكبدي الفيروستهاب لاإلصابة باإل في انتشار التبايناتالمزيد من المعلومات عن  11-3جدول  قدمي
. ريف(، محل اإلقامة ومؤشححححر الثروة حسححححب نوع المسححححتجيب-سححححنة حسححححب اإلقامة )حضححححر 59-1بين األفراد في العمر  B الفيروسححححي

حمفففففف       59-15للمففففففلمجج لجلرالل مو جلفةر ي تهاب الكبدي الفيروسححححححححححححلاإلصححححححححححححابة باإل في معدالت االختالفوالمعلومات عن 

مصحر  –ويمكن من خالل هذه الجداول المقارنة بنتائج المسححح السححكاني الصحححي . جفي ملحق  معروضححةجلاصلئص لجلحللي جلدفللةلي 
 .Cهم فقط مؤهلين إلختبار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  59-15، حيث كان البالغين في العمر 2008

حسب اإلقامة ومؤشر الثروة. وجد  Bهناك اختالفات طفيفة في انتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  أن 11-3يوضح جدول 
في محل اإلقامة؛ حيث أن أعلى المعدالت بين األفراد  Bأن أكبر االختالفات في نسحححب اإلصحححابة الحالية باإللتهاب الكبدي الفيروسحححي 

لكاًل منهما( وأدنى المعدالت في محافظات الحدود الثالث التي  %2بلي )في المحافظات الحضرية وحضر الوجه الق 59-1في العمر 
 (.%0.6تضمنها مسح الجوانب الصحية )

أن معدل اإلصححححابة الحالية باإللتهاب الكبدي  11-3، يوضححححح جدول Cأما بالنسححححبة لإلصححححابة باإللتهاب الكبدي الفيروسححححي 
، على الترتيب(. أما %5و %3أقل قلياًل في المناطق الحضحححرية عنه في المناطق الريفية ) 59-1بين األفراد في العمر  Cالفيروسحححي 

في ريف الوجه البحري  Cبالنسحححبة للتباينات حسحححب محل اإلقامة، وجد أن أعلى معدالت لإلصحححابة الحالية باإللتهاب الكبدي الفيروسحححي 
في أدنى مستوى  %6(. ويقل معدل اإلصابة الحالية من %2ود الثالث التي تضمنها المسح )( وأدنى معدل في محافظات الحد6%)

 في أعلى مستوى لمؤشر الثروة. %3لمؤشر الثروة إلى 

                                                           
)الجهاز  2014يوليو،  1سنة في  59-1باالعتماد على عدد السكان المتوقع في العمر  Bباإللتهاب الكبدي الفيروسي  اً عدد األفراد المصابين حالير يقدتم ت 2

 (.2015المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
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 . C 42و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 59-1ذكور في العمر 
      اإلقامة      

 4381 3.8 5.5 1.8 12.1 حضر
 7937 6.1 8.5 0.9 10.8 ريف

      محل األقامة      
 1558 3.6 5.6 2.2 12.3 المحافظات الحضرية

 5944 6.4 9.0 0.9 10.8 وجه بحرى 
 1306 5.2 7.2 1.1 11.2 حضر
 4638 6.7 9.5 0.8 10.7 ريف

 4723 4.4 6.2 1.4 11.6 وجه قبلي
 1466 2.8 4.0 2.1 12.8 حضر
 3257 5.2 7.2 1.1 11.1 ريف

 93 1.8 2.2 0.7 7.6 1محافظات الحدود
      مؤشر الثروة      

 2469 7.1 9.7 0.8 10.8 أدنى مستوى 
 2449 6.0 9.0 0.9 11.7 المستوى الثاني
 2440 4.9 6.9 1.0 10.3 المستوى األوسط
 2535 4.9 6.4 1.9 13.1 المستوى الرابع
 2427 3.3 5.4 1.5 10.5 أعلى مستوى 

 12319 5.3 7.5 1.2 11.3 59-1 الذكور إجمالي      
 تابع ..... 

 حسب الخصائص الخلفية 59-1د في العمر ابين األفر   Bو  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  11-3جدول  
قتصادية، اال حسب النوع والخصائص االجتماعية ،وكانت لهم نتيجة إيجابية  Bو  C للعدد الفعلي الذين أجروا اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي طبقا 59-1نسبة األفراد في العمر 

 2015مصر 
 Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   B  انتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

عدد الذين أجروا 
 خلفيةالخصائص ال االختبار

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

 (HBsAG) البروتينات

ية إيجابنسبة الذين لديهم نتيجة 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية الختبار 
 النووى للفيروسالحامض األمينى 

 (HCV-RNA) 
 59-1إناث في العمر 

      اإلقامة      
 4762 2.5 4.1 0.9 8.8 حضر
 8966 4.2 5.9 0.7 8.6 ريف

      محل األقامة      
 1706 2.3 3.9 1.2 9.7 الحضرية المحافظات
 6588 4.8 6.8 0.5 8.1 وجه بحرى 
 1489 3.0 5.3 0.5 7.2 حضر
 5099 5.3 7.3 0.5 8.4 ريف

 5333 2.5 3.8 0.9 9.1 وجه قبلي
 1516 2.3 3.2 1.0 9.2 حضر
 3817 2.6 4.1 0.9 9.0 ريف

 101 1.5 2.1 0.5 8.6 1محافظات الحدود
      مؤشر الثروة      

 2786 4.7 6.3 0.3 9.0 أدنى مستوى 
 2747 4.0 5.6 0.9 10.4 المستوى الثاني
 2858 3.6 5.2 1.0 7.8 المستوى األوسط
 2756 3.6 5.6 0.7 8.7 المستوى الرابع
 2581 1.9 3.5 1.0 7.5 أعلى مستوى 

 13728 3.6 5.3 0.8 8.7 59-1 اإلناث إجمالي       
      



 . C  43و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 )تابع( 11-3جدول 
            
 C  انتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  B  انتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

عدد الذين أجروا 
 خصائص خلفية االختبار

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

 (HBsAG) البروتينات

بية إيجانسبة الذين لديهم نتيجة 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األمينى النووى 

 (HCV-RNA)للفيروس 
 59-1اجمالي       

      اإلقامة      

 9143 3.1 4.8 1.4 10.4 حضر
 16904 5.1 7.1 0.8 9.7 ريف

      
      محل األقامة
 3264 3.0 4.7 1.7 10.9 الحضرية المحافظات
 12532 5.6 7.9 0.7 9.4 وجه بحرى 

 2795 4.0 6.2 0.8 9.1 حضر
 9738 6.0 8.4 0.7 9.5 ريف

 10056 3.4 4.9 1.2 10.2 وجه قبلي
 2982 2.5 3.6 1.6 10.9 حضر
 7074 3.8 5.5 1.0 10.0 ريف

 194 1.6 2.2 0.6 8.1 1محافظات الحدود 
      مؤشر الثروة      

 5255 5.8 7.9 0.6 9.8 أدنى مستوى 
 5196 5.0 7.2 0.9 11.0 المستوى الثاني
 5298 4.2 6.0 1.0 9.0 المستوى األوسط
 5290 4.2 6.0 1.3 10.8 المستوى الرابع
 5007 2.6 4.4 1.2 8.9 أعلى مستوى 

 26047 4.4 6.3 1.0 9.9 59-1 اإلجمالي       
( يحدد HBsAG) البروتينات. أما اختبار سطح B( بتحديد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي HBcAbمالحظة: يقوم اختبار األجسام المضادة )            

. أما C( المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي HCVوقت المسح. يحدد اختبار األجسام المضادة ) Bالمستجيبين المصابين باإللتهاب الكبدي الفيروسي 
 .C( يحدد المستجيبين الذين لديهم إصابة حالية بفيروس HCVاختبار الحامض األميني النووي للفيروس )

 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 1
 

 59-1في العمر  األفرادبين  Bو Cتهاب الكبدي الفيروسححححححي لاالختالفات في مسححححححتوي اإلصححححححابة باإل 12-3جدول  عرضي
  األعلىكانت  B ختبار االجسام المضادة اللتهاب الكبدي الفيروسيإليجابية إالذين لديهم نتائج  ةن نسبأ. حيث 3ةحسب المحافظسنة 
سحنة  59-1في العمر نسحب األفراد كانت (. و %6كفر الشحيخ )مطروح و  في معدلأدنى . وكان (%15)سحوان أ، و (%18)صحرقفي األ
 المحافظات. جميعفي  %2أقل من  Bسي تهاب الكبدي الفيرو لباإلكانوا لديهم إصابة حالية الذين 

حسححب المحافظة، وكانت نسححبة األفراد  Cالتباينات في مسححتويات اإلصححابة باإللتهاب الكبدي الفيروسححي  وباألخذ في االعتبار
الذين سحححححححبق لهم  ) أي Cسحححححححنة الذين لديهم نتائج إيجابية إلختبار األجسحححححححام المضحححححححادة لإللتهاب الكبدي الفيروسحححححححي  59-1في العمر 

لكاًل منهما(.  %2( واألدنى في البحر األحمر والوادي الجديد )%11المنوفية )( األعلى في Cاإلصححححححابة باإللتهاب الكبدي الفيروسححححححي 
 Cباإللتهاب الكبدي الفيروسححححي  اً سححححنة المصححححابين حالي 59-1وغير مفاجئ، كانت المنوفية أيضححححًا لديها أعلى نسححححب األفراد في العمر 

هي محافظات الشرقية، المنيا، الغربية، الدقهلية، و أعلى  أو %5(. أما المحافظات األخرى التي كانت معدل اإلصابة الحالية بها 8%)
في البحر األحمر والوادي  Cالبحيرة، دمياط، الفيوم، وبني سححويف. وجد أيضححًا أن أدنى معدالت اإلصححابة باإللتهاب الكبدي الفيروسححي 

 .Cالفيروسي لديهم إصابة حالية باإللتهاب الكبدي  59-1فقط من األفراد في العمر  %1الجديد، حيث أن 

  
                                                           

مستوى  ىيجب على القارئ توخى الحذر في تفسير تباينات اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي بين المحافظات وذلك ألن حجم العينة صغير نسبيًا عل 3
 فظة.المحا



 . C 44و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 حسب التعرض الجراءات صحية طوال حياته Cو  Bإنتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 3-6-3
حسححححححب تعرض  Cو B الفيروسححححححيلتهاب الكبدي في معدالت اإلصححححححابة باإل التباينات 14-3وجدول  13-3يوضححححححح جدول 

 اإلصحححححابة بأمراض الدم. ويجب تفسحححححير النتائج في هذه الجداول بحذرترتبط بمخاطر إلجراءات الطبية طوال حياته والتي لالمسحححححتجيب 
ذلك، إن  باإلضححححافة إلى .بطريقة مباشححححرة الفيروسححححي بأي من األجراءات يتهاب الكبدلمن غير الممكن ربط اصححححابة الفرد باإل حيث أنه

دخول ل كبرأ تفسحححير النتائج معقد للغاية ويرجع ذلك لحقيقة أن األفراد الذين أصحححيبوا باإللتهاب الكبدي الفيروسحححي قد يكون لديهم احتمال
 المستشفى أو القيام ببعض اإلجراءات الطبية كجزء من العالج من مرضهم.

مر تاريخ الحقن الطبية بين األفراد في العهاب الكبدي الفيروسححححي حسححححب لتء علي نتائج اختبار اإلالضححححو  13-3يلقي جدول 
 ايجابية نتائج همالذين لدينسححب  مع واضححح بشححكل ارتبطالذي  البلهارسححيا لعالج الحقن تلقيل سححابقال تاريخال الجدول يبين. سححنة 1-59
وباإلضحححافة إلى ذلك، كانت نسحححبة األفراد الذين لديهم إصحححابة  .Cو B ي الفيروسحححيالكبد لتهابإللكاًل من ا المضحححادة األجسحححام ختبارإل

بين  11%( HCV-RNAبار الحامض األميني النووي )تخإلبمعني انهم لديهم نتائج إيجابية ) Cحالية باإللتهاب الكبدي الفيروسححححي 
 .م الحصول علي حقن لعالج البلهارسيالذين لم يسبق لهافراد بين األ %3حححب لعالج البلهارسيا مقارنةً حقن  الذين ذكروا أنهم تلقوا

 

 ةحسب المحافظ 59-1د في العمر ابين األفر   Bو Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  12-3جدول 
 2015مصر المحافظة،  حسب  ،وكانت لهم نتيجة إيجابية ألختبار  Bو C طبقا للعد الفعلي الذين أجروا اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 59-1نسبة األفراد في العمر 

 C  انتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  B  انتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

عدد الذين 
 المحافظة أجروا االختبار

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

 (HBsAG) البروتينات

ابية إيجنسبة الذين لديهم نتيجة 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األمينى النووى 

 (HCV-RNA)للفيروس 
 2311 3.2 5.1 1.9 11.7 القاهرة      

 850 2.4 3.6 1.3 9.2 اإلسكندرية
 82 2.8 4.8 0.3 7.7 بورسعيد
 21 2.6 5.0 0.7 10.4 السويس
 500 5.2 9.0 0.3 7.5  دمياط
 1803 5.5 8.2 1.2 10  الدقهلية
 2308 6.4 8.7 0.9 11.3  الشرقية
 1219 3.7 5.9 1.0 10.2  القليوبية

 1034 3.4 6.1 0.5 6.2 كفر الشيخ
 1741 6.2 7.7 0.2 7.8  الغربية
 1252 7.7 10.5 1.1 13.5  المنوفية
 2462 5.4 7.4 0.2 7.5  البحيرة

 213 2.8 5.4 0.8 10.4  اإلسماعيلية
 2395 2.6 3.4 1.2 9.8  الجيزة

 918 4.6 7.1 0.6 8.0 بني سويف
 934 4.5 6.5 0.5 10.0  الفيوم
 1466 6.1 9.0 1.3 10.6  المنيا
 1528 2.4 3.5 1.3 8.9  أسيوط
 1155 2.1 2.9 1.0 9.5  سوهاج

 950 2.8 4.3 1.6 12.0  قنا
 434 3.7 4.4 1.6 14.8  أسوان

 274 2.7 4.5 1.7 18.0  األقصر
 68 1.3 1.9 0.2 9.1 البحر األحمر
 57 1.4 1.6 1.0 9.9 الوادي الجديد

 69 2.2 2.9 0.6 5.7 مطروح
 26047 4.4 6.3 1.0 9.9 59-15اإلجمالي        
( يحدد HBsAG) البروتينات. أما اختبار سطح B( بتحديد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي HBcAbمالحظة: يقوم اختبار األجسام المضادة )      

. أما Cيروسي ( المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفHCVوقت المسح. يحدد اختبار األجسام المضادة ) Bالمستجيبين المصابين باإللتهاب الكبدي الفيروسي 
 .C( يحدد المستجيبين الذين لديهم إصابة حالية بفيروس HCVاختبار الحامض األميني النووي للفيروس )

 



 . C  45و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 حسب تاريخ الحقن الطبية 59-1بين األفراد فى العمر  Cو Bالكبدي الفيروسي انتشار االلتهاب  13-3جدول 
 .2015، مصرتاريخ الحقن الطبيةالنوع و  حسب وكانت لهم نتيجة إيجابية Bو Cالكبدي الفيروسي طبقًا للعد الفعلى الذين أجروا اختبار االلتهاب  59-1نسبة األفراد فى العمر 

  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  

 الحقن الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم 
نتيجة إيجابية الختبار 

 البروتيناتسطح 
(HBsAG)  

الذين لديهم نتيجة إيجابية نسبة 
الختبار األجسام المضادة 

(HCV) 
 (Chemilumin-escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار الحامض 
األمينى النووى للفيروس 

(HCV-RNA) 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-1إناث في العمر 
       البلهارسيا الحقن لعالج     

 505 10.7 15.3  0.6 18.1 نعم
 13138 3.3 4.9  0.8 8.3 ال
 85 5.4 6.6  0.0 11.4 عرف/بيانات مفقودةتال 
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 13595 3.6 5.3  0.8 8.7 نعم
 131 2.5 3.5  0.0 3.5 ال
 2 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       وسرنجات مستعملةالحقن باستخدام ابر         

 198 3.6 5.6  1.1 11.4 نعم
 13525 3.6 5.3  0.8 8.6 حقنة أخذ اال/ لم يسبق له

 4 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
        

 13728 3.6 5.3  0.8 8.7 اإلناث إجمالي
 59-1ذكور في العمر      
       البلهارسيا الحقن لعالج     

 885 16.9 24.1  1.5 26.8 نعم
 11350 4.4 6.2  1.1 10.0 ال

 84 2.1 7.9  10.4 22.6 ال يعرف/بيانات مفقودة
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 12223 5.3 7.5  1.2 11.3 نعم
 96 1.3 3.1  0.8 6.8 ال

 1 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       وسرنجات مستعملة الحقن باستخدام ابر        

 259 8.6 11.8  0.7 19.4 نعم
 12041 5.2 7.4  1.2 11.1 حقنة أخذال/ لم يسبق له 

 19 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
        

 12319 5.3 7.5  1.2 11.3 الذكور إجمالي
 59-1اإلجمالي      
       البلهارسيا الحقن لعالج     

 1390 14.6 20.9  1.2 23.6 نعم
 24488 3.8 5.5  1.0 9.1 ال

 168 3.7 7.3  5.2 17.0 ال يعرف/بيانات مفقودة
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 25817 4.4 6.3  1.0 10.0 نعم
 227 1.9 3.3  0.3 4.9 ال

 3 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       ابر وسرنجات مستعملةالحقن باستخدام         

 457 6.4 9.1  0.9 15.9 نعم
 25566 4.3 6.3  1.0 9.8 حقنة أخذال/ لم يسبق له 

 23 (7.0) (7.0)  (0.2) (11.8) ال يعرف/بيانات مفقودة
 26047 4.4 6.3  1.0 9.9 اإلجمالي        

( يحدد HBsAG) البروتينات. أما اختبار سطح B( بتحديد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي HBcAbمالحظة: يقوم اختبار األجسام المضادة )          
. أما Cيروسي ( المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفHCVوقت المسح. يحدد اختبار األجسام المضادة ) Bالمستجيبين المصابين باإللتهاب الكبدي الفيروسي 

 .Cبفيروس  حالية( يحدد المستجيبين الذين لديهم إصابة HCVاختبار الحامض األميني النووي للفيروس )
 .حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها 25* تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من 

 حالة غير مرجحة. 49-25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد 
 



 . C 46و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

تعرض المسححتجيبين  تاريخ حسححب  Cو Bتهاب الكبدي الفيروسححي لنتشححار األصححابة باإلالتباينات في ا 14- 3جدول  يوضححح
النتائج  أمراض الدم. وتوضحبصابة اإلخطر طبية لتلقي العالج بخالف الحقن الذي يمكن ان يزيد من الجراءات إلاو  شفيستلما دخولل

دخول كانت أعلي بين األفراد الذين ذكروا أنهم سححبق لهم  Cو B الكبدي الفيروسححي تهابلنسححب األفراد الذين سححبق لهم اإلصححابة باإلأن 
اب الكبدي لتهباإل اإلصحححححابةسحححححبق لهم  أنهمالذين ذكروا  فرادنسحححححب األكانت و  .دخول المسحححححتشحححححفي يسحححححبق لهم معن الذين لشحححححفي سحححححتلما

 الطبية الموضحححححححة في الجدول مقارنةً جراءات إللتعرض إلي حد ما أعلي بين األفراد الذين ذكروا بأنهم سححححححبق لهم ال Cو  Bالفيروسححححححي
بين  Cو B تهاب الكبدي الفيروسحححححيلصحححححابة باإلإلد أن أعلي معدالت لقد وجألجراءات الطبية. و فراد الذين لم يسحححححبق لهم التعرض لاألب

 منظار.عمل األفراد الذين سبق نقل دم لهم أو 

 اإلجراءات الطبية بخالف الحقنو  ىحسب تاريخ دخول المستشف 59-1بين األفراد فى العمر  Cو Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  14-3جدول 
حسب النوع، وحسب تاريخ دخول المستشفي واإلجراءات  وكانت لهم نتيجة إيجابية Bو Cطبقًا للعد الفعلى الذين أجروا اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي  59-15نسبة األفراد فى العمر 
 .2015، مصرالطبية خالف الحقن

  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي  

 دخول المستشفى/اإلجراءات الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار 
األجسام المضادة 

(HBcAb) 

جة لديهم نتينسبة الذين 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAGالبروتينات )

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار األجسام المضادة 

(HCV) 
 (Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار الحامض 
األمينى النووى للفيروس 

(HCV-RNA) 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-1إناث في العمر 
       سبق لها دخول المستشفى       

 5590 5.3 7.7  1.0 12.1 نعم
 8136 2.4 3.6  0.6 6.3 ال

 2 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها إجراء جراحة        

 5321 5.4 7.9  1.1 13.0 نعم
 8406 2.4 3.6  0.5 5.9 ال
       سبق لها عمل غرز جراحية       
 5765 5.0 7.2  1.2 12.8 نعم
 7958 2.6 3.9  0.5 5.7 ال

 4 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها عمل خط وريدي        

 6497 5.0 7.4  1.2 12.6 نعم
 7227 2.4 3.4  0.4 5.1 ال

 5 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها عمل قسطرة بول        

 1176 5.8 8.0  1.4 17.0 نعم
 12548 3.4 5.0  0.7 7.9 ال

 4 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها نقل دم        

 520 7.8 11.7  1.7 20.5 نعم
 13185 3.4 5.0  0.7 8.2 ال

 23 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها عمل منظار        

 355 10.8 16.1  2.5 19.1 نعم
 13369 3.4 5.0  0.7 8.4 ال

 4 * *  * * ال تعرف/بيانات مفقودة
       سبق لها عالج أسنان        

 7546 5.1 7.5  0.9 12.4 نعم
 6182 1.8 2.5  0.6 4.2 ال
 13728 3.6 5.3  0.8 8.7 اإلناث إجمالي        
 تابع .....       
 

  



 . C  47و Bالمعرفة وانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 )تابع( 14-3جدول 
 
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 تاريخ العمليات الجراحية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار 
األجسام المضادة 

(HBcAb) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار األجسام المضادة 

(HCV) 
 (Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار الحامض 
األمينى النووى للفيروس 

(HCV-RNA) 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-1ذكور في العمر 
       سبق له دخول المستشفى       

 4385 7.9 11.1  1.5 15.1 نعم
 7933 3.8 5.5  1.1 9.2 ال

 1 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له إجراء جراحة        

 3640 8.4 11.8  1.8 16.9 نعم
 8,679 3.9 5.7  1.0 8.9 ال
       سبق له عمل غرز جراحية       
 4745 7.8 10.8  1.9 16.2 نعم
 7567 3.7 5.4  0.8 8.2 ال

 6 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل خط وريدي        

 4648 8.1 10.9  1.5 14.9 نعم
 7660 3.6 5.4  1.1 9.1 ال

 10 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل قسطرة بول        

 360 15.5 22.4  1.2 24.3 نعم
 11955 4.9 7.0  1.2 10.9 ال

 4 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له نقل دم        

 426 18.6 23.9  2.9 20.3 نعم
 11871 4.8 6.9  1.2 11 ال

 22 (97.0) (7.0)  (0.0) (6.1) ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل منظار        

 323 15.7 21.7  3.1 26.4 نعم
 11988 5.0 7.1  1.2 10.8 ال

 8 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عالج أسنان        

 6247 7.6 10.7  1.8 16.7 نعم
 6070 2.8 4.1  0.6 5.7 ال

 1 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
 12319 5.3 7.5  1.2 11.3 الذكور إجمالي        
        

 تابع .....
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 )تابع( 14-3جدول 
 
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 تاريخ العمليات الجراحية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار 
األجسام المضادة 

(HBcAb) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار األجسام المضادة 

(HCV) 
 (Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار الحامض 
األمينى النووى للفيروس 

(HCV-RNA) 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-1اإلجمالي               
       المستشفىسبق له دخول               

 9975 6.5 9.2  1.2 13.5 نعم
 16070 3.1 4.5  0.8 7.7 ال
 2 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له إجراء جراحة        

 8961 6.6 9.5  1.4 14.6 نعم
 17086 3.2 4.7  0.8 7.5 ال
       سبق له عمل غرز جراحية       
 10510 6.2 8.8  1.5 14.3 نعم
 15526 3.1 4.6  0.7 6.9 ال
 11 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له عمل خط وريدي        

 11145 6.3 8.8  1.3 13.6 نعم
 14887 3.0 4.4  0.7 7.2 ال
 15 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له عمل قسطرة بول        

 1536 8.1 11.4  1.3 18.7 نعم
 24503 4.2 6.0  1.0 9.4 ال
 8 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له نقل دم        

 945 12.7 17.2  2.2 20.4 نعم
 25056 4.1 5.9  0.9 9.5 ال
 45 9.2 9.2  0 7.0 عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له عمل منظار        

 678 13.1 18.8  2.8 22.6 نعم
 25357 4.1 6.0  0.9 9.6 ال
 12 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
       سبق له عالج أسنان        

 13793 6.2 9.0  1.3 14.3 نعم
 12252 2.3 3.3  0.6 4.9 ال
 1 * *  * * عرف/بيانات مفقودةيال 
 26047 4.4 6.3  1 9.9 اإلجمالي        
( يحدد المستجيبين المصابين باإللتهاب HBsAG) البروتينات. أما اختبار سطح B( بتحديد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي HBcAbاختبار األجسام المضادة )مالحظة: يقوم               

( يحدد HCV. أما اختبار الحامض األميني النووي للفيروس )Cاإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  ( المستجيبين الذين سبق لهمHCVوقت المسح. يحدد اختبار األجسام المضادة ) Bالكبدي الفيروسي 
 .Cالمستجيبين الذين لديهم إصابة حالية بفيروس 

 .حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها 25* تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من 
 حالة غير مرجحة. 49-25األرقام بين األقواس محسوبة لعدد 

       

 C فيروسيتهاب الكبدي اللانتشار اإل  تطور 3-7
ختبار الحامض األميني إل نتائج ايجابية همل الذين 59-15والرجال في العمر نسحححححب السحححححيدات  تطور 2-3يوضحححححح شحححححكل 

فترة  اربما يق. خالل 2015مصحر –ومسحح الجوانب الصححية  2008 مصحر -( بين المسحح السحكاني الصححيHCV-RNAالنووي )
 هاب الكبدي الفيروسيتلباإل لديهم إصابة حاليةي )أ ختبارإلللبالغين الذين لهم نتائج إيجابية نسبة ا انخفضت سنوات بين المسحين، 7
C) مسح الفي وقت  59-53 كان عمرهمو فراد الذين اجروا االختبار األكبر من اإلنخفاض زيادة عمر األالجزء  عكسوي .%30بحححححححححححححححححححححححح

الذين لديهم إصححححابة حالية بالفيروس من االفراد  %25حوالي ويمثل االفراد في هذه الفئة العمرية  .2008 مصححححر – الصحححححي السححححكاني
 .2008مصر  -مسح السكاني الصحيالوقت  في
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األميني  سنة الذين لهم نتيجة إيجابية الختبار الحامض 59-15نسب األفراد في الفئة العمرية  تطور 2-3شكل 
(RNA-HCV ،) 2015-2008مصر
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 . 51 المعرفة واالتجاهات الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز

  المعرفة واإلتجاهات الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز
 

 أهم النتائج:
  رجال في نفس  10من بين كل  8سنة وحوالي  49-15في العمر  سيدات 10بين كل من  6أكثر من

ن بين كل م فقط. ومع ذلك، سيدة واحدة قد سمعوا عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدزالفئة العمرية 
عرفة شاملة وصحيحة عن مرض لديهم مسنة  49-15رجال في العمر  10ورجل من بين كل  سيدة، 17

 اإليدز.

 من الشباب في  %7من الفتيات و %4انت المعرفة الشاملة بمرض اإليدز محدودة للغاية بين الشباب )ك
 ، على الترتيب(.24-15العمر 

  ذكر عدد قليل من السيدات والرجال أنهم حصلوا على معلومات عن مرض اإليدز حديثًا، مع ذكر التليفزيون
 كمصدر رئيسي للمعلومات.

العالم اليوم.  ى تواجه)اإليدز( أحد أهم المشححاكل الصحححية الرئيسححية وتحديات التنمية التيعتبر مرض نقص المناعة المكتسححبة 
نقص المناعة المكتسحححححبة عند األفراد. وبالرغم من انخفاض نسحححححبة اإلصحححححابة بفيروس نقص المناعة لفيروس حدث هذا المرض نتيجة وي

مسحححح  ىتم جمع معلومات فومن أجل المسحححاعدة فى تلك الجهود، . بالمرض لتوعية المصحححرييناج مصحححر، فإن هناك احتيى المكتسحححبة ف
لتقييم مدى انتشححححححار المعرفة بطرق انتقال فيروس نقص المناعة المكتسححححححبة/اإليدز وطرق الحماية  2015مصححححححر  – الجوانب الصحححححححية

 األشخاص المصابين باإليدز. نحوواالتجاهات 

المسححححححتخدمة من قبل برنامج األمم المتحدة المشححححححترك والهيئات الدولية صححححححل عدد من المؤشححححححرات تعرض الجداول في هذا الف
مكافحة لمسححححححتوى القومي )برنامج األمم المتحدة الاألخرى لمتابعة المعرفة واالتجاهات نحو فيرس نقص المناعة المكتسححححححبة/اإليدز على 

؛ البرنامج العالمي 2014، لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسححححححححححبة؛ برنامج األمم المتحدة 2004 فيروس نقص المناعة المكتسححححححححححبة
سححححححنة. لذلك، تركز  49-15(. وتم ذكر هذه المؤشححححححرات بصححححححورة عامة للسححححححكان في العمر 2015لتقييم السححححححكان والصحححححححة اإلنجابية، 

جمالي السححكان في العمر  59-50الفصححل على هذه الفئة العمرية. ومع ذلك، تم عرض معلومات عن الفئة العمرية  الجداول في هذا وال
 في أغلب الجداول.  15-59

 المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز 4-1
الذين  السيدات والرجال للحصول على معلومات عن مدى انتشار المعرفة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز، تم سؤال

سححؤال عام عما إذا كانوا قد سححمعوا عن المرض. وقد تم سححؤال الذين عرفوا  2015 صححرم –فى مسححح الجوانب الصحححية  تمت مقابلتهم
تتضححححححمن ما إذا كان من الممكن خفض فرصححححححة ى عن فيروس نقص المناعة المكتسححححححبة/اإليدز أسححححححئلة إضححححححافية عن طرق الحماية والت

اسحححححححتخدام الواقى الذكرى فى كل مرة وقت ممارسححححححة رسحححححححة الجنس مع شحححححححخص واحد مخلص و اإليدز عن طريق مما اإلصحححححححابة بفيروس
يعتقدوا أنه من الممكن لشححخص يبدو بصحححة جيدة أن  كانواالجنس. ولمعرفة االعتقادات الخاطئة، تم أيضححًا سححؤال المسححتجيبين عما إذا 

مشححححححاركة الطعام مع شححححححخص  أو شححححححخص باإليدز عن طريق لدغ الناموس يكون مصححححححاب بفيروس اإليدز، وما إذا كان يمكن إصححححححابة
عة المسحححححح المعرفة الشحححححاملة بفيروس نقص المناى مصحححححاب باإليدز. وتسحححححتخدم إجابات هذه األسحححححئلة لتقييم مدى معرفة المسحححححتجيبين ف

( المعرفة بأن اسحححتخدام الواقى الذكرى 1المكتسحححبة/اإليدز. وتعرف المعرفة الشحححاملة بفيروس نقص المناعة المكتسحححبة/اإليدز على أنها: )
بأن ى ( الوع2طرق حماية من فيروس نقص المناعة المكتسحححححبة، )ى عدد الشحححححركاء الجنسحححححيين لشحححححخص واحد غير مصحححححاب هوتحديد 

األكثر  ( رفض االعتقادين الخاطئين3يبدو بصحححححة جيدة يمكن أن يكون مصححححاب بفيروس نقص المناعة المكتسححححبة، و)ى الشححححخص الذ
 أن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز يمكن أن ينتقل عن طريق لدغ الناموس ومشاركة الطعام. -محلياً  شيوعاً 

4 
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 -15الفئة العمرية ى فمن الرجال  %79ومن السححيدات  %66أن  2015مصححر  –وقد وجد خالل مسححح الجوانب الصحححية 
اًل من السححححيدات والرجال، كانت نسححححب الذين سححححمعوا عن ومن بين ك قد سححححمعوا عن فيروس نقص المناعة المكتسححححبة/اإليدز.سححححنة  59

 (.1-4)شكل  2008مصر  –مرض اإليدز أقل من النسب المذكورة في وقت المسح السكاني الصحي 

2015-2008سنة الذين سمعوا عن اإليدز، مصر  49-15تطور نسب السيدات والرجال في العمر  1-4شكل 

 
سححححححنة. وقد كان  19-15كانت أقل بين السححححححيدات والرجال في الفئة العمرية  أن المعرفة بمرض اإليدز 1-4يوضححححححح جدول 

السححيدات والرجال في الحضححر أكثر ذكرًا أنهم سححمعوا عن هذا الفيروس عن السححيدات والرجال في الريف. وبالنسححبة لمحل اإلقامة، كانت 
ى في حضر الوجه البحري واألدنى في ريف الوجه سنة هي األعل 49-15مستويات المعرفة بين كاًل من السيدات والرجال في العمر 

ل، االقبلي. وترتبط المعرفة بمرض اإليدز ارتباطًا وثيقًا بالحالة التعليمية، الحالة العملية، ومؤشحححححر الثروة للمسحححححتجيبين. فعلى سحححححبيل المث
بين السيدات  %86لمدرسة لحححححححححححححححححححححححححححححححح بين السيدات الالتي لم يسبق لهن الذهاب ل %35تتراوح نسبة الذين سمعوا عن مرض اإليدز من 

رجال أتموا المرحلة  10من بين كل  9الحاصالت على مؤهل ثانوي فأعلى. ويالح  وجود نمط مماثل بين الرجال، حيث أن أكثر من 
 الثانوية فأعلى قد سمعوا عن اإليدز مقارنًة بأكثر بقليل من نصف الرجال الذين لم يسبق لهم اإللتحاق بالتعليم.
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 المعرفة بمرض اإليدز 1-4جدول 
سنة الذين سمعوا عن اإليدز حسب الخصائص الخلفية، ومن بين السيدات والرجال في  49-15نسبة السيدات والرجال فى العمر 

 .2015سنة، نسبة الذين سمعوا عن اإليدز، مصر  59-15وكل السيدات والرجال في العمر  59-50العمر 
 رجال  سيدات 

 عدد المستجيبين سمعوا عن اإليدز  عدد المستجيبات سمعن عن اإليدز الخلفيةالخصائص 
      العمر      

15-24 59.8 2611  67.8 2147 
15-19  50.1 1425  57.3 1288 
20-24  71.5 1185  83.5 859 
25-29 68.6 1471  84.6 962 
30-39 72.0 2257  85.3 1779 
40-49 64.5 1568  84.7 1405 

      الحالة الزواجية       
 2527 71.1  1827 60.1 واجلم يسبق له الز 

 3708 84.5  5664 68.0  متزوج
 58 78.4  415 62.4  مطلق/منفصل/أرمل

      اإلقامة       
 2323 85.0  2791 78.7 حضر
 3970 75.7  5115 58.8 ريف

      محل اإلقامة       
 840 84.3  996 77.5 المحافظات الحضرية

 3078 78.8  3841 67.4 وجه بحري 
 678 87.1  869 81.0 حضر
 2400 76.4  2973 63.5 ريف
 2324 77.7  3011 60.0 وجه قبلي
 777 83.9  897 78.1 حضر
 1547 74.5  2114 52.3 ريف

 51 79.1  58 64.8 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية       

 375 53.4  1409 35.0 له الذهاب للمدرسةلم يسبق 
 487 61.7  520 43.5 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 2023 67.3  2205 56.3 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 3409 91.4  3771 86.1 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

      الحالة العملية        
 5080 81.4  1015 82.1 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 69.4  6891 63.5 ال يعمل مقابل عائد نقدي/ال يعمل
      مؤشر الثروة       

 1229 67.2  1543 47.6 أدنى مستوى 
 1219 73.0  1556 55.9 المستوى الثاني
 1199 82.2  1643 66.4 المستوى األوسط
 1333 81.4  1578 72.2 المستوى الرابع
 1313 90.7  1585 86.5 أعلى مستوى 

 6293 79.1  7906 65.9 49-15اإلجمالي        
 1169 80.4  1303 47.9 59-50اإلجمالي        
 7462 79.3  9209 63.3 59-15اإلجمالي        
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1            
 

أن المعرفة  2-4بمرض اإليدز، يوضححححححححح جدول يهم معرفة أسححححححححاسححححححححية دلوالرجال الكثير من السححححححححيدات وعلى الرغم من أن 
من الرجال  %72ذكر  .كانت أقل شححححيوعًا، خاصححححًة بين السححححيدات بالفيروس يمكن من خاللها تقليل مخاطر اإلصححححابةى لتباإلجراءات ا
من واحد غير مصححححاب تحديد ممارسححححة الجنس لشححححخص  من السححححيدات في نفس هذه الفئة العمرية أن %58سححححنة و 49-15في العمر 

من السححححيدات يرون أن اسححححتخدام الواقي الذكري  %28من الرجال و %42الممكن أن تحمي األشححححخاص من اإلصححححابة بمرض اإليدز و
ن حصححلوا والذي –وخاصححًة في حضححر الوجه البحري  -. وكانت السححيدات والرجال في الحضححر وسححيلة لخفض طرق انتقال الفيروس هى

لذين يعملوا مقابل عائد نقدي األكثر إدراكًا أن هذه الطرق يمكن من خاللها تقليل مخاطر انتقال فيروس على مؤهل ثانوي فأعلى؛ ا
 اإليدز.
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 المعرفة بطرق الوقاية من مرض اإليدز 2-4جدول 
اإلصابة بمرض اإليدز باستخدام الواقي سنة الذين أجبن على األسئلة التلقينية ان األشخاص من الممكن أن تقلل خطر  49-15نسبة السيدات والرجال فى العمر 

، وليس لديه شركاء جنس آخرين، حسب الخصائص الخلفية، ونسبة الذكري في كل مرة عند ممارسة الجنس، وممارسة الجنس مع شخص واحد فقط غير مصاب
 .2015الوقاية من مرض اإليدز، مصر  سنة، الذين يعرفون طرق  59-15وكل السيدات والرجال في العمر سنة  59-50السيدات والرجال في العمر 

 رجال     سيدات  

 الخصائص الخلفية

استخدام 
الواقى 
 1الذكرى 

ممارسة الجنس 
مع شخص 
واحد غير 
 2مصاب 

استخدام الواقى 
الذكرى وممارسة 
الجنس مع شخص 
 1،2واحد غير مصاب

عدد 
  المستجيبات

استخدام 
الواقى 
 1الذكرى 

ممارسة الجنس 
مع شخص 
واحد غير 
 2مصاب 

استخدام الواقى 
الذكرى وممارسة 
الجنس مع شخص 

واحد غير 
 2،1مصاب

عدد 
 المستجيبين

          العمر          
15-24 22.5 50.6 21.5 2611  32.5 59.1 31.1 2147 

15-19  16.6 40.1 15.7 1425  25.9 48.3 25.1 1288 
20-24  29.6 63.3 28.4 1185  42.4 75.2 40.1 859 
25-29 30.2 60.4 29.0 1471  44.9 78.5 44.0 962 
30-39 34.1 64.8 32.6 2257  47.6 79.4 45.6 1779 
40-49 27.1 58.0 26.1 1568  48.4 79.4 47.0 1405 

          الحالة الزواجية           
 2527 33.3 63.1 34.7  1827 18.8 49.3 19.8 جلم يسبق له الزوا

 3708 45.8 78.7 47.3  5664 29.9 61.0 31.1  متزوج
 58 42.8 66.0 47.7  415 22.6 54.1 24.4  مطلق/منفصل/أرمل

          اإلقامة           
 2323 42.8 77.2 44.8  2791 31.9 69.2 33.3 حضر
 3970 39.5 69.5 40.7  5115 24.3 51.8 25.3 ريف

          محل اإلقامة           
 840 43.1 76.1 45.0  996 24.7 66.3 25.5 المحافظات الحضرية

 3078 41.0 72.1 42.6  3841 30.7 60.6 31.9 وجه بحري 
 678 44.0 77.5 47.0  869 38.3 71.5 40.1 حضر
 2400 40.2 70.5 41.4  2973 28.6 57.5 29.5 ريف
 2324 39.5 71.3 40.8  3011 23.1 51.8 24.4 وجه قبلي
 777 41.7 77.9 43.0  897 34.2 70.4 35.9 حضر
 1547 38.4 67.9 39.7  2114 18.4 43.9 19.5 ريف

 51 38.9 73.3 40.0  58 18.8 55.1 21.1 3محافظات الحدود
          الحالة التعليمية           

 375 27.0 49.4 27.2  1409 10.1 28.0 11.0 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 35.2 56.2 36.0  520 16.5 36.6 17.4 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 2023 32.4 59.1 34.0  2205 20.9 48.3 21.7 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 3409 48.0 85.0 49.6  3771 38.3 77.7 39.8 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

          الحالة العملية            
 5080 42.8 75.0 44.3  1015 39.0 75.6 40.7 يعمل مقابل عائد نقدي
 1214 32.2 60.9 33.4  6891 25.2 55.4 26.3 يال يعمل مقابل عائد نقد

          مؤشر الثروة           
 1229 32.9 60.7 34.0  1543 16.2 39.5 17.9 أدنى مستوى 
 1219 41.1 68.0 43.0  1556 22.5 49.4 23.0 المستوى الثاني
 1199 43.9 74.5 45.1  1643 30.7 59.0 31.9 المستوى األوسط
 1333 42.4 75.1 43.7  1578 30.8 65.3 31.8 المستوى الرابع
 1313 43.1 82.3 45.1  1585 34.2 76.0 35.7 أعلى مستوى 

 6293 40.7 72.3 42.2  7906 27.0 57.9 28.2 49-15اإلجمالي            
 1169 39.2 74.3 40.9  1303 20.9 41.9 21.6 59-50اإلجمالي            
 7462 40.5 72.6 42.0  9209 26.1 55.7 27.2 59-15اإلجمالي            
 استخدام الواقي الذكري في كل مرة عند ممارسة الجنس. 1                    

 الشركاء الذين ليس لديهم شركاء جنس آخرين. 2
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
 

عدد من المكونات األخرى المتضمنة في تقييم المعرفة بمرض اإليدز بين المستجيبين في  2-3-4و 1-3-4يدرس جدول 
أن يكون مصحححاب باإليدز. فكانت السحححيدات فس جيدة يمكن يبدو بصححححة ى بأن الشحححخص الذمسحححح الجوانب الصححححية. أواًل كان الوعي 

سحححححنة أقل وعيًا من الرجال في نفس هذه الفئة العمرية بأن الشحححححخص الذي يبدو بصححححححة جيدة يمكن أن يكون مصحححححاب  49-15العمر 
ن ع رفضححححححًا لالعتقادين الخاطئين ، على الترتيب(. وكانت السححححححيدات أيضححححححًا أقل إلى حد ما من الرجال%46و %37بفيروس اإليدز )

ت (. فكانشححححححخص مصححححححابمع مشححححححاركة الطعام أو  عن طريق لدغ الناموس)أي  فيروس نقص المناعة المكتسححححححبة/اإليدز كيفية انتقال
يبدو بصححححححححة جيدة يمكن أن يكون ى الشحححححححخص الذرجال على وعي بأن  6سحححححححيدات و رجل من بين كل  8حوالي سحححححححيدة من بين كل 
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من  %10فقط من السححححيدات و %6وبصححححفة عامة،  عن طرق إنتقال الفيروس. اطئينعتقادين الخ، وأيضححححًا رفضححححوا اإلمصححححاب باإليدز
حديد تأي أنهم على وعي بأن اسححححححتخدام الواقي الذكري و  -الرجال تم تصححححححنيفهم على أنهم لديهم معرفة شححححححاملة وصحححححححيحة عن اإليدز

كوا أن الشخص الذي يبدو بصحة جيدة ويدر  -هي طرق الحماية من إنتقال فيروس اإليدز  ممارسة الجنس لشخص واحد غير مصاب
يمكن أن يكون مصحححاب، ويرفضحححوا األعتقادين الخاطئين الشحححائعين أن الشحححخص يمكن أن يصحححاب عن طريق لدغ الناموس أو مشحححاركة 

 الطعام مع شخص مصاب.

 المعرفة الشاملة بمرض اإليدز: سيدات 1-3-4جدول 
شخص يمكن أن يبدو بصحة جيدة ولكنه مصاب باإليدز والالتي أجبن على األسئلة التلقينية ويرفضن المفاهيم الخاطئة حول سنة الالتي ذكرن أن  49-15نسبة السيدات في العمر 

سيدات في وكل ال ،سنة 59-50لعمر انتقال والوقاية من فيروس اإليدز بشكل صحيح، ونسبة الالتي لديهن معرفة شاملة بمرض اإليدز حسب الخصائص الخلفية، ونسبة السيدات في ا
 . 2015سنة الالتي لديهن معرفة شاملة بمرض اإليدز، مصر  59 -15العمر 

نسبة الالتي ذكرن أن   نسبة المستجيبات الالتى ذكرن أن:                 
شخص يمكن أن يبدو 

بصحة جيدة ولكنه مصاب 
والالتي يرفضن اعتقاديين 

 1خاطئين 

نسبة الالتي 
لديهن معرفة 
شاملة عن 
 2اإليدز 

 
            

 الخصائص الخلفية

شخص يمكن أن يبدو 
بصحة جيدة ولكنه 
 مصاب باإليدز

فيروس اإليدز ال 
يمكن انتقاله عن 
 طريق لدغ الناموس

ال يمكن أن يصاب شخص 
عن طريق مشاركة الطعام مع 

  شخص مصاب اإليدز
عدد 

 المستجيبات
        العمر                

15-24 32.1 24.3 28.1  9.1 4.1 2611 
15-19  24.8 19.7 23.4  6.8 2.7 1425 
20-24  41.0 29.8 33.8  12.0 5.8 1185 
25-29 38.1 31.4 35.8  13.2 7.0 1471 
30-39 41.9 32.7 37.6  14.4 7.0 2257 
40-49 37.6 31.0 36.2  14.8 7.8 1568 

        الحالة الزواجية         
 1827 3.6 9.7  30.3 26.2 32.0 لم يسبق لها الزواج

 5664 7.1 13.6  35.0 30.3 39.0  متزوجة
 415 6.0 10.6  33.6 30.6 33.3  مطلقة/منفصلة/أرملة

        اإلقامة         
 2791 9.4 18.3  44.7 40.2 46.0 حضر
 5115 4.5 9.4  27.9 23.4 32.2 ريف

        محل اإلقامة         
 996 8.3 18.5  39.7 34.3 46.5 المحافظات الحضرية

 3841 5.5 11.6  34.3 28.8 37.3 وجه بحري 
 869 8.2 16.5  47.3 41.7 46.1 حضر
 2973 4.7 10.1  30.5 25.0 34.7 ريف
 3011 6.5 11.9  31.4 28.5 33.7 وجه قبلي
 897 12.0 20.1  48.2 45.6 45.5 حضر
 2114 4.2 8.4  24.3 21.3 28.8 ريف

 58 4.1 8.2  29.3 24.5 37.4 3محافظات الحدود
        الحالة التعليمية         

 1409 1.1 2.8  9.7 8.5 17.0 الذهاب للمدرسة الم يسبق له
 520 2.9 5.4  15.5 15.1 21.5 االبتدائيةالمرحلة  لم تتم
 2205 4.3 8.0  24.2 21.4 29.4 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة  تأتم
 3771 9.7 19.8  51.1 43.7 51.3 /فأعلىيةالثانو المرحلة  تأتم

        الحالة العملية          
 1015 15.1 26.3  53.8 47.9 52.5 تعمل مقابل عائد نقدي

 6891 4.9 10.5  30.9 26.6 34.8 ال تعمل مقابل عائد نقدي
        مؤشر الثروة         

 1543 2.4 5.6  17.9 16.6 26.5 أدنى مستوى 
 1556 4.2 8.9  26.2 22.9 31.0 المستوى الثاني
 1643 6.3 11.4  33.6 28.0 36.1 المستوى األوسط
 1578 6.8 14.1  39.6 33.8 40.2 المستوى الرابع
 1585 11.2 22.4  51.5 45.0 51.4 أعلى مستوى 

 7906 6.2 12.5  33.9 29.3 37.1 49-15السيدات إجمالي          
 1303 5.1 10.1  26.0 22.1 27.1 59-50السيدات إجمالي         

 9209 6.1 12.2  32.7 28.3 35.7 59-15السيدات إجمالي          
 اإلعتقاديين الخاطئين هما: فيروس اإليدز يمكن انتقاله عن طريق لدغ الناموس أو عن طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب باإليدز. 1                
صحة يدز، المعرفة بأن الشخص يمكن أن يبدو ببفيروس اإلالمقصود بالمعرفة الشاملة هو معرفة أن استخدام الواقى الذكرى وممارسة الجنس مع شخص واحد غير مصاب من الممكن أن يقلل فرصة اإلصابة  2

 .جيدة ولكنه مصاب باإليدز، ورفض اعتقادين خاطئين شائعين
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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 حسححححب الخصححححائص اإليدزالمسححححتويات المختلفة للمعرفة بمؤشححححرات ى فأيضححححًا التباينات  2-3-4و 1-3-4جدول ال يوضححححح
إن المعرفة الشحححححححححاملة بفيروس نقص المناعة/اإليدز منخفضحححححححححة في جميع الفئات المختلفة بين كاًل من . بين السحححححححححيدات والرجال الخلفية

فقط من الرجال  %13فقط من السححححيدات و %10الرجال والسححححيدات. فعلى سححححبيل المثال، بالرغم من ارتباط التعليم طرديًا مع المعرفة، 
 فأعلى لديهم معرفة شاملة وصحيحة عن اإليدز.الذين أتموا المرحلة الثانوية 

 المعرفة الشاملة بمرض اإليدز: رجال 2-3-4جدول 
سنة الذين ذكروا أن شخص يمكن أن يبدو بصحة جيدة ولكنه مصاب باإليدز والذين أجابوا على األسئلة التلقينية ويرفضوا المفاهيم  49-15نسبة الرجال في العمر 

ل في العمر خلفية، ونسبة الرجاالخاطئة حول انتقال والوقاية من فيروس اإليدز بشكل صحيح، ونسبة الذين لديهم معرفة شاملة بمرض اإليدز حسب الخصائص ال
 . 2015سنة الذين لديهم معرفة شاملة بمرض اإليدز، مصر  59 -15سنة وكل الرجال في العمر  50-59

نسبة الذين ذكروا أن  نسبة المستجيبين الذين ذكروا أن:               
شخص يمكن أن 
يبدو بصحة جيدة 
ولكنه مصاب والذين 
يرفضوا اعتقاديين 

 1خاطئين 

نسبة الذين 
لديهم معرفة 
شاملة عن 
 2اإليدز 

 
          

 الخصائص الخلفية

شخص يمكن أن 
يبدو بصحة جيدة 
ولكنه مصاب 

 باإليدز

فيروس اإليدز ال 
يمكن انتقاله عن 
طريق لدغ 
 الناموس

ال يمكن أن يصاب 
شخص عن طريق 
مشاركة الطعام مع 
 شخص مصاب اإليدز

عدد 
 المستجيبين

       العمر              
15-24 36.3 31.3 35.7 12.4 6.6 2147 

15-19  28.6 23.3 26.9 9.0 4.7 1288 
20-24  47.8 43.3 48.9 17.4 9.3 859 
25-29 48.3 42.6 50.2 19.0 10.3 962 
30-39 49.4 42.4 51.0 19.4 11.2 1779 
40-49 53.1 44.1 52.7 20.1 11.6 1405 

       الحالة الزواجية        
 2527 7.2 13.9 39.1 34.4 38.4  لم يسبق له الزواج

 3708 11.1 19.2 50.8 42.1 50.5 متزوج
 58 14.1 22.3 50.1 44.1 45.2  مطلق/منفصل/أرمل

       اإلقامة        
 2323 11.8 22.2 53.1 45.7 51.4 حضر
 3970 8.3 14.1 41.9 35.1 42.2 ريف

       محل اإلقامة        
 840 12.8 24.4 51.3 42.4 54.4 المحافظات الحضرية

 3078 8.4 15.3 44.5 36.5 44.3 وجه بحري 
 678 10.7 20.0 55.0 44.5 51.7 حضر
 2400 7.8 14.0 41.5 34.3 42.2 ريف
 2324 9.8 16.8 46.4 41.3 44.0 وجه قبلي
 777 11.7 21.8 53.8 50.8 47.6 حضر
 1547 8.9 14.3 42.7 36.6 42.2 ريف

 51 9.5 17.7 40.4 29.7 52.0 3محافظات الحدود
       الحالة التعليمية        

 375 3.2 5.6 19.9 17.1 33.2 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 7.2 9.4 29.1 23.2 33.4 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 2023 5.9 10.1 32.3 29.0 35.2 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 3409 12.8 23.6 59.5 49.6 54.9 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

       الحالة العملية         
 5080 10.2 17.8 48.0 40.6 47.3 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 6.9 14.2 38.1 32.5 38.6 يعمل مقابل عائد نقدي ال
       مؤشر الثروة        

 1229 6.4 11.0 30.0 26.0 40.5 أدنى مستوى 
 1219 5.6 11.5 39.3 34.1 39.4 المستوى الثاني
 1199 11.1 16.6 50.4 41.4 44.5 المستوى األوسط
 1333 10.7 19.1 49.8 43.1 46.8 المستوى الرابع
 1313 13.7 26.4 59.5 49.5 55.9 أعلى مستوى 

 6293 9.5 17.1 46.1 39.0 45.6 49-15الرجال إجمالي         
 1169 10.6 19.6 52.1 42.8 48.8 59-50الرجال إجمالي         
 7462 9.7 17.5 47.0 39.6 46.1 59-15الرجال إجمالي         

 اإلعتقاديين الخاطئين هما: فيروس اإليدز يمكن انتقاله عن طريق لدغ الناموس أو عن طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب باإليدز. 1              
الشخص  يدز، المعرفة بأنبفيروس اإلالمقصود بالمعرفة الشاملة هو معرفة أن استخدام الواقى الذكرى وممارسة الجنس مع شخص واحد غير مصاب من الممكن أن يقلل فرصة اإلصابة  2

 .يمكن أن يبدو بصحة جيدة ولكنه مصاب باإليدز، ورفض اعتقادين خاطئين شائعين
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 3
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ى ين فلشححححباب والبالغيعرف ا مدىاألهداف اإلنمائية لأللفية هو إلى أي المؤشححححرات األسححححاسححححية لمتابعة تقدم فإن أحد أخيرًا، و 
(. يوضححححححح 2003 ،مرض اإليدز)مجموعة األمم المتحدة للتنمية معرفة شححححححاملة صحححححححيحة عنلالدول ى سححححححنة ف 24-15العمرية الفئة 
ى صحححغار السحححن وحوالفقط من السحححيدات  %4هذه المعرفة الشحححاملة منخفضحححة للغاية بين الشحححباب المصحححريين. حيث أن  أن 4-4جدول 

الذين لديهم معرفة نسحححححححبة أن  عرفة شحححححححاملة صححححححححيحة. وقد أظهرت النتائجملديهم  24-15في العمر  الرجال صحححححححغار السحححححححن من 7%
وكان الشباب في الحضر، (. 19-15)( عن األصغر سنًا 24-20أعلى بين الشباب األكبر سنًا )صحيحة شاملة عن مرض اإليدز 

شحححححاملة  احتمااًل أن يكون لديهم معرفةالذين حصحححححلوا على المرحلة الثانوية فأعلى، والذين ينتمون ألعلى مسحححححتوى لمؤشحححححر الثروة األكثر 
 بالفيروس.

 المعرفة الشاملة بمرض اإليدز بين الشباب 4-4جدول 
 .2015سنة الذين لديهم معرفة شاملة بمرض اإليدز، حسب الخصائص الخلفية، مصر  24-15والشباب في العمر  البناتنسبة 

 شباب  بنات 

 الخصائص الخلفية
نسبة الالتي لديهن 

  عدد المستجيبات 1شاملة باإليدزمعرفة 
نسبة الذين لديهم 
 عدد المستجيبين 1معرفة شاملة باإليدز

      العمر      
15-19 2.7 1425  4.7 1288 
20-24 5.8 1185  9.3 859 

      الحالة الزواجية       
 1998 6.7  1573 3.3 لم يسبق له الزواج

 146 4.9  1003 5.1 متزوج
 3 *  35 (14.2)  مطلق/منفصل/أرمل

      اإلقامة       
 836 8.8  908 5.3 حضر
 1311 5.1  1703 3.5 ريف

      محل اإلقامة       
 317 8.0  305 1.5 المحافظات الحضرية

 1017 6.1  1240 4.1 وجه بحري 
 250 10.3  301 6.5 حضر
 767 4.8  940 3.3 ريف
 800 6.6  1048 5.0 وجه قبلي
 263 8.7  293 8.2 حضر
 537 5.6  755 3.8 ريف

 14 3.7  18 1.7 2محافظات الحدود
      الحالة التعليمية       

 20 (4.0)  112 0.2 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 99 1.6  115 0.4 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 1174 4.3  1339 3.3 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 854 10.4  1044 6.1 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

      الحالة العملية        
 1057 6.5  144 7.0 يعمل مقابل عائد نقدي

 1091 6.6  2467 4.0 ال يعمل مقابل عائد نقدي
      مؤشر الثروة       

 492 1.7  527 2.7 أدنى مستوى 
 433 5.0  504 4.7 المستوى الثاني
 336 8.3  549 3.1 المستوى األوسط
 415 8.7  519 4.8 المستوى الرابع
 471 9.9  512 5.4 أعلى مستوى 

 2147 6.6  2611 4.1 24-15اإلجمالي        
 49-25األقواس محسوبة لعدد حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها، األرقام بين  25مالحظة: * تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من             

 حالة غير مرجحة.
المقصود بالمعرفة الشاملة هو معرفة أن استخدام الواقى الذكرى وممارسة الجنس مع شخص واحد غير مصاب من الممكن أن يقلل فرصة اإلصابة  1

 .ين خاطئين شائعينبفيروس اإليدز، المعرفة بأن الشخص يمكن أن يبدو بصحة جيدة ولكنه مصاب باإليدز، ورفض اعتقاد
  ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 المعرفة بنقل العدوى من األم للطفل  4-2
 عما إذا كان الفيروس المسحححححبب لإليدز يمكنالسحححححيدات والرجال وعى بطرق انتقال اإليدز من األم لطفلها، تم سحححححؤال اللتقييم 

وعما إذا كان من الممكن تقليل مخاطر إنتقال الفيروس من األم للطفل بإعطاء األم أدوية خاصححة أثناء  انتقاله أثناء الرضححاعة الطبيعية
يعرفون أنه يمكن  سححححححححنة 49-15لفئة العمرية من الرجال في ا %29و السححححححححيداتمن  %26أن ، 5-4جدول ال. وكما يوضححححححححح الحمل

من الرجال على وعي أنه يمكن تقليل خطر  %13من السححححححححيدات و %11انتقال الفيروس من األم للطفل أثناء الرضححححححححاعة الطبيعية، و
من الرجال  %9فقط من السححححححيدات و %8انتقال الفيروس من األم لطفلها بتناول األم أدوية مخصححححححصححححححة أثناء الحمل. وبصححححححفة عامة، 

يم أدويححة قححال الفيروس بتقححدالرضححححححححححححححاعححة الطبيعيححة ويمكن تقليححل خطر انتأن الفيروس يمكن انتقححالححه من األم إلى الطفححل أثنححاء يعرفون 
 مخصصة لألم خالل الحمل.

هي األعلى  بين السيدات وكانت المعرفة بالرضاعة الطبيعة كطريقة يمكن من خاللها انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة
مؤهل ثانوي فأعلى والذين حصحححححححححححححلوا على  49-40بين الالتى أتممن المرحلة الثانوية فأعلى. أما بين الرجال، كان الذين في العمر 

األكثر وعيًا أن اإليدز يمكن أن ينتقل أثناء الرضححححححاعة الطبيعية. وكانت نسححححححب الذين على وعي أن تناول أدوية خاصححححححة خالل الحمل 
 يمكن أن يقلل خطر انتقال الفيروس من األم المصابة لطفلها األعلى بين السيدات والرجال في محافظات الحدود.

  



 . 59 المعرفة واالتجاهات الخاصة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز

 بمنع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفلالمعرفة  5-4جدول 
 سنة الذين يعرفون أن فيروس نقص المناعة المكتسبة يمكن انتقاله من األم إلى الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية، ويعرفون أن خطر انتقال 49-15نسبة السيدات والرجال فى العمر 

سنة  59-50أثناء الحمل، حسب الخصائص الخلفية، ونسبة السيدات والرجال في العمر ألدوية مخصصة يمكن أن ينخفض بتناول األم  فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفل
 .2015سنة الذين يعرفون طرق منع انتقال فيروس نقص المناعة المكتسبة من األم للطفل، مصر  59-15وكل السيدات والرجال في العمر 

 رجال  سيدات 

 الخلفية الخصائص

يمكن انتقال 
فيروس نقص 
المناعة 
المكتسبة 
 أثناء 

الرضاعة 
 الطبيعية

يمكن تقليل خطر 
انتقال الفيروس 
من األم إلى 

الطفل عن طريق 
تعاطى األم ألدوية 
خاصة خالل فترة 

 الحمل

يمكن انتقال فيروس نقص 
المناعة المكتسبة عن طريق 
الرضاعة الطبيعية وتقليل 

من  خطر انتقال الفيروس
األم إلى الطفل عن طريق 
تعاطى األم ألدوية خاصة 

 خالل فترة الحمل
عدد 

  المستجيبات

يمكن انتقال 
فيروس نقص 
المناعة 
المكتسبة 
 أثناء 

الرضاعة 
 الطبيعية

يمكن تقليل خطر 
انتقال الفيروس 
من األم إلى 

الطفل عن طريق 
تعاطى األم 
ألدوية خاصة 
 خالل فترة الحمل

فيروس نقص يمكن انتقال 
المناعة المكتسبة عن طريق 
الرضاعة الطبيعية وتقليل 
خطر انتقال الفيروس من 
األم إلى الطفل عن طريق 
تعاطى األم ألدوية خاصة 

 خالل فترة الحمل
عدد 

 المستجيبين
          العمر          

15-24 22.1 10.3 7.5 2611  21.8 9.9 7.1 2147 
15-19  16.6 7.7 5.5 1425  18.7 8.1 6.8 1288 
20-24  28.6 13.6 9.8 1185  26.6 12.5 7.6 859 
25-29 28.4 14.0 10.1 1471  29.2 10.6 6.7 962 
30-39 29.8 11.3 8.6 2257  31.9 13.8 9.8 1779 
40-49 25.6 11.1 7.7 1568  36.4 16.3 12.5 1405 

          الحالة الزواجية           
 2527 7.1 9.6 23.4  1827 6.5 8.8 20.6 الزواجلم يسبق له 

 3708 10.3 14.5 32.9  5664 9.1 12.5 28.2 متزوج
 58 7.2 11.6 30.5  415 6.3 8.0 23.7  مطلق/منفصل/أرمل

          حالة الحمل           
 0 ل.ي ل.ي ل.ي  5592 9.0 12.4 27.9 حامل حالياً 

 0 ل.ي ل.ي ل.ي  2314 6.7 9.1 22.0 غير حامل /غير متأكدة
          اإلقامة           

 2323 7.6 11.4 30.0  2791 9.0 12.9 29.2 حضر
 3970 9.8 13.2 28.5  5115 8.0 10.6 24.5 ريف

          محل اإلقامة           
 840 7.4 12.0 27.8  996 10.1 15.5 25.6 المحافظات الحضرية

 3078 8.4 12.7 27.2  3841 7.3 10.4 26.9 وجه بحري 
 678 7.6 12.7 28.7  869 7.0 10.4 29.7 حضر
 2400 8.7 12.7 26.8  2973 7.4 10.4 26.1 ريف
 2324 10.3 12.4 31.9  3011 9.0 11.2 25.5 وجه قبلي
 777 7.9 9.4 33.4  897 9.6 12.3 32.9 حضر
 1547 11.5 13.9 31.2  2114 8.7 10.7 22.3 ريف

 51 11.5 18.8 26.9  58 12.7 20.3 23.9 1الحدود محافظات
          الحالة التعليمية           

 375 10.1 10.7 21.8  1409 5.2 6.9 13.6 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 6.4 7.9 20.8  520 6.4 8.3 16.1 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
االبتدائية/بعض المرحلة أتم 
 2023 7.1 9.0 23.0  2205 6.4 9.1 20.0 الثانوي 
 3409 10.4 15.5 34.6  3771 10.9 14.9 35.9 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

          الحالة العملية            
 5080 9.2 12.9 30.4  1015 10.2 15.2 34.6 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 8.0 11.2 23.5  6891 8.1 10.9 24.9 ال يعمل مقابل عائد نقدي
          مؤشر الثروة           

 1229 9.2 12.3 28.5  1543 7.4 11.0 20.6 أدنى مستوى 
 1219 8.9 12.0 25.5  1556 7.2 9.4 23.7 المستوى الثاني
 1199 11.0 14.5 31.6  1643 8.9 11.8 28.0 المستوى األوسط
 1333 9.0 12.9 29.7  1578 7.7 10.2 29.6 المستوى الرابع
 1313 7.0 11.2 29.9  1585 10.4 14.7 28.7 أعلى مستوى 

 6293 9.0 12.5 29.0  7906 8.3 11.4 26.2 49-15اإلجمالي            
 1169 9.7 12.3 33.4  1303 7.8 9.9 21.4 59-50اإلجمالي            
 7462 9.1 12.5 29.7  9209 8.3 11.2 25.5 59-15اإلجمالي            
 ل.ي: ال ينطبق.                    
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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 المصابين بمرض اإليدز  نحوتجاهات اال الموافقة على  4-3
مصر  –ى مسح الجوانب الصحية الذين سمعوا عن اإليدز فسنة و  59-15فى الفئة العمرية من  تم سؤال السيدات والرجال

-4و   1-6-4 جدولى ير النتائج الموضحة فحبة/اإليدز. وتشحأسئلة لتقييم االتجاهات المرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتس 2015
المنزل ى لديهم االسححححتعداد لرعاية قريب مصححححاب باإليدز ف سححححنة 49-15في العمر  من السححححيدات والرجالنسححححبة كبيرة نسححححبيًا  أن 6-2
ن شراء خضروات طازجة مب والرجال(. ومن الناحية األخرى، سيقوم عدد قليل نسبيًا من السيدات والرجالمن كاًل من السيدات  84%)

 %11التدريس )ى درسحححة مصحححابة باإليدز باالسحححتمرار فالسحححماح لم   أو الترتيب(،ى عل ،%11و %10صحححاحب متجر مصحححاب باإليدز )
األسححرة بفيروس نقص المناعة المكتسححبة ى ه إذا أصححيب شححخص فأن ورجال سححيدات 5من بين كل  1 ذكروقد الترتيب(. ى عل ،%10و

 من السحححيدات والرجال على األربعة مؤشحححرات كلها، مما يشحححير إلى وجود درجة ما من %1أقل من  ال يفضحححلن أن يكون سحححرًا. وقد وافق
  ى.المجتمع المصر ى فمنتشرة مرتبطة بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز  وصمة عار

 الموافقة على االتجاهات نحو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة: سيدات 1-6-4جدول 
سنة الالتى سمعن عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز، نسبة السيدات الالتى عبرن عن موافقتهن على اتجاهات نحو األشخاص المصابين  49-15من بين السيدات في العمر 

سنة، الالتى عبرن عن موافقتهن على  59-15لسيدات فى العمر اسنة وكل  59-50حسب الخصائص الخلفية، ونسبة السيدات فى العمر  اإليدز/ بفيروس نقص المناعة المكتسبة
 .2015اتجاهات نحو األشخاص المصابين باإليدز، مصر 

نسبة السيدات  نسبة السيدات الالتى:               
الالتى عبرن عن 
موافقتهن على 

االتجاهات كل 
 األربعة

عدد السيدات 
الالتى سمعن 
عن فيروس 
نقص المناعة 
 المكتسبة/اإليدز

          

 الخصائص الخلفية

لديهن االستعداد لرعاية 
أحد أفراد األسرة المصاب 
بفيروس نقص المناعة 
 المكتسبة فى المنزل

سيشترين خضروات 
طازجة من صاحب 
محل مصاب بفيروس 

 المكتسبةنقص المناعة 

يعتقدن أن المدرسة 
المصابة بفيروس نقص 
المناعة المكتسبة البد 
 أن يسمح لها بالتدريس

ترفض االحتفاي بسر 
أن أحد أفراد األسرة 
أصيب بفيروس نقص 
 المناعة المكتسبة

       العمر              
15-24 82.1 8.0 10.8 20.6 0.8 1561 

15-19  78.2 8.4 10.2 21.4 0.6 714 
20-24  85.4 7.7 11.3 19.9 1.1 847 
25-29 85.3 10.0 12.4 17.9 0.2 1009 
30-39 85.9 9.7 11.0 20.9 0.4 1624 
40-49 83.2 11.3 10.6 19.8 0.2 1012 

       الحالة الزواجية        
 1098 0.8 20.7 13.0 8.9 79.4 لم يسبق لها الزواج

 3850 0.3 19.7 10.9 9.9 85.6  متزوجة
 259 0.7 21.3 6.7 7.5 82.7  مطلقة/منفصلة/أرملة

       اإلقامة        
 2197 0.3 21.4 12.9 10.4 81.7 حضر
 3009 0.5 19.0 9.8 8.9 85.9 ريف

       محل اإلقامة        
 773 0.9 23.1 15.0 10.1 76.8 المحافظات الحضرية

 2590 0.2 16.5 10.4 7.8 86.6 وجه بحري 
 703 0.1 16.7 14.0 9.0 87.0 حضر
 1886 0.2 16.5 9.1 7.4 86.4 ريف
 1806 0.7 23.7 10.4 11.8 83.6 وجه قبلي
 700 0.0 24.2 9.3 12.2 81.4 حضر
 1106 1.1 23.3 11.0 11.6 85.0 ريف

 37 0.2 18.2 14.9 8.2 87.0 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية        

 493 0.5 19.1 5.7 6.7 90.1 الذهاب للمدرسة ايسبق لهلم 
 226 0.5 21.4 8.6 7.3 84.7 االبتدائيةالمرحلة تم لم ت
 1241 0.3 21.3 8.9 8.4 81.2 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة  تأتم
 3246 0.5 19.5 13.0 10.6 84.3 /فأعلىيةالثانو المرحلة  تأتم

       الحالة العملية         
 834 0.7 20.2 16.6 13.8 86.3 تعمل مقابل عائد نقدي

 4372 0.4 20.0 10.1 8.7 83.7 د نقديال تعمل مقابل عائ
       مؤشر الثروة        

 734 0.7 16.5 9.3 10.9 85.2 أدنى مستوى 
 870 0.4 17.7 10.8 8.7 85.0 المستوى الثاني
 1090 0.4 22.5 8.7 8.5 86.1 المستوى األوسط
 1140 0.2 20.9 12.0 8.9 83.6 المستوى الرابع
 1371 0.5 20.5 13.5 10.7 81.9 أعلى مستوى 

 5206 0.4 20.0 11.1 9.5 84.1 49-15السيدات إجمالي         
 624 0.2 21.6 10.5 9.4 80.9 59-50السيدات إجمالي         
 5830 0.4 20.2 11.1 9.5 83.8 59-15 السيدات إجمالي        
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1              
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 الموافقة على االتجاهات نحو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة: رجال 2-6-4جدول 
عبروا عن موافقتهم على اتجاهات نحو األشخاص المصابين سنة الذين سمعوا عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز، نسبة الرجال الذين  49-15من بين الرجال في العمر 

سنة، الذين عبروا عن موافقتهم على  59-15سنة وكل الرجال فى العمر  59-50حسب الخصائص الخلفية، ونسبة الرجال فى العمر  /اإليدزبفيروس نقص المناعة المكتسبة
 .2015اتجاهات نحو األشخاص المصابين باإليدز، مصر 

نسبة الرجال  الرجال الذين:نسبة    
الذين عبروا عن 
موافقتهم على 
كل االتجاهات 

 األربعة

عدد الرجال 
الذين سمعوا عن 
فيروس نقص 
المناعة 

 الخصائص الخلفية المكتسبة/اإليدز

لديهم االستعداد لرعاية 
أحد أفراد األسرة المصاب 
بفيروس نقص المناعة 
 المكتسبة فى المنزل

سيشتروا خضروات 
طازجة من صاحب 
محل مصاب بفيروس 
 نقص المناعة المكتسبة

يعتقدوا أن المدرسة 
المصابة بفيروس نقص 
المناعة المكتسبة البد 
 أن يسمح لها بالتدريس

يرفض االحتفاي بسر 
أن أحد أفراد األسرة 
أصيب بفيروس نقص 
 المناعة المكتسبة

       العمر       
15-24 82.0 8.9 8.5 23.1 0.7 1456 

15-19  81.9 6.9 7.9 24.4 1.1 738 
20-24  82.1 10.9 9.0 21.8 0.3 718 
25-29 84.3 11.6 10.4 15.5 0.3 814 
30-39 84.1 12.5 11.3 18.5 0.2 1517 
40-49 85.2 9.7 11.6 18.0 0.5 1190 

       الحالة الزواجية        
 1798 0.5 21.6 9.5 10.0 81.3 لم يسبق له الزواج

 3134 0.4 17.8 10.9 11.0 85.2 متزوج
 45 0.0 23.8 15.4 8.5 87.5  مطلق/منفصل/أرمل

       اإلقامة        
 1974 0.2 19.8 11.6 11.1 81.8 حضر
 3003 0.6 18.8 9.7 10.3 85.1 ريف

       محل اإلقامة        
 708 0.0 22.0 12.4 8.3 78.9 المحافظات الحضرية

 2424 0.2 16.2 9.0 9.4 85.6 بحري وجه 
 590 0.4 16.1 9.5 8.7 86.3 حضر
 1834 0.2 16.3 8.8 9.7 85.4 ريف
 1805 0.8 22.3 11.4 13.0 83.3 وجه قبلي
 652 0.1 21.0 12.2 15.9 80.7 حضر
 1153 1.2 23.0 10.9 11.3 84.7 ريف

 41 0.9 14.4 18.5 17.7 84.6 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمية        

 201 0.0 18.4 10.9 9.5 85.5 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 300 1.1 20.2 5.7 10.4 82.4 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 1361 0.5 19.7 6.3 8.1 82.7 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 3116 0.3 19.0 12.6 11.8 84.3 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

       الحالة العملية         
 4136 0.3 18.2 10.4 10.7 84.2 يعمل مقابل عائد نقدي

 842 0.9 24.0 10.6 10.1 81.9 ال يعمل مقابل عائد نقدي
       مؤشر الثروة        

 826 1.2 13.3 8.2 11.3 85.8 أدنى مستوى 
 891 0.2 16.8 9.3 9.7 83.5 المستوى الثاني
 986 0.5 24.8 10.7 9.7 85.3 المستوى األوسط
 1085 0.1 22.4 10.3 12.0 81.4 المستوى الرابع
 1190 0.3 17.7 12.6 10.4 83.6 أعلى مستوى 

 4978 0.4 19.2 10.4 10.6 83.8 49-15الرجال إجمالي         
 939 0.3 17.0 12.3 11.3 85.9 59-50الرجال إجمالي         
 5917 0.4 18.9 10.7 10.7 84.1 59-15الرجال إجمالي         
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1              
 

بصورة عامة، إن التباينات في اإلتجاهات نحو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز حسب الخصائص الخلفية 
 ليست كبيرة.

 المكتسبة/اإليدزالمعرفة بمصدر الختبار فيروس نقص المناعة  4-4
وهو المعرفة باألماكن  2015مصححححر  – مسححححح الجوانب الصحححححيةبمرض اإليدز تم تقييمه أثناء ى يوجد جانب أخر هام للوع

من الرجال في الفئة  %10و من السحححححيداتفقط  %7أن  7-4يوضحححححح جدول يتوافر بها اختبار فيروس نقص المناعة المكتسحححححبة. ى الت
، 49-15وبين السححححيدات في الفئة العمرية  يذهبون إلجراء اختبار فيروس نقص المناعة المكتسححححبة.ن أيسححححنة يعرفون  49-15العمرية 
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( %18)ى ديعملن مقابل عائد نقى الالتما يمكن بين  كانت المعرفة بمصحححححححدر يتوافر به اختبار فيروس نقص المناعة المكتسحححححححبة أعلى
نت المعرفة بين الرجال األعلى بين الذين ينتمون إلى أعلى مسححححححححححتوى وكا (.%14ينتمين إلى أعلى مسححححححححححتوى لمؤشححححححححححر الثروة )ى والالت

 (.%14(، وفي محافظات الحدود )%14(، والذين حصلوا على مؤهل ثانوي فأعلى )%16لمؤشر الثروة )

 المعرفة بمكان يتوافر فيه اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة 7-4جدول 
سنة الذين يعرفون مكان يتوافر فيه اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة حسب  49-15نسبة السيدات والرجال فى العمر 

سنة الذين يعرفون  59-15سنة وكل السيدات والرجال فى العمر  59-50الخصائص الخلفية، ونسبة الرجال والسيدات فى العمر 
 .2015مكان يتوافر فيه اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة، مصر 

 رجال  سيدات             
            

 الخصائص الخلفية

نسبة الذين يعرفون مكان 
يتوافر فيه اختبار 

فيروس نقص المناعة 
 المكتسبة

عدد 
  المستجيبات

نسبة الذين يعرفون مكان 
يتوافر فيه اختبار 

فيروس نقص المناعة 
 المكتسبة

عدد 
 المستجيبين

      العمر            
15-24 5.7 2611  7.6 2147 

15-19  3.4 1425  5.2 1288 
20-24  8.4 1185  11.2 859 
25-29 7.3 1471  9.3 962 
30-39 8.0 2257  10.5 1779 
40-49 8.0 1568  12.2 1405 

      الحالة الزواجية       
 2527 8.2  1827 5.7 لم يسبق له الزواج

 3708 10.7  5664 7.7 متزوج
 58 11.8  415 5.6  مطلق/منفصل/أرمل

      حالة الحمل       
 0 ل.ي  5592 7.5 حامل حالياً 

 0 ل.ي  2314 6.1 غير حامل /غير متأكدة
      اإلقامة       

 2323 12.3  2791 10.6 حضر
 3970 8.1  5115 5.2 ريف

      محل اإلقامة       
 840 12.4  996 8.9 المحافظات الحضرية

 3078 6.9  3841 5.1 وجه بحري 
 678 11.7  869 10.5 حضر
 2400 5.6  2973 3.6 ريف
 2324 12.3  3011 9.0 وجه قبلي
 777 12.6  897 12.4 حضر
 1547 12.1  2114 7.5 ريف

 51 14.1  58 10.2 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية       

 375 2.9  1409 2.3 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 4.4  520 3.1 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 2023 4.8  2205 3.5 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 3409 14.1  3771 11.5 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

      الحالة العملية        
 5080 9.9  1015 17.8 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 9.0  6891 5.5 ال يعمل مقابل عائد نقدي
      مؤشر الثروة       

 1229 7.3  1543 5.2 أدنى مستوى 
 1219 7.5  1556 5.2 المستوى الثاني
 1199 7.4  1643 4.4 المستوى األوسط
 1333 10.2  1578 7.4 المستوى الرابع
 1313 15.5  1585 13.5 أعلى مستوى 

 6293 9.7  7906 7.1 49-15اإلجمالي        
 1169 14.2  1303 5.0 59-50اإلجمالي        
 7462 10.4  9209 6.8 59-15اإلجمالي        
 ل.ي: ال ينطبق.            
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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 مصادر المعلومات عن اإليدز 4-5
 ىاإليدز عما إذا كانوا قد حصحححلوا على أالذين ذكروا أنهم قد سحححمعوا عن المسحححتجيبين في مسحححح الجوانب الصححححية تم سحححؤال 

وجدول  1-8-4 . يوضححح جدول2015مصححر  –مسححح الجوانب الصحححية معلومات عن اإليدز خالل السححتة أشححهر السححابقة على إجراء 
وا على معلومات عن اإليدز خالل السحححتة قد حصحححلسحححنة  49-15من الرجال في العمر  %12و من السحححيداتفقط  %11أن  4-8-2

 تم الحصول منها على المعلومات خالل تلك الفترة، ذكرى سؤال عن المصدر )المصادر( التالعند و . السابقة على إجراء المسحأشهر 
من السحححححيدات والرجال الزوج/الزوجة، قريب آخر  %6، على الترتيب(. وذكر %96و %95) التليفزيون والرجال سحححححيدات تقريبًا جميع ال

المعلومات. وتم ذكر أحد العاملين بمجال الصححححححة بواسحححححطة عدد قليل من السحححححيدات والرجال أو األصحححححدقاء كمصحححححدر الحصحححححول على 
 ، على الترتيب(.%1و %4كمصدر للحصول على معلومات عن فيروس نقص المناعة المكتسبة/اإليدز )

 مصادر المعلومات عن اإليدز حسب الخصائص الخلفية: سيدات 1-8-4جدول 
صلن ح سنة الالتى يعرفن عن اإليدز وسمعن، شاهدن أو حصلن على أى معلومات عن اإليدز فى الستة أشهر السابقة على المسح ونسبة السيدات الالتى 49-15نسبة السيدات فى العمر 

-15سنة وكل السيدات فى العمر  59-50وذكرن مصادر متعددة للمعلومات حسب الخصائص الخلفية، ومن بين السيدات فى العمر سابقة اإليدز خالل الستة اشهر ال على معلومات عن
 .2015سنة، نسبة الالتى حصلن على معلومات عن اإليدز حديثًا، مصر  59
                       

نسبة المستجيبات 
الالتى يعرفن اإليدز 
وذكرن حصولهن 
على معلومات حديثًا 

 عن اإليدز

عدد 
المستجيبات 
الالتي 

يعرفن عن 
 اإليدز

عدد  الالتى شاهدن/سمعن/حصلن على معلومات عن اإليدز من:نسبة المستجيبات 
المستجيبات 
الالتى حصلن 
على معلومات 
عن اإليدز 
 حديثاً 

                

 ن التليفزيو  الخصائص الخلفية

وسائل 
إعالمية 
 1أخرى 

االتصال 
بشخص يعمل 
فى مجال 
 الصحة

زيارة منزلية 
من أحد 
العاملين 
 بالصحة

زيارة 
الوحدة 
 الصحية

زوج/ أقارب 
 آخرين/
 أصدقاء/
 جيران

اجتماعات 
محلية/ ندوات 

 تثقيفية/
 أخرى 

           العمر                      
15-19 12.6 714 89.3 1.5 2.6 0.9 2.5 9.1 5.7 90 
20-24 12.1 847 97.3 6.0 5.0 0.0 5.0 1.8 0.9 102 
25-29 10.5 1009 95.0 6.0 1.3 0.7 0.6 6.8 2.6 106 
30-34 8.7 851 98.1 0.1 3.9 0.0 3.9 5.8 1.0 74 
35-39 11.5 774 95.5 2.0 1.8 1.0 0.8 3.9 0.8 89 
40-44 12.0 546 93.5 5.8 8.7 5.5 6.8 4.6 0.0 65 
45-49 14.8 465 95.1 2.9 7.5 4.8 4.8 8.1 2.1 69 

           الحالة الزواجية            
 154 4.1 6.4 4.5 0.5 4.6 6.5 92.7 1098 14.0 الزواجسبق لها 

 442 1.2 5.4 2.8 2.0 3.9 2.6 95.6 4108 10.7 لم يسبق لها الزواج
           اإلقامة           

 274 2.5 5.3 2.8 1.5 4.3 3.9 94.0 2197 12.5 حضر
 321 1.5 5.9 3.6 1.7 3.9 3.4 95.6 3009 10.7 ريف

           محل اإلقامة            
 69 6.2 7.1 5.6 1.8 7.4 9.5 88.8 773 9.0 المحافظات الحضرية

 258 0.6 4.4 3.1 2.2 3.8 2.6 97.1 2590 10.0 وجه بحري 
 69 0.0 3.6 2.3 2.7 5.0 2.0 97.4 703 9.8 حضر
 189 0.8 4.7 3.4 2.0 3.4 2.9 97.0 1886 10.0 ريف
 265 2.2 6.3 2.9 0.9 3.5 2.9 94.5 1806 14.7 وجه قبلي
 133 1.8 4.9 1.6 0.7 2.4 1.7 95.5 700 19.0 حضر
 132 2.7 7.8 4.1 1.2 4.7 4.1 93.6 1106 11.9 ريف

 3 (2.4) (19.4) (0.0) (0.0) (0.0) (10.8) (76.0) 37 9.3 2محافظات الحدود
           الحالة التعليمية            

 45 (0.0) (6.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (95.5) 493 9.1 الذهاب للمدرسة الم يسبق له
 22 (0.0) (4.5) (0.0) (0.0) (0.0) (5.4) (100.0) 226 9.8 االبتدائيةالمرحلة تم لم ت
 126 3.1 10.1 3.4 2.5 3.4 0.2 89.6 1241 10.1 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة  تأتم
 403 2.0 4.2 3.7 1.6 4.9 5.0 96.1 3246 12.4 /فأعلىيةالثانو المرحلة  تأتم

           الحالة العملية             
 117 5.3 4.5 12.4 6.7 15.9 7.1 91.1 834 14.0 تعمل مقابل عائد نقدي

 479 1.2 5.9 1.0 0.3 1.2 2.8 95.8 4372 11.0 ال تعمل مقابل عائد نقدي/ال تعمل
           الثروةمؤشر             

 68 2.1 12.6 0.9 0.0 0.9 2.1 91.4 734 9.2 أدنى مستوى 
 102 2.7 7.7 4.6 3.0 4.6 0.8 93.0 870 11.8 المستوى الثاني
 112 0.0 4.5 4.2 0.7 4.9 4.5 98.8 1090 10.3 المستوى األوسط
 142 2.9 3.2 2.5 1.1 2.5 3.5 96.9 1140 12.4 المستوى الرابع
 172 2.0 4.4 3.4 2.3 5.8 5.3 93.0 1371 12.5 أعلى مستوى 

 596 2.0 5.6 3.3 1.6 4.1 3.6 94.8 5206 11.4 49-15السيدات إجمالي             
 67 8.1 5.6 2.1 3.6 4.9 6.6 91.7 624 10.8 59-50السيدات إجمالي             
 663 2.6 5.6 3.1 1.8 4.2 3.9 94.5 5830 11.4 59-15السيدات إجمالي             
 حالة غير مرجحة. 49-25مالحظة: األرقام بين األقواس محسوبة لعدد                       
 تتضمن الراديو، الصحف، المجالت، المنشورات، المطبوعات والملصقات. 1
 وجنوب سيناء. ال تتضمن محافظتي شمال 2
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 اإليدز حسب الخصائص الخلفية: رجالمصادر المعلومات عن  2-8-4جدول 
صلوا ن حسنة الذين يعرفوا عن اإليدز وسمعوا، شاهدوا أو حصلوا على أى معلومات عن اإليدز فى الستة أشهر السابقة على المسح ونسبة الرجال الذي 49-15نسبة الرجال فى العمر 

-15سنة وكل الرجال فى العمر  59-50وذكروا مصادر متعددة للمعلومات حسب الخصائص الخلفية، ومن بين الرجال فى العمر  لسابقةن اإليدز خالل الستة اشهر اعلى معلومات ع
 .2015سنة، نسبة الذين حصلوا على معلومات عن اإليدز حديثًا، مصر  59
نسبة                        

المستجيبين 
الذين يعرفوا 
اإليدز وذكروا 
حصولهم على 
معلومات حديثًا 
 عن اإليدز

عدد 
المستجيبين 
الذين يعرفوا 
 عن اإليدز

 نسبة المستجيبين الذين شاهدوا/سمعوا/حصلوا على معلومات عن اإليدز من:
عدد 

المستجيبين 
الذين حصلوا 
على معلومات 
عن اإليدز 
 حديثاً 

                

 ن التليفزيو  الخصائص الخلفية

وسائل 
إعالمية 
 1أخرى 

االتصال 
بشخص يعمل 
فى مجال 
 الصحة

زيارة منزلية 
من أحد 
العاملين 
 بالصحة

زيارة 
الوحدة 
 الصحية

زوج/أقارب 
 آخرين/
 أصدقاء/
 جيران

اجتماعات 
محلية/ ندوات 

 تثقيفية/
 أخرى 

           العمر                      
15-19 11.6 738 91.0 5.8 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 86 
20-24 11.4 718 94.5 10.9 0.0 0.0 0.0 11.3 0.4 82 
25-29 15.2 814 95.5 7.6 2.5 0.3 2.2 6.2 3.7 124 
30-34 11.1 785 98.5 6.5 0.3 0.0 0.3 7.2 0.8 87 
35-39 12.7 732 95.7 10.9 2.5 0.0 2.5 4.8 2.0 93 
40-44 13.5 640 99.1 3.4 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 86 
45-49 10.8 550 (94.8) (6.3) (3.1) (0.0) (3.1) (5.9) (4.1) 59 

           الحالة الزواجية            
 220 3.5 5.8 0.5 0.0 0.5 10.5 95.2 1798 12.2 سبق له الزواج

 397 1.8 6.8 1.5 0.1 1.6 5.7 95.9 3180 12.5 لم يسبق له الزواج
           اإلقامة           

 244 2.5 7.6 2.2 0.0 2.2 8.3 95.2 1974 12.4 حضر
 374 2.4 5.7 0.5 0.1 0.6 6.9 95.9 3003 12.4 ريف

           محل اإلقامة            
 52 4.2 0.8 0.0 0.0 0.0 12.8 92.6 708 7.4 المحافظات الحضرية

 289 1.1 4.2 1.4 0.0 1.4 6.8 96.8 2424 11.9 وجه بحري 
 67 (0.1) (11.0) (3.5) (0.0) (3.5) (10.2) (93.5) 590 11.4 حضر
 222 1.4 2.1 0.7 0.0 0.7 5.8 97.8 1834 12.1 ريف
 273 3.4 9.8 1.1 0.2 1.2 7.0 95.3 1805 15.1 وجه قبلي
 123 3.1 8.7 2.4 0.0 2.4 5.3 97.2 652 18.9 حضر
 150 3.7 10.7 0.0 0.3 0.3 8.4 93.7 1153 13.0 ريف

 3 * * * * * * * 41 7.2 2محافظات الحدود
           الحالة التعليمية            

 37 (0.0) (6.2) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 201 18.4 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 23 * * * * * * * 300 7.6 االبتدائيةالمرحلة لم يتم 
 163 2.7 5.0 0.0 0.0 0.0 5.4 95.2 1361 12.0 االبتدائية/بعض الثانوي المرحلة أتم 
 395 2.7 7.4 1.8 0.1 1.9 9.4 95.1 3116 12.7 /فأعلىيةالثانو المرحلة أتم 

           الحالة العملية             
 513 1.9 6.9 1.4 0.1 1.5 6.9 96.3 4136 12.4 يعمل مقابل عائد نقدي

 104 4.9 4.3 0.0 0.0 0.0 10.0 92.4 842 12.4 ال يعمل مقابل عائد نقدي/ال يعمل
           مؤشر الثروة            

 99 4.0 9.8 0.2 0.4 0.7 7.1 89.9 826 12.0 أدنى مستوى 
 99 2.8 7.1 0.0 0.0 0.0 8.1 96.4 891 11.1 المستوى الثاني
 130 0.4 5.1 0.0 0.0 0.0 4.0 98.0 986 13.1 المستوى األوسط
 123 3.0 4.4 1.3 0.0 1.3 7.5 95.8 1085 11.3 المستوى الرابع
 167 2.4 6.6 3.2 0.0 3.2 9.9 96.6 1190 14.0 أعلى مستوى 

 618 2.4 6.4 1.2 0.1 1.2 7.4 95.6 4978 12.4 49-15الرجال إجمالي             
 148 0.1 7.8 0.6 0.1 0.6 11.0 98.5 939 15.7 59-50الرجال إجمالي             
 766 2.0 6.7 1.1 0.1 1.1 8.1 96.2 5917 12.9 59-15 الرجال  إجمالي            
 حالة غير مرجحة. 49-25حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها، األرقام بين األقواس محسوبة لعدد  25مالحظة: * تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من                       
 تتضمن الراديو، الصحف، المجالت، المنشورات، المطبوعات والملصقات. 1
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
 

بصورة عامة، هناك إختالفات طفيفة في مستويات التعرض الحالي لمعلومات عن اإليدز. فكان إحتمال التعرض للمعلومات 
 لكاًل منهما(. %19القبلي )أعلى ما يمكن بين السيدات والرجال في حضر الوجه 
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 األمراض غير المعدية
 

 أهم النتائج:
  يدخنون سنة  59-15وعدد قليل من السيدات في العمر  سنة 59-15نصف الرجال في العمر حوالي أقل من

 حاليًا منتجات التبغ.

  يعانون من زيادة في الوزن أو سمنة. 59-15رجال في العمر  10من كل  6سيدات و 4من كل  3حوالي 

  يعانوا من ارتفاع ضغط سنة تم تصنيفهم على انهم  59-15سيدات ورجال في العمر  6من كل  1حوالي
 الدم.

  5من كل  2يرتبط العمر ارتباطًا وثيقًا بنسبة ارتفاع ضغط الدم؛ حيث أن أكثر من نصف السيدات وأكثر من 
من الرجال في  %10من السيدات و %11سنة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و 59-55رجال في العمر 

 ضغط الدم. هذه الفئة العمرية لديهم ارتفاع متوسط أو عالي في

  إن السيدات البدينات كن أكثر عرضة بخمس مرات، بينما الرجال البدينين كانوا أكثر عرضة بثالث مرات
 لإلصابة بارتفاع ضغط الدم عن السيدات والرجال الذين في المدى الطبيعي لمؤشر كتلة الجسم.

 يفهم بأن أنه بين الذين تم تصن العديد من المصريين غير مدركين بأن لديهم ارتفاع في ضغط الدم؛ حيث وجد
من  %47من الرجال و %73، 2015مصر  –لديهم ارتفاع في ضغط الدم في مسح الجوانب الصحية 

 السيدات لم يتم إخبارهم سابقًا بأن ضغط الدم لديهم مرتفع جدًا. 

إن األمراض غير المعدية خاصه أمراض القلب تعتبر من األسباب الرئيسية لوفيات البالغين في مصر. يعرض هذا الفصل 
سنة عن تاريخهم  59-15من المستجيبين في العمر  2015مصر  –المعلومات التي تم الحصول عليها في مسح الجوانب الصحية 

ية والجلطة الدماغية. وقد حصل المسح أيضًا على بيانات خاصة ببعض العوامل مع مرض السكر، ارتفاع ضغط الدم، األزمة القلب
المتعلقة بهذه األمراض والتي تشمل استخدام منتجات التبغ وكذلك مدى زيادة الوزن أو البدانة للبالغين. وأخيرًا، قام المسح بتجميع 

 لدم.قياسات ضغط الدم للحصول على نظرة أكثر عمقًا عن نسبة ارتفاع ضغط ا

التاريخ المر ــــي لةصــــابة بالســــكر وارتفاع  ــــغط الدم واألزمات القلبية أو الســــكتة الدماغية كما أقر  1 – 5
 المستجيبين

عما إذا كان قد سبق وتم  2015مصر  –سنة في مسح الجوانب الصحية  59-15تم سؤال السيدات والرجال في العمر 
عديد من األفراد كان ال ،ارتفاع ضغط الدم، األزمة القلبية أو السكتة الدماغية. ولسوء الح  ،تشخيصهم على أنهم مصابين بمرض السكر

ي من المسلم به أن اإلقرار الشخص ،المصابين بالسكر أو ارتفاع ضغط الدم غير مدركين بأنهم مصابون بهذه األمراض؛ وبالتالي
عن مدى انتشار هذه األمراض فعليًا تم تقديره بصوة أقل بكثير  قد 2015مصر  –الصحية  نتشار هذه األمراض في مسح الجوانببا

كانت النتائج مفيدة في تتبع تصرفات األشخاص المصابة بهذه األمراض واألخذ في االعتبار  ،في المجتمع المصري. وبالرغم من ذلك
 ن.ة الرياضة واالمتناع عن التدخيممارس ،اكل الطعام الصحي ،بعض التصرفات التي يقومون بها والتي تشمل التحكم في وزنهم

و/أو  جعن المشاكل في انتامرض السكر يعبر مرض السكر عن مستويات مرتفعة من الجلوكوز )السكر( في الدم. وينجم 
يم جسم. إن تقيالذي تستخدمه خاليا الو هرمون م فرز بواسطة البنكرياس والذي يعتبر ضروريًا إلنتاج الجلوكوز ، وهو استخدام األنسولين

من المستجيبين  %5أن  1-5مستويات الجلوكوز في الدم مرتبط بأمراض خطيرة تشمل أمراض القلب والكلى والعمى. ويوضح جدول 
ن في النسب بي مع وجود تفاوت بسيط ،أقروا بأنه قد تم إخبارهم بأنهم مرضى بالسكر 2015مصر  –في مسح الجوانب الصحية 

5 



 . 66 األمراض غير المعدية

صابة بالسكر. ويجب اإلشارة مرة أخرى إلى أن التقديرات عن مدى انتشار السكر أقل من النسبة والرجال الذين اقروا باإل 1السيدات
الفعلية للبالغين المصريين الذين يعانون من السكر حيث أن العديد من األشخاص المصابين بالسكر لم يتم تشخيصهم. وقد شمل مسح 

(STEPS)2 –  سنة كانت  65-15من المصريين في العمر  %17، ووجد أن اختبار سريع للجلوكوز في الدم 2011/2012مصر
وقد حصلوا على عالج بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في  ،لديهم قراءات مرتفعة في مستوى الجلوكوز في الدم وقت إجراء المسح

صحية في االعتبار العواقب ال اً أخذ مقلق للغاية، أن اغلب المصريين غير مدركين خطورة اإلصابة بالسكر إن حقيقة(. WHO ndالدم )
 الخطيرة الناتجة عن عدم عالج هذا المرض.

وتضمن أيضًا مسح الجوانب الصحية أسئلة لتحديد المستجيبين المصابين باألزمات القلبية أو الجلطات الدماغية. وبصفة 
بة باألزمات القلبية أو الجلطات فقط من المستجيبين لديهم تاريخ مرضي لإلصا %1، وجد أن 1-5عامة، وكما هو موضح في جدول 

 الدماغية.

بصفة و والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.  ،إن ارتفاع ضغط الدم مرتبط بالعديد من األمراض الخطيرة منها أمراض القلب
 قد تم إخبارهم مرة واحدة أو اكثر من مقدم خدمة صحية أن 2015 –من المستجيبين في مسح الجوانب الصحية مصر  %8 ة،ماع

لديهم ارتفاع في ضغط الدم. وكانت السيدات أكثر مرتين تقريبًا من الرجال بأخبارهم أن لديهم ارتفاع في ضغط الدم. وكما سيتم مناقشته 
فان  ،2015مصر  –في هذا الفصل الحقًا عند عرض النتائج الخاصة بمقاييس ضغط الدم التي أخذت في مسح الجوانب الصحية 

 صابين بضغط الدم غير مدركين بمرضهم.العديد من المصريين الم

 الدماغية وارتفاع  غط الدم ات القلبية والجلطاتتاريخ مرض السكر، األزم 1-5جدول 
سنة على حسب تاريخ مرض السكر، األزمات القلبية  59-15العمر  فيللسيدات والرجال  النسبيالتوزيع 

 .2015، مصر الدماغية وارتفاع ضغط الدموالجلطات 
 اإلجمالي رجال سيدات اإلصابةتاريخ         
    تاريخ مرض السكر        

 4.8 4.5 5.0 1تم إخباره أن لديه مرض السكر بواسطة ممارس طبى
 4.5 4.3 4.7 2الحصول على العالج

 0.3 0.2 0.3 دم الحصول على العالجع
 94.2 94.5 93.9 لم يتم إخباره عن مرضه بالسكر

 1.1 1.1 1.1  يسمع عن مرض السكر/ بيانات مفقودةال يعرف/ لم 
    تاريخ األزمات القلبية     

 0.7 1.0 0.4  تم إخباره عن مرضه باألزمة القلبية بواسطة ممارس طبى
 99.3 99.0 99.6 لم يتم إخباره 

    تاريخ الجلطات بالمخ     
 0.2 0.2 0.3 إخباره عن مرضه بجلطة بالمخ بواسطة ممارس طبى تم 

 99.8 99.8 99.7 لم يتم إخباره
    ارتفاع  غط الدمتاريخ     

 8.2 5.4 10.5  أن لديه ارتفاع ضغط الدمإخباره تم 
 0.2 0.2 0.2 مرة واحدة   
 8.0 5.2 10.3 مرتين أو أكثر   

 91.8 94.6 89.5 لم يتم إخباره
 100.0 100.0 100.0 إجمالي النسبة     

 16671 7462 9209 العدد
 عدا أثناء فترة الحمل. بين السيدات، 1        
 أنسولين/حبوب. 2
 

                                                           
بعد  مستويات سكر الدم تعود لمستواها الطبيعي أنبما  جدولالنساء الالتي أخبرن أنهن لديهن مستويات جلوكوز عالية أثناء فترة الحمل لم يتضمنهن هذا ال 1

 الوالدة.
 (.STEPS( )WHO 2015b) يتبع المسح طريقة منظمة الصحة العالمية التدريجية لمراقبة عوامل الخطر المرتبطة باألمراض غير المعدية 2
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ارتفاع  ،يخ مرضي مع مرض السكرالذين أقروا بأن لديهم تار  2015مصر  –إن المستجيبين في مسح الجوانب الصحية 
من كل  9أن  2-5األزمات القلبية أو السكتة الدماغية قد تم سؤالهم عن تصرفاتهم تجاه هذه األمراض. ويوضح جدول  ،ضغط الدم

 سيدات ورجال تم تشخيصهم بأن لديهم مرض السكر كانوا يتناولون أدوية لعالج السكر تم وصفها بواسطة مقدم الخدمة الصحية 10
من  %15من السيدات و %13 ،أفراد مصابين بالسكر قالوا أنهم يقومون بتناول األطعمة الصحية 10من كل  4الخاص بهم. وحوالي 

 %2و من الرجال كانوا يمارسوا الرياضة. %7من السيدات و %2الوزن أو التحكم في وزنهم، و لخفضالرجال ذكروا أنهم بذلوا مجهود 
 السكر )خاصه الرجال( قالوا انهم امتنعوا عن التدخين نتيجة ألصابتهم بالمرض.فقط من األفراد المصابين ب

مصر  –أيضًا أن األدوية الموصوفة كانت اإلجراء األكثر انتشارًا بين مستجيبين مسح الجوانب الصحية  2-5ويوضح جدول 
أفراد تم  4من كل  3حوالي  ،اغية. في العمومالذين تم إخبارهم بأن لديهم ارتفاع في ضغط الدم أو أزمة قلبية أو سكتة دم 2015

من األفراد الذين تم إخبارهم بأن لديهم ارتفاع في ضغط  %22لوا أدوية موصوفة لهم مسبقًا. و إخبارهم بأن لديهم هذه األمراض قد تنا
الوزن أو التحكم فيه. خفض لقالوا أنهم كانوا يبذلون مجهود  %11و ،الدم كانوا يتناولون أطعمة صحية كاستجابة لحالتهم المرضية

وهناك نسب أكبر إلى حد ما من األفراد المصابين باألزمات القلبية أو السكتات الدماغية كانوا يتناولون أطعمة صحية أو يحافظون أو 
مة قلبية ز (. وبالمقارنة فإن هناك عدد قليل من األفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أالترتيبعلى  ،%14و %30وزنهم ) يخفضون 

 ،%5و %1( أو قد أقلعوا عن التدخين )الترتيبعلى  ،%6و %2أو سكتة دماغية كانوا يمارسون الرياضة كاستجابة لحالتهم المرضية )
 (.الترتيبعلى 

 الجلطات الدماغية وأاألزمات القلبية  أوارتفاع ضغط الدم  أوالمتخذة نتيجة التشخيص لمرض السكر  اإلجراءات 2-5 جدول
د من عد اتخذوالذين أزمة قلبية أو جلطة بالمخ وا أو ،ارتفاع ضغط الدم ،اللذين تم تشخيصهم بواسطة طبيب مختص بأن لديهم السكر 59-15السيدات والرجال في العمر نسبة 

 2015مصر  ،التصرفات نتيجة هذا التشخيص
 مخأو جلطة في الو/لبية تم تشخيصهم بأزمة ق ضغط الدم عبارتفاتم تشخيصهم  تم تشخيصهم بمرض السكر 

 اإلجمالي الرجال السيدات  اإلجمالي الرجال السيدات  اإلجمالي الرجال السيدات  نتيجة التشخيص المتخذة اإلجراءات
          

 75.6 77.2 73.6 78.8 75.4 80.1 94.2 95.5 93.2 تناول األدوية الموصوفة
 14.3 16.8 10.9 11.1 10.7 11.3 13.7 14.5 13.1 بذلوا مجهود من أجل التحكم/ نفص في الوزن 

 29.9 32.8 26.1 22.3 21.8 22.5 40.3 39.8 40.7 أكل أطعمة صحية
 6.1 9.9 1.3 1.9 4.4 0.8 3.9 7.4 1.5 ممارسة الرياضة

 5.1 9.0 0.0 0.9 3.1 0.0 1.9 4.6 0.0 عن التدخين االمتناع
          

 148 84 64 1363 400 963 797 333 464 العدد

 استخدام التبغ 5-2
 2015مصر  –يشمل مسح الجوانب الصحية 

أسئلة عن االستخدام الحالي والسابق للسجائر ومنتجات التبغ. 
ن تدخين السجائر ومنتجات التبغ األخرى مرتبط بصورة كبيرة إ

 أمراض ،باألمراض غير المعدية والتي تشمل أمراض القلب
 Eriksen etومرض السكر ) ،السرطان ،الجهاز التنفسي

al.2015.) 

لحصول المعلومات التي تم ا 3-5يلخص جدول 
عليها من المستجيبين عن السلوك الحالي والسابق للتدخين. 

سنة أقروا أنهم يدخنون  59-15من الرجال في العمر  %46وتشير النتائج إلى أن التدخين مقتصر بصورة كبيرة على الرجال. حيث أن 
قررن ي. وعلى النقيض، عدد قليل من السيدات احاليًا السجائر أو منتجات أخرى للتبغ، وقد قال األغلبية منهم أنهم يدخنون بشكل يوم

من الرجال في  %8(. وبين الرجال، فإن هناك أيضًا مجموعة كبيرة منهم قالوا أنهم كانوا مدخنين سابقين، %0.2أنهن يدخنون حاليًا )
 سنة قالوا أنه سبق لهم التدخين ولكنهم ال يدخنون اآلن أي من منتجات التبغ.   59-15العمر

 استخدام التبغ 3-5جدول 
للمنتجات  الشخصيسنة حسب االستخدام  59 -15العمر  فيللسيدات والرجال  النسبيالتوزيع 

 .2015التبغية، مصر 

    
 اإلجمالي رجال سيدات استخدام المنتجات التبغية    
    
    

 20.9 46.4 0.2 ى خر التدخين الحالي للسجائر/ منتجات تبغية أ
 20.0 44.5 0.1 كل يوم

 0.9 1.9 0.0 بعض األيام
 3.6 8.0 0.1 سبق له التدخين ولكنه ال يدخن حالياً 

 75.5 45.6 99.8 خين على اإلطالقدلم يسبق له الت
    

 100.0 100.0 100.0 إجمالي النسبة
 16671 7462 9209 العدد
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سنة  24-20إن نسبه الرجال في العمر للخصائص الخلفية.  وفقاً  يتدخينالسلوك الاالختالفات في  4-5يعرض جدول 
(. وأن نسبة الترتيب، على %16و %41سنة ) 19-15المدخنين حاليًا لمنتجات التبغ تفوق ضعف النسبة بين الرجال في العمر 

سنة. وبالمقارنة بين نسبة المدخنين الحاليين  54-50في الفئة العمرية  %59وتصل إلى القمة عند  ،المدخنين تزداد مع زيادة العمر
مع نسبة من سبق لهم التدخين يتبين أن هناك ميل لدى الرجال لإلقالع عن التدخين كلما زادت أعمارهم. ويالح  زيادة الفجوة بين 

 .بق لهم التدخينالرجال س من %19سنة حيث أن  59-55الرجال في العمر 

 حسب الخصائص الخلفية يسلوك التدخينال 4-5جدول 
تبغ، حسب للمنتجات أخرى أي ونسبة المدخنين حاليًا للسجائر أو  ،تبغللسجائر أو منتجات أخرى السنة، نسبة الذين سبق لهم تدخين  59-15من بين السيدات والرجال في العمر 

 .2015الخصائص الخلفية، مصر 
 رجال  سيدات 

 الخصائص الخلفية

نسبة الالتي سبق لهن 
 أي تدخين السجائر أو

 بغأخرى للتمنتجات 

نسبة المدخنات حاليًا 
 أيللسجائر أو 

 1بغأخرى للتمنتجات 
عدد 

  المستجيبات

نسبة الذين سبق لهم 
 أيتدخين السجائر أو 

 بغأخرى للتمنتجات 

نسبة المدخنين حاليًا 
منتجات  أيللسجائر أو 
 1بغللتأخرى 

عدد 
 المستجيبين

        العمر        
15-24 0.3 0.2 2611  28.7 25.9 2147 

15-19  0.3 0.3 1425  18.7 16.1 1288 
20-24  0.2 0.0 1185  43.7 40.5 859 
25-29 0.1 0.1 1471  57.7 53.3 962 
30-39 0.3 0.1 2257  63.9 55.4 1779 
40-49 0.2 0.2 1568  66.1 54.6 1405 
50-54 0.3 0.3 707  70.9 58.7 702 
55-59 0.2 0.2 596  69.2 49.8 467 

        الحالة الزواجية         
 2536 30.6 33.9  1839 0.2 0.3 لم يسبق له الزواج
 4926 54.6 65.0  7370 0.2 0.2  سبق له الزواج

        اإلقامة         
 2847 48.8 56.4  3359 0.3 0.4 حضر
 4615 45.0 53.2  5850 0.1 0.1 ريف

        محل اإلقامة         
 1044 51.2 57.4  1223 0.6 0.7 المحافظات الحضرية

 3698 44.3 52.9  4506 0.1 0.1 وجه بحري 
 854 45.5 54.1  1056 0.2 0.2 حضر
 2844 44.0 52.6  3450 0.0 0.1 ريف
 2664 47.5 55.3  3417 0.1 0.2 وجه قبلي
 919 49.3 57.2  1048 0.1 0.2 حضر
 1745 46.6 54.2  2369 0.1 0.2 ريف

 56 44.4 56.4  63 0.0 0.1 2محافظات الحدود
        الحالة التعليمية         

 621 64.5 73.7  2031 0.1 0.2 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 686 65.5 75.9  773 0.1 0.1 لم يتم المرحلة االبتدائية

 2207 41.3 46.5  2345 0.3 0.4 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3948 43.1 52.1  4060 0.1 0.2 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

        الحالة العملية          
 6137 52.5 61.3  1269 0.4 0.5 مل مقابل عائد نقدييع
 1325 18.4 22.2  7940 0.1 0.2 يعمل مقابل عائد نقديال 

        مؤشر الثروة         
 1462 45.0 53.1  1806 0.2 0.4 أدنى مستوى 
 1424 48.2 56.7  1810 0.0 0.0 المستوى الثاني
 1379 44.7 52.3  1833 0.0 0.1 المستوى األوسط
 1571 48.9 57.3  1865 0.3 0.3 المستوى الرابع
 1626 45.2 52.6  1895 0.3 0.3 أعلى مستوى 

 7462 46.4 54.4  9209 0.2 0.2 59-15اإلجمالي          
 يتضمن األشخاص الذين ذكروا أنهم يدخنون كل يوم أو في بعض األيام. 1                
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 إن االختالفات في النسب بين الرجال المدخنين وفقاً  بصفة عامة،
الثروة ليست كبيرة. وقد أقر الرجال الذين لم مؤشر محل اإلقامة و  منلكاًل 

ين المرحلة االبتدائية أنهم مدخن يتموايسبق لهم الذهاب للمدرسة أو الذين لم 
 أكثر من الرجال اللذين لديهم تعليم أفضل.

إن اآلثار الضارة الناتجة عن استخدام منتجات التبغ ال تقتصر فقط 
ذين لهم بل يمتد أثرها أيضًا ليصل إلى بعض األفراد اعلى المدخنين أنفس

قد (. و ETSيتعرضون للتدخين السلبي أو  البيئي  الناتج عن دخان التبغ )
ثار الصحية اآلمن عدد بعض الدراسات أن التدخين السلبي له أوضحت 

 U.Sوالتي تشمل زيادة خطر التعرض ألمراض القلب والرئة ) سلبيةال

Centers for Disease Control and Prevention، 2015 قد (. و
كرار على سؤال عن ت شملت استمارة األسرة المعيشية لمسح الجوانب الصحية

مدى  مالتدخين داخل األسرة المعيشية. واستخدمت نتائج هذا السؤال في تقيي
في سكنهم بغض النظر عن سلوكهم  فراد األسرة للتدخين السلبيتعرض أ

مجتمع أن نصف  5-5داخل األسرة. ويوضح جدول  التدخيني الشخصي
وجد  كما م.سكنهداخل مكان بانتظام للتدخين السلبي  األسر المعيشية يتعرض

 ة،واضحًا بين الفئات العمرية المختلفأن االختالف الكبير في التعرض كان 
فإن نسبة التعرض للتدخين السلبي كانت أقل بين السكان في عمر الستين 

 فئات العمرية األخرى.فأكثر عن ال

 الحالة التغذوية 5-3
األغذية غير الصحية المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة هي واحدة  إن

من عوامل الخطورة األساسية المرتبطة باألمراض غير المعدية خاصة أمراض القلب والسكر. وقد ساهمت بيانات الوزن والطول التي 
في عملية السماح بتقييم مدى زيادة الوزن والسمنة بين  2015مصر  –جوانب الصحية تم جمعها بواسطة الفريق الطبي في مسح ال

. وقد استخدمت 3سنة مؤهلين لعملية أخذ قياسات الوزن والطول 59-15البالغين في مصر. وكان كاًل من الرجال والسيدات في العمر 
حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة وزن الفرد بالكيلوجرام ( لجميع المستجيبين. ويتم BMIالنتائج في تكوين مؤشر كتلة الجسم )

(. ويستخدم مؤشر كتلة الجسم للتعرف على كاًل من النحافة وزيادة الوزن لمجتمع البالغين. ويعتبر األفراد 2على مربع طوله )كجم/م
فراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من يعانون من النحافة أو سوء تغذية حاد. واأل 18.5الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من 

 يتم تصنيفهم على أنهم يعانون من السمنة. 30يكون لديهم زيادة في الوزن، أما األفراد الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر من  25

تبعاد سنة. وقد تم اس 59-15من السيدات والرجال في العمر  %97تم الحصول على قياسات الوزن والطول ألكثر من 
من  %7أو أقل( بسبب كونهم خارج النطاق المسموح به بالنسبة للعمر. كما تم استبعاد  %0.1قياسات عدد قليل جدًا من المستجيبين )

شهر. إن بيانات الوزن والطول  1-0السيدات من المؤشرات المبنية على قياسات الوزن بسبب كونهن حوامل أو لديهن طفل عمره 
سنة في  49-15يمكن مقارنتها بمؤشرات الحالة التغذوية التي تمت للسيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر  المعروضة للسيدات ال

قد اشتمل على السيدات الالتي  2015مصر  –المسوح السكانية الصحية السابقة في مصر، وذلك بسبب أن مسح الجوانب الصحية 
 سنة.  59-50لم يسبق لهن الزواج وكذلك السيدات في العمر 

                                                           
لتستخدم في أغراض البحث. كما أن بيانات الوزن تم الحصول  shorr productionلوحات القياس المستخدمة في جمع بيانات الطول تم إنتاجها بواسطة شركة  3

 .SECAبواسطة  تصميمهاشاشة رقمية التي تم ب باستخدام موازين ضوئيةعليها 

 األسرة للتدخين أفرادتعرض  5-5جدول
 حسب ،للعد النظري الذين يتعرضون للتدخين داخل سكنهم نسبة األسرة طبقاً 

 .2015مصر  ،لخصائص الخلفيةا

 الخصائص الخلفية
 نسبة اللذين يتعرضون 
 1للتدخين داخل سكنهم

إجمالي عدد األسرة 
 للعد النظري  طبقاً 

   العمر   
0-4 50.3 4372 
5-9 48.3 3671 
10-14 49 3359 
15-19 52.2 2733 
20-29 52.9 4453 
30-39 52.2 4002 
40-49 52.9 2951 
50-59 54.4 2432 
 2482 38.7 فأكثر 60
   اإلقامة   

 10880 51.5 حضر
 19574 49.7 ريف

   محل اإلقامة    
 4085 53 المحافظات الحضرية

 14533 48.1 وجه بحري 
 3245 48.2 حضر
 11288 48 ريف
 11614 52.3 وجه قبلي
 3435 53.1 حضر
 8179 51.9 ريف

 222 49.9 2محافظات الحدود
   مؤشر الثروة   

 6095 54.8 أدنى مستوى 
 6083 53.6 المستوى الثاني
 6091 46 المستوى األوسط
 6093 49.2 المستوى الرابع
 6092 48.3 أعلى مستوى 

 30454 50.3 اإلجمالي   
ألسلوب العد النظري إلى جميع األفراد مالحظة: يشير مجتمع األسر المعيشية وفقًا  

 الذين يقيمون عادة داخل األسرة المعيشية.
 .اأو شهري أسبوعيا ،شمل األسر التي لديها على األقل فرد واحد يدخن يومياي 1
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 59-15السيدات والرجال في العمر توزيع  6-5يوضح جدول 
( باإلضافة إلى BMIسنة وفقا للطول، والوزن، ومؤشر كتلة الجسم )

سنتيميتر.  158.4متوسطات هذه المؤشرات. وكان متوسط الطول للسيدات 
سنتيميتر، وعند  145فقط من السيدات أقصر من  %1كما كان هناك 

ب صغر اكل الحمل بسبنقطة القطع هذه يعتبر السيدات في خطر كبير لمش
 77.1حجم الحوض الناتج عن قصر قامتهن. وكان متوسط وزن السيدات 

كيلوجرام. وباألخذ في االعتبار توزيع مؤشر كتلة الجسم، نجد أن نصف 
 %26سنة كن بدينات، وذلك باإلضافة إلى  59-15السيدات في العمر 

 ت، نجد أنكن يعانون من زيادة في الوزن. ومن بين السيدات المتبقيا
فقط من السيدات في   %1معظمهن كن في المعدل الطبيعي؛ حيث أن 

سنة تم تصنيفهن على أنهن نحيفات، بحيث أن مؤشر كتلة  59-15العمر 
 .18.5الجسم لهن كان أقل من 

 171سنة هو 59-15وكان متوسط طول الرجال في العمر  
 13بحوالي ية عمر فئة الطول من السيدات في نفس الأ ووه تر،منتيس
كثر من أ وكيلوجرام، وه 79.1كان متوسط وزن الرجال كما متر. يسنت

 ةشر كتلؤ مووجد أن غالبية الرجال لديهم كيلوجرام.  2السيدات بحوالي 
 وأ (%34) الوزن  زيادة فيأي أنهم يعانون من كثر أو أ 25.1الجسم 

 ىمن الرجال يتم تصنيفهم عل %2ي . وحوال(%26) ةيعانون من السمن
 .ةنحافأنهم يعانون من ال

 1-7-5في جدول  معروضة ةالتغذوي الحالةوالفروق في 
في  ةبسيط ختالفاتان هناك أللرجال. ونجد  2-7-5للسيدات وجدول 

ما نجد أن كلخصائص الخلفية. وفقًا لمتوسط الطول بين الرجال والسيدات 
الي سنتميتر تقدر بحو  145 قل منيكون طولهن أتي الالسيدات ال ةنسب
 .الفئات المختلفةقل في جميع أ وأ 2%

نجد أن العالقة بين العمر ومؤشر كتلة الجسم  ،متوقعكما هو و 
و أن الوز  ةزياد ةن نسبأسبيل المثال نجد  ى، علبين السيداتواضحة. ف
كثر أو أ %90 ىلسنة إ 19-15في العمر من  %42زادت من قد السمنة 

 ةدزيا ةن نسبأنجد  ،وبين الرجال كثر.أو أ ةسن 40بين السيدات في العمر 
ين عليها بالتي  ةعمار من النسبقل في جميع األأو السمنة تكون أالوزن 

 أو أكبر سنة 25 الرجال في عمر ةن غالبيأ نالح السيدات. ومع ذلك 
سمنة و الأونسبة زيادة الوزن  ،و يعانون من السمنةألديهم زيادة في الوزن 

 . سنة 54-50ن الرجال في العمربي %79 عند حد ىعلأ  ىلإتصل 

رجال وال سيداتالبالمقارنة بالوزن  ةللسمنة وزياد ةقل عرضأن السيدات والرجال في ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود إ
 ةثي السيدات وما يقرب من نصف الرجال في هذه المناطق يعانون من زيادلحوالي ثنجد أن  ،ذلك بالرغم منو ى؛ خر في المناطق األ

عض الثانوي ب وأتعليم ابتدائي  ىحصلوا عل بين منو زيادة الوزن أو السمنة. ونسبة السيدات والرجال الذين يعانون من السمنة أالوزن 
أنهم أقل عرضة  حيثالفئة هذه صغار المستجيبين في يعكس بشكل كبير تركز  أفضل تعليماً من هم  وتعليمًا أقل مقارنة بمن هم أ

 مؤشرات الوزن والطول الخاصة بالحالة التغذوية 6-5جدول 
 سنة 59-15العمر في الفعليللسيدات والرجال حسب العد  النسبيالتوزيع 

 ، مصرمؤشرات الوزن والطول المختارةحسب المسح،  فيوتمت مقابلتهم 
2015. 

 رجالال سيداتال الوزن والطولمؤشرات       
   بالسنتيمتراتالطول       

 0.0 0.1  130.0أقل من 
130.0-134.9 0.0 0.0 
135.0-139.9 0.0 0.0 
140.0-144.9 1.0 0.1 
145.0-149.9 6.5 0.2 
150.0-154.9 20.8 1.2 
155.0-159.9 32.5 3.8 
160.0-164.9 25.6 11.9 
165.0-169.9 10.5 25.9 
170.0-174.9 2.6 28.8 
175.0-179.9 0.3 18.8 
180.0-220.0 0.1 9.2 

 100.0 100.0 إجمالي النسبة    
 7223 8379 عدد المستجيبين
 171.0 158.4 متوسط الطول

   الوزن بالكيلوجرامات    
 0.0 0.0 35.0أقل من 
35.0-39.9 0.1 0.1 
40.0-49.9 4.4 1.4 
50.0-59.9 14.8 9.9 
60.0-69.9 19.5 20.4 
70.0-79.9 20.2 24.7 
80.0-89.9 18.1 19.9 
 23.6 22.8 فأكثر 90.0

 100.0 100.0 إجمالي النسبة    
 7223 8379 عدد المستجيبين
 79.1 77.1 متوسط الوزن 

   1مؤشر كتلة الجسم     
 2.2 1.2 نحيف

12.0-15.9 0.1 0.1 
16.0-16.9 0.1 0.4 
17.0-18.8 1.0 1.8 
 37.1 22.8 طبيعي

18.5-20.4 4.1 7.7 
20.5-22.9  9.0 14.4 
23.0-24.9 9.7 15.0 
 34.3 25.7 زائد الوزن 
25.0-26.9 10.2 15.3 

..27.0-28.9  10.3 13.8 
29.0-29.9 5.2 5.2 

 26.4 50.3 بدين
 26.4 50.3  فأكثر 30.0

 100.0 100.0 إجمالي النسبة    
 7223 8379 عدد المستجيبين

 27.0 30.7 المتوسط
مالحظة: ال يمكن مقارنة بيانات الوزن والطول للسيدات الالتي تم مقابلتهن في مسح       

بتلك البيانات المعروضة في المسح السكاني الصحي  2015مصر  - الجوانب الصحية
والمسوح السابقة لها وذلك ألن )أ( تتضمن السيدات في الفئة العمرية  2014مصر  –
لم يسبق لهن الزواج؛ )جحح( لم يتم استبعاد السيدات ؛ )ب( يشمل السيدات الالتي 15-59

 الالتي انجبن مولود ومات خالل الشهرين السابقين للمسح من حسابات مؤشر كتلة الجسم.
ديهن مولود ل التيالبيانات غير متضمنة السيدات الحوامل أو السيدات  من بين السيدات، 1

  شهرًا. 1-0في العمر 
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 ةً السمنة بين الذين ال يعملون مقابل عائد مادي مقارن وأذين يعانون من زيادة الوزن لل ةقليلال ةنسبكما أن ال. ةلسمنا أوزيادة الوزن ل
الذين يعانون  ةنسبفإن  ،خيراً أالتي ال تعمل. و  ةفي الفئ الكبير عدد الشباب ىلإ اعود في جزء كبير منهت بالذين يعملون مقابل عائد مادي

، واختالفات الوزن بين مستويات مؤشر الثروة تكون أكثر وضوحًا بين مؤشر الثروة عالزيادة م ىلإو السمنة تميل أالوزن في  ةمن زياد
 الرجال عنها بين السيدات.

 : سيداتالحالة التغذوية حسب الخصائص الخلفية 1-7-5جدول 
لديهن مستويات محددة لمؤشر كتلة الجسم بين السيدات  الالتيونسبة  ،ومتوسط مؤشر كتلة الجسم ،سنة 59-15العمر  فيبين السيدات  سنتيمتر 145متوسط الطول ونسبة األقل من 

 .2015 مصر ،سنة، حسب الخصائص الخلفية 59-15العمر في 
  1مؤشر كتلله الجسم  الطول 

 الخصائص الخلفية

متوسط 
الطول 
 بالسنتيمتر

 هن نسبة من
من   أقل
 سم145

 عدد
 السيدات

متوسط 
مؤشر كتلة 
 الجسم

18.5-
24.9 

 (طبيعي)

أقل من 
18.5 
 )نحافة(

17.0-18.4  
)نحافة 
 بسيطة(

16.0-16.9 
)نحافة 
 متوسط(

أقل من 
16.0  

 )نحافة حادة(

فأكثر  25.0
)وزن زائد أو 

 بدانة(

25.0-
29.9  

 )وزن زائد(

30.0 
فأكثر 
 )بدانة(

 عدد
 السيدات

              العمر              
15-19 159.1 0.7 1393 24.9 53.8 4.7 3.8 0.4 0.4 41.5 26.4 15.1 1318 
20-24 159.1 1.4 1157 27.0 37.9 1.9 1.9 0.0 0.0 60.2 35.9 24.3 976 
25-29 158.7 1.2 1451 29.1 25.8 0.8 0.6 0.1 0.0 73.4 33.0 40.4 1284 
30-34 158.9 0.3 1161 31.1 16.7 0.3 0.1 0.2 0.0 83.1 28.1 54.9 1053 
35-39 158.7 0.5 1037 32.5 14.5 0.6 0.5 0.1 0.0 84.9 21.0 63.9 994 
40-44 158.4 1.6 792 34.3 6.2 0.1 0.0 0.1 0.0 93.7 20.9 72.8 781 
45-49 158.0 1.2 736 34.8 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 93.5 19.0 74.5 736 
50-54 156.5 2.0 677 35.3 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4 18.7 75.5 674 
55-59 155.9 2.0 564 34.7 7.8 0.2 0.2 0.0 0.0 92.2 17.5 74.5 564 

              الحالة الزواجية
 1783 16.4 28.9 45.3 0.3 0.5 3.7 4.5 50.3 25.3 1781 1.8 158.7 لم يسبق لها الزواج
 6596 59.4 24.9 84.3 0.0 0.0 0.3 0.3 15.4 32.2 7188 0.9 158.3  سبق لها الزواج

              اإلقامة
 3020 54.4 23.9 78.3 0.1 0.0 1.5 1.6 20.1 31.3 3182 0.9 158.9 حضر
 5359 48.0 26.8 74.7 0.1 0.2 0.7 1.0 24.3 30.4 5787 1.2 158.2 ريف
              اإلقامةمحل 

 1104 56.5 22.1 78.5 0.0 0.0 2.1 2.1 19.3 31.2 1149 0.6 159.6 المحافظات الحضرية
 4135 55.4 24.2 79.7 0.0 0.1 0.8 0.9 19.4 31.7 4410 0.8 159.2 وجه بحري 

 944 53.9 24.5 78.4 0.1 0.0 0.8 0.9 20.7 31.7 1001 1.1 159.3 حضر  
 3191 55.8 24.1 80.0 0.0 0.1 0.8 0.9 19.1 31.7 3409 0.8 159.2 ريف  

 3084 41.4 29.0 70.4 0.2 0.2 0.9 1.3 28.4 29.3 3348 1.6 157.0 وجه قبلي
 942 52.8 25.3 78.3 0.2 0.0 1.4 1.6 20.2 31.1 1001 1.0 157.6 حضر  
 2141 36.3 30.6 67.0 0.2 0.3 0.7 1.1 32.0 28.5 2347 1.9 156.7 ريف  

 56 39.4 29.2 68.6 0.0 0.3 1.1 1.4 29.9 28.8 61 0.5 157.8 2محافظات الحدود
              الحالة التعليمية

لم يسبق لها الذهاب 
 1924 59.2 23.8 83.1 0.0 0.1 0.3 0.4 16.5 32.2 1992 1.5 156.8 للمدرسة

 719 62.7 21.6 84.3 0.0 0.0 0.5 0.5 15.3 32.9 768 1.4 157.2 لم تتم المرحلة االبتدائية
أتمت المرحلة 

 2146 38.0 26.8 64.8 0.2 0.3 2.3 2.8 32.4 28.8 2292 0.6 158.7 االبتدائية/بعض الثانوي 
أتمت المرحلة 
 3590 50.4 26.9 77.3 0.0 0.1 0.7 0.8 21.9 30.6 3917 1.1 159.3 الثانوية/فأعلى
              الحالة العملية 

 1146 59.1 24.1 83.3 0.1 0.0 0.6 0.7 16.2 31.9 1204 2.2 158.2 تعمل مقابل عائد نقدي
ال تعمل مقابل عائد 

 7234 48.9 26.0 74.9 0.1 0.1 1.1 1.3 23.8 30.5 7765 0.9 158.5 نقدي/ال تعمل
              مؤشر الثروة

 1678 43.9 26.9 70.9 0.2 0.3 0.7 1.2 28.0 29.6 1787 1.6 157.3 أدنى مستوى 
 1667 46.3 29.1 75.5 0.0 0.1 0.8 0.9 23.6 30.4 1797 1.1 158.0 المستوى الثاني
 1674 50.2 25.9 76.1 0.0 0.2 1.0 1.2 22.7 30.9 1807 1.2 158.7 المستوى األوسط
 1657 55.8 23.5 79.3 0.0 0.0 0.7 0.8 19.9 31.4 1799 0.9 158.5 المستوى الرابع
 1703 55.1 23.3 78.4 0.1 0.0 1.8 1.9 19.6 31.4 1779 0.6 159.6 أعلى مستوى 

 8379 50.3 25.7 76.0 0.1 0.1 1.0 1.2 22.8 30.7 8969 1.1 158.4 59-15اإلجمالي                
مصر  -الصحية يمكن مقارنة بيانات الوزن والطول للسيدات الالتي تم مقابلتهن في مسح الجوانب (. ال2يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عن طريق قسمة الوزن بالكجم على مربع الطول بالمتر )كجم/ممالحظة:  

؛ )ب( يشمل السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج؛ 59-15والمسوح السابقة لها وذلك ألن )أ( تتضمن السيدات في الفئة العمرية  2014مصر  –بتلك البيانات المعروضة في المسح السكاني الصحي  2015
 لسابقين للمسح من حسابات مؤشر كتلة الجسم.)جحح( لم يتم استبعاد السيدات الالتي انجبن مولود ومات خالل الشهرين ا

 شهرًا. 1-0لديهن مولود في العمر  التيالبيانات غير متضمنة السيدات الحوامل أو السيدات  1
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 : رجالالحالة التغذوية حسب الخصائص الخلفية 2-7-5جدول 
ومتوسط مؤشر كتلة الجسم، ونسبة الذين لديهم مستويات محددة لمؤشر كتلة الجسم بين الرجال فى العمر  ،سنة 59-15العمر  فيسم بين الرجال  145متوسط الطول ونسبة األقل من 

 .2015 مصر ،سنة، حسب الخصائص الخلفية 15-59
  مؤشر كتلة الجسم  الطول 

 الخصائص الخلفية

متوسط 
الطول 
 ربالسنتيمت

نسبة من 
هم أقل من  

 سم145
 عدد
 الرجال

متوسط 
مؤشر كتلة 
 الجسم

18.5-
24.9 

 (طبيعي)

أقل من 
18.5 
 )نحافة(

17.0-
18.4  
)نحافة 
 بسيطة(

16.0-16.9 
)نحافة 
 متوسط(

أقل من 
)نحافة 16.0

 حادة(

فأكثر  25.0
)وزن زائد أو 

 بدانة(

25.0-
29.9  

 )وزن زائد(

30.0 
فأكثر 
 )بدانة(

 عدد
 الرجال

 
 

              العمر             
15-19 170.0 0.5 1257 23.5 62.5 8.0 6.1 1.8 0.2 29.5 21.6 7.9 1257 
20-24 172.4 0.0 833 25.1 52.9 2.0 1.9 0.2 0.0 45.1 32.1 12.9 833 
25-29 171.9 0.0 926 26.5 41.9 1.4 1.2 0.1 0.1 56.7 36.8 19.9 927 
30-34 172.0 0.0 895 27.4 33.6 0.9 0.9 0.1 0.0 65.4 38.5 27.0 895 
35-39 171.9 0.1 829 28.1 26.7 0.8 0.6 0.0 0.2 72.5 39.7 32.7 829 
40-44 171.4 0.1 702 28.8 22.6 0.6 0.6 0.0 0.0 76.8 36.7 40.1 702 
45-49 170.6 0.3 651 28.8 23.5 0.1 0.1 0.0 0.0 76.4 39.9 36.5 649 
50-54 169.5 0.0 681 29.3 19.3 1.3 1.1 0.2 0.0 79.4 37.9 41.5 683 
55-59 168.3 0.5 448 29.6 21.9 0.3 0.2 0.0 0.0 77.8 33.0 44.8 448 

              الحالة الزواجية              
 2451 10.9 27.3 38.2 0.1 1.0 3.9 5.1 56.8 24.4 2451 0.3 171.1 الزواج لم يسبق له
 4771 34.4 37.9 72.3 0.0 0.0 0.7 0.8 27.0 28.3 4771 0.1 171.0  الزواج سبق له

              اإلقامة              
 2714 28.6 34.4 63.0 0.1 0.4 2.1 2.6 34.4 27.3 2714 0.1 171.5 حضر
 4509 25.1 34.2 59.3 0.1 0.3 1.6 2.0 38.7 26.8 4507 0.2 170.7 ريف
              اإلقامةمحل               

 1004 26.9 35.7 62.6 0.1 0.1 2.7 3.0 34.4 27.3 1004 0.0 171.7 المحافظات الحضرية
 3584 30.5 34.5 65.0 0.1 0.4 1.2 1.6 33.4 27.5 3583 0.2 171.6 وجه بحري 

 812 34.6 31.2 65.8 0.0 0.7 0.9 1.6 32.6 27.9 812 0.0 172.4 حضر  
 2772 29.3 35.5 64.8 0.1 0.3 1.3 1.6 33.6 27.4 2771 0.2 171.3 ريف  

 2579 20.6 33.4 54.1 0.1 0.5 2.3 2.8 43.1 26.2 2579 0.2 170.0 وجه قبلي
 869 25.0 35.9 61.0 0.2 0.4 2.5 3.1 36.0 26.9 869 0.3 170.4 حضر  
 1711 18.4 32.2 50.6 0.0 0.5 2.2 2.7 46.7 25.8 1710 0.1 169.8 ريف  

 55 19.9 32.1 52.0 0.0 0.9 1.9 2.8 45.2 25.6 55 0.0 170.8 1محافظات الحدود
              الحالة التعليمية              

 597 26.4 34.5 60.9 0.0 0.2 1.6 1.8 37.2 27.0 597 0.5 168.4 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 671 27.1 37.0 64.1 0.0 0.0 1.0 1.0 34.8 27.5 671 0.1 170.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2156 17.5 28.9 46.4 0.1 1.1 3.6 4.8 48.8 25.3 2156 0.3 170.2 المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي  أتم
 3798 31.3 36.9 68.2 0.1 0.1 0.9 1.1 30.8 27.8 3796 0.0 172.1 المرحلة الثانوية/فأعلى أتم
              الحالة العملية               

 5955 29.0 36.2 65.2 0.1 0.1 1.1 1.3 33.5 27.5 5954 0.1 171.0 عمل مقابل عائد نقديي
 1268 14.4 25.4 39.7 0.1 1.4 5.0 6.5 53.7 24.8 1268 0.5 170.9 عمل مقابل عائد نقدي/ال تعمليال 

              مؤشر الثروة              
 1434 20.2 31.7 51.9 0.2 0.5 1.8 2.5 45.6 26.0 1434 0.3 169.8 أدنى مستوى 
 1388 20.9 35.1 56.0 0.0 0.3 1.9 2.3 41.7 26.3 1388 0.0 170.3 المستوى الثاني
 1348 30.2 35.3 65.5 0.1 0.1 0.9 1.2 33.3 27.6 1347 0.1 171.4 المستوى األوسط
 1517 28.3 33.6 61.8 0.0 0.4 2.2 2.6 35.5 27.1 1518 0.3 171.4 المستوى الرابع
 1535 31.9 35.8 67.8 0.0 0.4 2.0 2.5 29.8 28.0 1535 0.0 172.2 أعلى مستوى 

 7223 26.4 34.3 60.7 0.1 0.4 1.8 2.2 37.1 27.0 7221 0.2 171.0 59-15اإلجمالي                
 (.2طريق قسمة الوزن بالكجم على مربع الطول بالمتر )كجم/م يتم حساب مؤشر كتلة الجسم عنمالحظة:  
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
 

في و السمنة أالوزن في الذين يعانون من زيادة سنة  59-15في العمر نسب الرجال والسيدات  تطور 1-5يوضح شكل 
نسبة الذين يعانون من زيادة الوزن إن . 2015مصر - الصحيةومسح الجوانب  2008مصر  -سح السكاني الصحي بين المالفترة ما 

. وبين الرجال في 2015في  %76لي لتصل إ 2008في  %68زادت من  قد سنة 59-15بين السيدات في فئه العمر  و السمنةأ
 .%61إلي  %53و السمنة من أزادت نسبة الذين يعانون من زيادة الوزن قد  ،سنة 59-15العمر 
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، سنة 59-15بين السيدات والرجال في العمر  والسمنةالذين يعانون من زيادة في الوزن نسبة  تطور 1-5شكل 
 2015-2008مصر 

 
  غط الدم رتفاعا 5-4

 .الدماغية والجلطات ىالتي تشمل أمراض القلب والكل ى مراض األخر بالعديد من األ وثيقاً  يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطاً 
العمرية  ةمع السيدات والرجال في الفئ 2015مصر  – الصحيةفي مسح الجوانب ل المقابالت الشخصية قياس ضغط الدم خالوقد تم 
مسح  جراءإ الدراسة وقت المجتمع محل أفراد ضغط الدم بين رتفاعاض مر  نتشارا ىتقييم مدتهدف هذه القياسات إلي و . سنة 15-59

 ةفإن نتائج مسح الجوانب الصحي ،الرغم من ذلك ىعل .4ضغط الدم رتفاعاهدف تقديم تشخيص طبي عن ب، ولم تكن الجوانب الصحية
 ضغط الدم. رتفاعابخطر اإلصابة  ن هم فيلقاء الضوء علي حجم وخصائص السكان الذيإفي  مفيدة جداً 

تخدام اسبفي مسح الجوانب الصحية وقد تمت عملية قياس ضغط الدم وأخذ القراءات الخاصة به من قبل الباحثين/الباحثات 
 life sourceجهاز ضغط الدم من نوع (جهاز قياس ضغط دم آلي ذو شاشة رقمية ومتحكم آلي في درجة تضخم الطوق حول الذراع 

digital blood pressure monitors  موديل UA-767V  وموديلUA-789  .)وقد تم تدريب  للذراع  ذو المحيط الكبير
الطاقة لى أنه عتعريف ضغط الدم تم . و من قبل الشركة المصنعة محددة لتعليماتلوفقا  الجهاز استخدام ى كيفيةات علين/الباحثالباحث

 انقباضند ع ى لهمستو  ىيكون ضغط الدم في أعل . حيثهذه الطاقة مع كل دقة من دقات القلبوتتغير المبذولة من الدم داخل األوردة. 
القلب. فالنقطة  ىإل تدفقتسمح للدم باللالقلب  ةارتخاء عضل مستوى له عندقل ويكون في أ ة،األورد ىيقوم بدفع الدم إللالقلب عضلة 

تسمي ستوى م أدنىيصل فيها الضغط إلي  تيأما النقطة ال االنقباضيتسمي الضغط  مستوى  ىيصل عندها ضغط الدم إلي أعل تيال
غط الض كاًل من قامت بتقديم معلومات عنالصحية  بنامسح الجو قياسات ضغط الدم التي تم أّخذها خالل . و االنبساطيالضغط 
 .االنبساطيوالضغط  االنقباضي

كل  دقائق فاصلة بين 10( خالل المقابلة أثناء المسح، بمتوسط يوانبساط يوقد تم أخذ ثالثة قراءات لضغط الدم )انقباض
 ق والجهازالطو لذراع المستجيب وذلك لتحديد  الدائري بقياس المحيط  ينقام الباحث وقبل أخذ أول قراءة لضغط الدم،. قراءة واألخرى 

 والتيبل القياس قتحتوي على مادة الكافيين مشروبات  أيتم سؤال المستجيبين عن حصولهم على طعام أو  د. وقالمناسبين للمستجيب
لدم. ولم تكن القياسات اقياس ضغط عملية  فيالمسح  المؤهلين في جميع المستجيبين شارك تؤثر بالطبع على قياس ضغط الدم. وتقريباً 

-8-5وجدول 1-8-5جدول وذلك بسبب إما رفضهم أو حدوث بعض المشاكل التقنية )من السيدات والرجال  %1متاحة ألقل من 
مقدم شارة ينصحهم باستنهاية المقابلة والعطائهم خطاب  فيبهم  ةضغط الخاصال(. وقد تم إعطاء المستجيبين معلومات عن قياسات 2

 خدمة صحية.

                                                           
 زيارات قبل أن يتم تشخيص الفرد علي انه مصاب بارتفاع ضغط الدمالقياسات ضغط الدم عدة مرات خالل يتم أخذ الجمعية المصرية لضغط الدم بأن توصي  4

 .(2014)إبراهيم 
 

68

53

76

61

سنة59-15السيدات في العمر  سنة59-15الرجال في العمر 

2008مصر -المسح السكاني الصحي  2015مصر -مسح الجوانب الصحية 
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مسح  فيجيبين كمقاييس لتقسيم المست ةوالثالث ةالثانيللقراءة  واالنبساطي االنقباضيالضغط  قياساتمتوسط قد تم استخدام و 
 لفئات التالية:ا إلى الصحيةالجوانب 

 االنبساطيال غط  االنقبا يال غط  الفئة
 80>  120>  األمثل
 84 -80 129-120 طبيعي

 89- 85 139 -130 الحد األعلى للمستوى الطبيعي
 99 -90 159 – 140 بسيط )الدرجة األولى( ارتفاع
 109 -100 179 -160 متوسط )الدرجة الثانية( ارتفاع
 فأكثر 110 فأكثر 180 حاد )الدرجة الثالثة( ارتفاع

في توصيف  ستخدمت التي هيفئات مختلفة، فإن الفئة األعلى  في واالنبساطي االنقباضيضغط المستجيب كالً من  عندما يقع
يعانون من ضغط  140/90عن  واالنبساطي االنقباضي. ويعتبر المستجيبين الذين يساوى أو يزيد متوسط ضغطهم ضغط المستجيب

أو الطبيعية  لو وقع متوسط قياسهم في الفئة المثلىضغط الدم ارتفاع مستجيبين يعانون من يتم اعتبار ال ذلك، إلىوباإلضافة . 5دم مرتفع
 يتناولون عقاقير طبية لخفض ضغط الدم. وكانوا 

الجوانب مسح  إجراء أثناءضغط الدم بين المستجيبين ارتفاع مدى انتشار  2-8-5و 1-8-5كاًل من جدول يعرض و 
من الرجال يعانون السيدات و من  %17امة، وجد أن . وبصفة عالمختارة لبعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية وفقاً  يةالصح
 من السيداتفقط  %3و ؛(99-159/90-140 (ة بشكل معتدلعمرتف همضغط أننجد  ،األفرادولمعظم هؤالء  ضغط الدم.ارتفاع 
من الرجال  %2ومن السيدات  %4، وأخيراً في ضغط الدم.  حادوارتفاع متوسط لديهم ارتفاع سنة  59-15في الفئة العمرية  والرجال

 ون دواء موصوفنهم يتعاطأبسبب وذلك  في المعدل الطبيعي هملو كان ضغط ىضغط الدم حت رتفاعابنهم مصابين أتم تصنفهن علي 
 لضغط الدم. مسبقاً 

 3 من كل . بصفة عامة، وجد أن سيدة واحدةالعمر ةمع زياد لكاًل من السيدات والرجالارتفاع ضغط الدم تزداد مستويات 
كثر من أكثر من نصف السيدات و أيعانون من ارتفاع ضغط الدم. و سنة  59-35رجال في الفئة العمرية  4من كل  رجل واحدسيدات و 

من الرجال في هذه الفئة  %10وسيدات من ال %11يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وسنة  59-55 ةفي الفئه العمري رجال 5لكل  2
 ط الدم.حاد في ضغ وأالعمرية لديهم ارتفاع متوسط 

 مقيمينعن الضحححغط الدم  بارتفاعالمقيمين في الحضحححر أكثر احتمااًل لإلصحححابة وجد أن  ،السحححيدات والرجال كاًل من ومن بين
أما بالنسححححبة إلى محل اإلقامة، وجد أن أدنى معدالت ارتفاع ضححححغط الدم كانت في محافظات الحدود الثالثة التي تضححححمنها الريف.  في

ل الذين أكملوا على األقالسيدات والرجال أقل نسبيًا بين  ت ارتفاع ضغط الدممعدال تكانو  للرجال(. %14للسيدات، و %12المسح )
بة بين الذين وقعوا في فئة من أت الفئة األقل تعليمياً  فيعنهم  االبتدائيالتعليم  م أو الذين لم يلتحقوا بالتعليم، وتم مالحظة أقل نسححححححححححححح

 حتماالً اد يرجع هذا إلى وجود عدد كبير من الشححباب صححغير السححن في هذه الفئة التعليمية وهم أقل وق. المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
بارتفاع ضححغط الدم بين الرجال والسححيدات الذين يعملون مقابل عائد نقدي  اإلصححابةمسححتوي  كما أن زيادة بارتفاع ضححغط الدم. لإلصححابة
صحححححححححححححغار  من كبيرةفئة الذين ال يعملون تتضحححححححححححححمن أعداد  أنحقيقة إلى األرجح يرجع على بالذين ال يعملون مقابل عائد نقدي  ةمقارن

وال تظهر  تكون صححغيرةالثروة  مؤشححربين المسححتويات المختلفة لارتفاع ضححغط الدم ب ةانتشححار اإلصححاب ىواالختالف في مد بين.يالمسححتج
 .أي نمط منتظم للتغير بين كاًل من السيدات والرجال

 

                                                           
الجمعية المصحححححرية واقترحت ( في تقريرها العالمي. 2014العالمية ) الصححححححةتعكس التصحححححنيفات المسحححححتخدمة  بواسحححححطة منظمة  الدمالرتفاع ضحححححغط  القاطعة نقطةال 5

التقرير الثامن للجنة الوطنية في الواليات المتحدة . (2014)إبراهيم  مليمتر زنبقي 150/95 >نقطه قاطعه منطقية التي تكون في توصححححححححححححيتها األخيرة  لضححححححححححححغط الدم
 james) سابقمن المعيار ال ىالسكانية اعل الفئاتلمختلف  القاطعةبمجموعة من النقط أيضًا  أوصتلدم الكشف، وعالج ارتفاع ضغط ا لوقاية، التقييم،لالمشتركة 

et al.2014،)  والدم والرئة ،للقلب األمريكيالمبادئ التوجيهية للرعاية من قبل المعهد القومي مثل  التوصحححححححححححححيات لم يتم تبنيها رسحححححححححححححمياً إال أن (NHLBI). اط قوالن
 (.NHLBI 2015) 90≤/140≥والدم استمرت لتكون  والرئةالتي حددها المعهد القومي للقاب  القاطعة
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 قتصادية: سيداتاال-جتماعيةحسب الخصائص االمستويات ارتفاع  غط الدم  1-8-5جدول 
سنة والتوزيع النسبي للسيدات حسب حالة ضغط الدم وحسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية، ونسبة ارتفاع ضغط الدم  59-15انتشار ارتفاع ضغط الدم بين السيدات في العمر 

 .2015مصر سنة،  59-35بين السيدات في العمر 
  تصنيف ضغط الدم  

 الخصائص الخلفية

انتشار 
ارتفاع 
ضغط 
 1الدم

 األمثل
<120 /
<80 

مليمتر 
 زئبقي

طبيعي 
120- 
129 /
80-84 

مليمتر 
 زئبقي

الحد األعلى 
للمستوى الطبيعي 

130-139 /
مليمتر  85-89

 زئبقي

ارتفاع 
 بسيط

)المرحلة 
1 ) 140-

159 /90-
مليمتر  99

 زئبقي

 ارتفاع متوسط
( 2)المرحلة 

160-179 /
100-109 

 مليمتر زئبقي

ارتفاع حاد 
 (3)المرحلة 

180/+110+ 
 مليمتر زئبقي

ضغط الدم 
طبيعي 
 وتأخذ عالج

بيانات 
ضغط 
الدم 
 مفقودة

إجمالي 
 النسبة

عدد 
السيدات 
 في العمر

15-59 
            العمر            

15-19 3.3 58.2 28.3 7.8 3.0 0.1 0.1 0.1 2.3 100.0 1425 
20-24 3.9 55.4 29.6 10.3 2.9 0.1 0.0 0.8 0.9 100.0 1185 
25-29 7.4 52.3 28.5 11.0 5.5 1.0 0.1 0.7 0.9 100.0 1471 
30-34 10.3 43.2 33.7 12.2 6.9 0.6 0.0 2.8 0.6 100.0 1195 
35-39 14.7 38.8 30.4 15.6 9.2 1.6 0.5 3.2 0.8 100.0 1061 
40-44 24.7 28.7 30.6 15.1 15.4 4.5 0.6 4.0 1.1 100.0 814 
45-49 33.4 20.7 29.5 16.1 17.3 5.3 1.0 9.9 0.3 100.0 754 
50-54 46.8 17.7 20.2 14.2 25.2 5.7 3.2 12.7 1.0 100.0 707 
55-59 53.5 12.7 19.5 13.2 25.5 8.5 2.5 16.7 1.4 100.0 596 

            الحالة الزواجية
 1839 100.0 2.0 0.6 0.1 0.8 3.5 10.3 27.5 55.2 4.9 يسبق لها الزواجلم 

 7370 100.0 0.9 5.1 0.8 2.6 11.7 12.7 28.8 37.4 20.3  سبق لها الزواج
            اإلقامة

 3359 100.0 1.0 5.9 0.5 2.7 10.3 10.9 27.2 41.5 19.4 حضر
 5850 100.0 1.1 3.2 0.7 2.0 9.9 13.0 29.3 40.7 15.9 ريف

            محل اإلقامة
 1223 100.0 0.2 7.1 0.5 2.6 7.9 9.2 27.0 45.4 18.1 المحافظات الحضرية

 4506 100.0 0.8 4.5 0.5 2.4 10.5 12.8 29.7 38.8 18.0 وجه بحري 
 1056 100.0 0.6 5.8 0.6 2.6 13.0 11.3 28.1 38.1 22.0 حضر
 3450 100.0 0.8 4.1 0.5 2.3 9.8 13.3 30.2 39.0 16.8 ريف
 3417 100.0 1.8 2.7 0.8 2.0 10.2 12.7 27.7 42.1 15.8 وجه قبلي
 1048 100.0 2.3 4.7 0.4 2.8 10.5 12.7 26.6 40.1 18.7 حضر
 2369 100.0 1.6 1.9 0.9 1.6 10.1 12.7 28.1 43.0 14.6 ريف

 63 100.0 1.3 3.3 0.8 1.6 6.7 8.2 26.4 51.7 12.4 2محافظات الحدود
            الحالة التعليمية

 2031 100.0 1.4 6.0 1.5 4.3 15.3 14.2 27.2 30.1 27.4 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 773 100.0 1.1 7.3 0.7 3.7 15.6 14.3 24.8 32.4 27.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2345 100.0 1.5 2.4 0.4 1.4 6.9 10.5 28.7 48.2 11.1 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 4060 100.0 0.7 3.7 0.3 1.5 8.1 11.9 29.8 43.9 13.7 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية 
 1269 100.0 1.0 6.1 0.4 3.5 12.5 14.2 27.0 35.3 22.4 تعمل مقابل عائد نقدي

 7940 100.0 1.1 3.9 0.7 2.1 9.6 11.9 28.8 41.9 16.4 عائد نقدي ال تعمل مقابل
            مؤشر الثروة

 1806 100.0 1.3 1.8 0.9 2.6 10.1 12.6 28.4 42.3 15.5 أدنى مستوى 
 1810 100.0 0.9 4.1 0.6 2.8 11.7 11.6 29.3 39.0 19.3 المستوى الثاني
 1833 100.0 1.5 3.7 0.3 1.4 8.3 15.3 31.0 38.5 13.8 المستوى األوسط
 1865 100.0 0.9 4.8 0.8 1.7 10.6 12.9 27.0 41.5 18.0 المستوى الرابع
 1895 100.0 0.9 6.4 0.5 2.9 9.5 9.1 27.2 43.6 19.3 أعلى مستوى 

 9209 100.0 1.1 4.2 0.6 2.3 10.0 12.3 28.5 41.0 17.2 59-15السيدات جمالي إ            
 3932 100.0 0.9 8.4 1.4 4.7 17.4 15.0 26.8 25.5 32.0 59-35السيدات إجمالي 

ائية لضغط الدم الخاصة وكانت القيمة النه مسح الجوانب الصحية وال يتم اعتبارها تشخيص طبى للمرض.إجراء المسح تقدم تقييم عن مستوى انتشار ضغط الدم المرتفع وقت  فيتم أخذها  التيمالحظة: القياسات  
 بكل مستجيب هي عبارة عن متوسط القراءة الثانية والثالثة التي تم الحصول عليها أثناء المقابلة.

 تتناول عالج لخفض ارتفاع ضغط الدم. أو زئبقيمليمتر  140/90≤ضغط الدم 1
  ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 االقتصادية: رجال-مستويات ارتفاع  غط الدم حسب الخصائص االجتماعية 2-8-5جدول 
حسب حالة ضغط الدم، حسب الخصائص االجتماعية واالقتصادية ونسبة ارتفاع ضغط الدم بين  رجاللل النسبيسنة والتوزيع  59-15العمر  في رجالانتشار ارتفاع ضغط الدم بين ال

 .2015سنة، مصر  59-35في العمر  رجالال
  تصنيف ضغط الدم  

 الخصائص الخلفية

انتشار 
ارتفاع 
 1ضغط الدم

 األمثل
<120 /
مليمتر  80>

 زئبقي

 طبيعي
120- 
129 /80-
مليمتر  84

 زئبقي

الحد األعلى 
للمستوى 

-130 الطبيعي
139 /85-89 

 مليمتر زئبقي

 ارتفاع بسيط
)المرحلة 

1 ) 140-
159 /90-
مليمتر  99

 زئبقي

 ارتفاع متوسط
( 2)المرحلة 

160-179 /
100-109 

 مليمتر زئبقي

ارتفاع حاد 
 (3)المرحلة 

180/+110+ 
 مليمتر زئبقي

ضغط الدم 
 طبيعي

أخذ يو 
 عالج

بيانات 
ضغط الدم 
 مفقودة

 إجمالي
 النسبة

عدد 
 الرجال

 العمر في
15-59 

            العمر            

15-19 5.5 42.2 36.8 14.0 4.9 0.2 0.1 0.3 1.4 100.0 1288 
20-24 9.7 33.1 40.9 15.5 9.0 0.4 0.1 0.1 0.7 100.0 859 
25-29 8.2 33.7 40.3 17.1 6.9 0.8 0.2 0.4 0.7 100.0 962 
30-34 10.4 31.2 41.2 16.6 8.9 0.6 0.2 0.8 0.6 100.0 923 
35-39 12.7 28.6 39.3 18.2 10.4 1.0 0.5 0.9 1.1 100.0 856 
40-44 20.7 22.5 36.5 19.5 14.9 3.1 0.8 1.9 0.7 100.0 736 
45-49 28.0 25.2 29.7 16.0 18.3 3.6 1.7 4.0 1.5 100.0 670 
50-54 37.6 15.7 25.5 21.1 24.0 6.6 1.6 5.3 0.1 100.0 702 
55-59 44.0 12.7 27.4 15.5 24.1 7.7 2.5 9.8 0.4 100.0 467 

            الحالة الزواجية            
 2536 100.0 1.1 0.2 0.3 0.3 6.3 14.3 39.0 38.5 7.0 لم يسبق له الزواج
 4926 100.0 0.7 2.9 0.9 3.0 14.9 18.2 34.8 24.6 21.7  سبق له الزواج

            اإلقامة            
 2847 100.0 0.9 3.0 1.0 2.6 10.4 15.6 35.6 30.8 17.2 حضر
 4615 100.0 0.8 1.3 0.5 1.8 12.9 17.7 36.6 28.4 16.4 ريف

            محل اإلقامة             
 1044 100.0 0.5 3.9 0.5 2.6 9.8 13.7 35.7 33.2 17.1 المحافظات الحضرية

 3698 100.0 0.6 2.0 0.5 1.7 12.6 15.6 39.3 27.8 16.7 وجه بحري 
 854 100.0 1.0 3.2 1.2 2.4 10.2 15.0 39.3 27.6 17.1 حضر
 2844 100.0 0.5 1.6 0.2 1.5 13.3 15.7 39.3 27.9 16.6 ريف
 2664 100.0 1.3 1.2 1.1 2.5 11.9 20.1 32.3 29.7 16.7 وجه قبلي
 919 100.0 1.2 1.8 1.4 2.9 11.4 18.4 32.0 30.9 17.6 حضر
 1745 100.0 1.3 0.8 0.8 2.3 12.2 21.0 32.5 29.0 16.2 ريف

 56 100.0 1.7 0.6 0.5 0.8 12.1 11.0 32.0 41.4 14.0 2دودمحافظات الح
            الحالة التعليمية            

 621 100.0 1.1 2.4 1.3 4.0 14.4 18.8 34.2 23.9 22.1 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 686 100.0 1.3 2.2 1.1 3.0 15.2 18.4 30.4 28.2 21.6 تم المرحلة االبتدائيةيلم 

أتم المرحلة االبتدائية/بعض 
 2207 100.0 0.8 1.5 0.3 1.0 8.0 15.0 38.0 35.3 10.8 الثانوي 

 3948 100.0 0.8 2.1 0.7 2.2 13.2 17.4 36.6 27.0 18.4 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى
            الحالة العملية             

 6137 100.0 0.7 1.9 0.8 2.3 12.8 17.6 36.4 27.5 17.8 عمل مقابل عائد نقديي
 1325 100.0 1.6 2.3 0.1 1.1 8.2 13.4 35.4 37.9 11.7 يعمل مقابل عائد نقديال 

            مؤشر الثروة            
 1462 100.0 0.8 1.0 0.6 1.9 10.5 16.7 37.8 30.6 14.1 أدنى مستوى 
 1424 100.0 0.8 1.6 0.8 1.7 14.2 16.5 37.4 27.0 18.3 المستوى الثاني
 1379 100.0 1.0 1.4 0.3 1.2 14.7 19.3 34.6 27.5 17.7 المستوى األوسط
 1571 100.0 0.8 2.3 0.9 2.2 10.5 17.8 34.8 30.8 15.9 المستوى الرابع
 1626 100.0 0.9 3.2 0.8 3.2 10.4 14.5 36.7 30.4 17.8 أعلى مستوى 

 7462 100.0 0.9 2.0 0.7 2.1 11.9 16.9 36.2 29.3 16.7 59-15الرجال إجمالي              
 3430 100.0 0.8 3.8 1.3 4.0 17.6 18.3 32.4 21.8 26.8 59-35الرجال إجمالي              
 المسح تقدم تقييم عن مستوى انتشار ضغط الدم المرتفع وقت مسح الجوانب الصحية وال يتم اعتبارها تشخيص طبى للمرض. فيتم أخذها  التيمالحظة: القياسات  
 تتناول عالج لخفض ارتفاع ضغط الدم. أو زئبقيمليمتر  140/90≤ضغط الدم 1
  ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 2
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 مسح الجوانب الصحية وقت إجراءضغط الدم بين المستجيبين ارتفاع مدى انتشار مرض  2-9-5و 1-9-5جدول  يعرض
كان كر والجلطة والسضغط الدم  بارتفاعفإن التاريخ المسبق لإلصابة  ،مقاييس الحالة الصحية المختارة. وكما هو متوقعلبعض  وفقاً 

فاع ضغط الدم بارت اإلصابةمعدل أعلى  أنوجد  ،وبين الرجال. المسح فيوجدت  التيلدم بمعدالت ارتفاع ضغط ا وثيقاً  مرتبط ارتباطاً 
 في الماضي ولكنهم لم يدخنوا أي منتج من منتجات التبغ وقت إجراء تبغأي منتج من منتجات الو أسجائر سبق لم تدخين البين الذين 

 .(%31) المسح

 : سيداتقياسات الحالة الصحيةحسب مستويات ارتفاع  غط الدم  1-9-5جدول 
 .2015، مصر قياسات الحالة الصحيةللسيدات حسب حالة ضغط الدم، حسب  النسبيسنة والتوزيع  59-15العمر  فيانتشار ارتفاع ضغط الدم بين السيدات 

  تصنيف ضغط الدم  

 قياسات الحالة الصحية

انتشار 
ارتفاع 
ضغط 
 1الدم

 األمثل
<120 /
<80 

مليمتر 
 زئبقي

 طبيعي
120- 
129 /
80-84 

مليمتر 
 زئبقي

الحد األعلى 
للمستوى 
 الطبيعي

130-139 /
85-89 

 مليمتر زئبقي

 ارتفاع بسيط
 ( 1)المرحلة 
140-159 /
90-99 

 مليمتر زئبقي

ارتفاع 
 متوسط
( 2)المرحلة 

160-179 /
100-109 

 مليمتر زئبقي

ارتفاع حاد 
 (3)المرحلة 

180/+110+
 مليمتر زئبقي 

ضغط الدم 
 بيعيط

وتأخذ 
 عالج

بيانات 
ضغط 
الدم 
 مفقودة

 إجمالي
 النسبة

عدد 
السيدات 

 العمر في
15-59 

            استخدام المنتجات التبغية            

 15 100.0 * * * * * * * * * التدخين الحالي للمنتجات تبغية
 6 100.0 * * * * * * * * * الياً دخن حا ال تسبق لها التدخين ولكنه

 9188 100.0 1.1 4.2 0.6 2.3 10.1 12.3 28.5 41.0 17.2 يسبق لها التدخين على اإلطالق لم
            تاريخ ارتفاع  غط الدم            

تم إخبارها عن مرضها بارتفاع ضغط 
 963 100.0 0.8 40.0 4.3 9.1 32.7 3.6 5.9 3.6 86.9 الدم 

 18 100.0 (0.0) (14.3) (2.4) (0.9) (9.9) (14.7) (28.1) (29.8) (27.5)  مرة واحدة
 945 100.0 0.9 40.5 4.4 9.2 33.1 3.4 5.4 3.1 88.0 مرتين أو أكثر

 8244 100.0 1.1 0.0 0.2 1.5 7.4 13.3 31.2 45.4 9.1 لم يتم إخبارها
 2 100.0 * * * * * * * * * ال تعرف/بيانات مفقودة

            تاريخ مرض السكر            
 464 100.0 0.7 23.2 2.0 5.7 28.5 10.0 17.1 12.9 60.0 تم إخبارها عن مرضها بالسكر

 8646 100.0 1.1 3.1 0.6 2.0 9.0 12.4 29.2 42.5 14.8 لم يتم إخبارها عن مرضها بالسكر
ال تعرف/لم تسمع عن مرض 

 1 100.0 * * * * * * * * * السكر/بيانات مفقودة
            تاريخ مرض األزمة القلبية/جلطة بالمخ            

 تم إخبارها عن مرضها باألزمة القلبية/
 41 100.0 1.5 31.9 2.0 0.2 16.9 13.8 10.1 23.5 51.0 جلطة بالقلب بواسطة ممارس طبي

 9168 100.0 1.1 4.1 0.6 2.3 10.0 12.2 28.6 41.1 17.0 لم يتم إخبارها
            التغذويةالحالة             

 101 100.0 6.6 00 0.0 0.0 2.1 4.2 23.3 63.7 2.1 نحافة
 1910 100.0 2.0 0.9 0.2 0.3 4.2 8.0 27.6 56.7 5.7 طبيعية

 2155 100.0 0.7 2.0 0.5 2.0 5.9 13.2 30.9 44.9 10.4 زيادة في الوزن 
 4213 100.0 0.8 7.2 1.0 3.6 15.8 13.9 28.7 29.0 27.8 سمنة 

 586 100.0 0.3 1.4 0.0 0.2 4.2 9.1 25.2 59.6 5.8 غير مؤهلة )حامل أو والدة حديثة(
 244 100.0 2.2 5.3 1.1 2.3 9.9 20.2 22.6 36.5 19.1 خارج النطاق/بيانات مفقودة

 9209 100.0 1.1 4.2 0.6 2.3 10.0 12.3 28.5 41.0 17.2 59-15 السيدات إجمالي             
فاع تتقدم تقييم عن مدي انتشار أمراض ارتفاع ضغط الدم في المجتمع محل الدراسة وقت إجراء المسح، ولم تكن تهدف إلي تقديم تشخيص طبي عن ار  مالحظة: قياسات ضغط الدم التي تم أخذها في المسح  

 وال يتم اعتبارها تشخيص طبى للمرض. ضغط الدم
 تتناول عالج لخفض ارتفاع ضغط الدم.مليمتر زئبقي أو  140/90≤ضغط الدم  1
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 : رجالحسب قياسات الحالة الصحيةمستويات ارتفاع  غط الدم  2-9-5جدول 
 .2015الصحية، مصر قياسات الحالة حسب حالة ضغط الدم، حسب  رجاللل النسبيسنة والتوزيع  59-15العمر  في رجالانتشار ارتفاع ضغط الدم بين ال

  )وفقًا لمنظمة الصحة العالمة( الدمتصنيف ضغط   

 قياسات الحالة الصحية

انتشار 
ارتفاع 
ضغط 
 1الدم

 األمثل
<120 /
<80 

مليمتر 
 زئبقي

 طبيعي
120- 
129 /80-
مليمتر  84

 زئبقي

الحد األعلى 
للمستوى 

-130 الطبيعي
139 /85-89 

 مليمتر زئبقي

 ارتفاع بسيط
)المرحلة 

1 ) 140-
159 /90-
مليمتر  99

 زئبقي

 ارتفاع متوسط
( 2)المرحلة 

160-179 /
100-109 

 مليمتر زئبقي

ارتفاع حاد 
 (3)المرحلة 

180/+110+ 
 مليمتر زئبقي

ضغط الدم 
 وتأخذ طبيعي

 عالج

بيانات 
ضغط الدم 
 مفقودة

 إجمالي
 النسبة

عدد 
 في الرجال
 العمر
15-59 

            استخدام المنتجات التبغية            

 3464  100.0 0.6 1.9 0.6 1.9 12.2 18.8 35.5 28.6 16.6 للمنتجات تبغيةالتدخين الحالي 
 595 100.0 0.4 5.1 1.3 5.0 19.6 13.6 31.7 23.2 31.3 دخن حالياً يال  التدخين ولكنه سبق له

 3403 100.0 1.2 1.5 0.6 1.8 10.4 15.5 37.8 31.2 14.3 التدخين على اإلطالق لم يسبق له
            تاريخ ارتفاع  غط الدم            

 400 100.0 1.4 36.5 4.7 12.2 30.4 5.8 5.0 3.9 84.9 عن مرضه بارتفاع ضغط الدم  تم إخباره
 13 100.0 * * * * * * * * *  مرة واحدة

 387 100.0 1.4 37.3 4.4 12.4 30.7 5.2 4.9 3.8 85.7 مرتين أو أكثر
 7061 100.0 0.8 0.0 0.4 1.5 10.9 17.5 38.0 30.8 12.9 لم يتم إخباره

 1 100.0 * * * * * * * * * عرف/بيانات مفقودةيال 
            تاريخ مرض السكر            

 333 100.0 0.9 12.6 1.3 6.7 29.4 15.1 23.6 10.3 50.1 تم إخباره عن مرضه بالسكر
 7050 100.0 0.8 1.4 0.6 1.9 11.2 17.0 37.0 30.1 15.2 بالسكر عن مرضه لم يتم إخباره

            تاريخ مرض األزمة القلبية/جلطة بالمخ            
تم إخباره عن مرضه باألزمة القلبية/جلطة 

 74 100.0 0.0 26.0 2.7 4.3 31.5 8.7 17.8 8.9 64.5 ةطبي مقدم خدمةبالقلب بواسطة 
 7388 100.0 0.9 1.7 0.7 2.1 11.7 17.0 36.4 29.5 16.2 لم يتم إخباره

            الحالة التغذوية            
 161 100.0 3.3 0.0 0.3 0.0 1.7 15.5 27.0 52.3 2.0 نحافة
 2678 100.0 0.8 0.5 0.3 0.7 7.4 14.5 37.4 38.3 9.0 طبيعية

 2477 100.0 0.7 2.0 0.6 1.4 11.7 18.6 37.9 27.2 15.7 زيادة في الوزن 
 1906 100.0 0.4 3.7 1.3 5.4 19.5 18.3 32.8 18.5 30.0 سمنة 

 239 100.0 4.9 5.2 0.4 0.0 12.4 15.4 39.7 22.1 18.3 خارج النطاق/بيانات مفقودة
            

 7462 100.0 0.9 2.0 0.7 2.1 11.9 16.9 36.2 29.3 16.7 59-15 الرجال إجمالي
فاع ضغط تتقدم تقييم عن مدي انتشار أمراض ارتفاع ضغط الدم في المجتمع محل الدراسة وقت إجراء المسح، ولم تكن تهدف إلي تقديم تشخيص طبي عن ار  مالحظة: قياسات ضغط الدم التي تم أخذها في المسح  
 وال يتم اعتبارها تشخيص طبى للمرض. الدم
 تتناول عالج لخفض ارتفاع ضغط الدم.مليمتر زئبقي أو  140/90≤ضغط الدم  1
 

 نتم تصنيفه التيالمن السيدات والرجال. فالسيدات  ضغط الدم لكالً  ارتفاعبمعدل  وثيقاً  ارتباطاً  ةرتبطمالحالة التغذوية  كانت
( %6) الطبيعيالمعدل  فين كتلة الجسم له مؤشر كان تيالال( السيدات %28أضعاف ) 5 كن تقريباً  على أنهن يعانون من السمنة

تقريبًا  ( كن%10)يعانون من زيادة في الوزن تم تصنيفهن على أنهن  الالتيلإلصابة بارتفاع ضغط الدم، بينما السيدات في التعرض 
 ،ين الرجالبأما  في التعرض لإلصابة بارتفاع ضغط الدم. الطبيعيالمعدل  فين كتلة الجسم له مؤشر كان تيالالضعف السيدات 

فقط  %9بحضغط الدم مقارنة  بارتفاعكانوا مصابون الوزن  فيزيادة يعانون من من الذين  %16و السمنةن يعانون من من الذي 30%
 .الطبيعيالمعدل  فيكتلة الجسم  من الذين لديهم مؤشر

م هإن الخطوة األولى للتصدي لمرض ارتفاع ضغط الدم هي أن يكون األفراد المصابون بارتفاع ضغط الدم على وعي بمرض
قت إجراء و  الذين يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم األفراد إلى أى مدىوتتيح نتائج مسح الجوانب الصحية تقييم وحالتهم الصحية. 

الذين مسح الجوانب الصحية  المستجيبين فيالعديد من  أن 2-5شكل يبين كانوا علي دراية بحالتهم ونجحوا في عالجها. و  المسح
من  %73حيث وجد أن  ضغط الدم وقت إجراء المسح لم يتم إخبارهم في السابق أن ضغط الدم الخاص بهم مرتفع؛يعانون من ارتفاع 

 ةدمخمن قبل مقدمي إخبارهم مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم لم يتم على أنهم من السيدات الذين تم تصنيفهم  %47الرجال و
 ضغط الدم. ارتفاع بمرض بإصابتهمصحية 
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منهم ظل كثيرون  ،ةدوياألناولون تدراية بحالتهم وي ىعلهم ارتفاع ضغط الدم و على أنهم يعانون من م تصنيفهم وبين الذين ت
 8ورجل واحد من كل سيدات  4 ، فإن سيدة واحدة من كلوبصفه عامةإجراء المسح. يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم في وقت 

ه، ويتلقون نهم مصابون بأبتم إخبارهم من قبل غط الدم في مسح الجوانب الصحية ارتفاع ضتم تصنيفهم على أنهم يعانون من رجال 
 مسح.ال إجراء ضغط الدم وقتل طبيعيةحالتهم، ولديهم قراءات لعالج 

سنة المصابون بارتفاع  59-15الوعي بارتفاع ضغط الدم وحالة العالج بين السيدات والرجال في العمر  2-5شكل 
 ضغط الدم

 

 

ال يعي مرتفع
47%

وعي، ال يعالج، مرتفع
4%

وعي، يعالج، وال يقوم 
بضبط الضغط

24%

بط وعي، يعالج، يقوم بض
الضغط

25%

سيدات

ال يعي مرتفع
73%

وعي، ال يعالج، مرتفع
3%

وعي، يعالج، وال يقوم 
بضبط الضغط

12%

بط وعي، يعالج، يقوم بض
الضغط

12%

رجال
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 نجابواإل  ةتنظيم األسر 
 

 أهم النتائج:
  فقط من  %8سيدات ورجال وافقوا على استخدام تنظيم األسرة بعد المولود األول، و 10من بين كل  9حوالي

 .أنه من المناسب للزوجين استخدام تنظيم األسرة قبل المولود األولمن الرجال يعتقدون  %10السيدات و

  سيدات ورجال يعتقدون أنه من األفضل لألطفال أن تتم والدتهم في خالل سنتين أو أقل  10من كل  4حوالي
ولة فنسبيا، وأن المواليد الذين يولدون بعد فترات مباعدة قصيرة يكون لديهم خطورة أكبر كثيرًا للوفاة في الط

 .المبكرة من المواليد الذين ولدوا بعد فترات أكثر تباعدًا عن المولود األسبق

 3.1طفل و 3.4من عدد األطفال األمثل للسيدات ) %10متوسط عدد األطفال األمثل بين الرجال أعلى بح 
 (.على الترتيب ،طفل

  ومحافظات الحدود الثالثة المتضمنة في المسحالقبلي  هبين الرجال في ريف الوج األمثلة متوسط حجم األسر 
 .طفل 3.9هو 

 3  فقط من  %13سيدات ورجال يعتقدون أنه من األفضل للبنات الزواج في سن العشرين، بينما  4من كل
 من الرجال يعتقدون أنه من األفضل زواج الرجل في نفس ذلك العمر.  %19السيدات و

المتعلقة بالعديد من الموضوعات الخاصة بأهمية فهم  2015مصر  –يعرض هذا الفصل نتائج مسح الجوانب الصحية 
لحجم اتوقيت استخدام وسائل تنظيم األسرة و السلوك الحالي لإلنجاب في مصر بما في ذلك المعرفة بتنظيم األسرة واالتجاهات نحو 

. وذلك 49–15عمر عند الزواج. وقد تم عرض المعلومات لجميع السيدات والرجال في العمر الفترات بين المواليد، وال ،األمثل لألسرة
ير نظرة الرجال واألفراد الذين لم يسبق لهم الزواج وهم من لم تتم تغطيتهم بشكل كبير في المسوح السكانية الصحية السابقة فبأمل تو 

 تجاهات الخاصة بالسيدات الالتي سبق لهن الزواج.  التي تمت في مصر والتي ركزت بشكل كبير على المعرفة واال

 المعرفة بوسائل تنظيم األسرة 1 – 6

وتحديد  ،إن فهم وسائل تنظيم األسرة هو األساس في عملية اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق باستخدام وسائل تنظيم األسرة
عما إذا كانوا قد سمعوا عن كل  49-15تم سؤال كل المستجيبين في العمر  ،المعرفة بوسائل تنظيم األسرة قيمأي وسيلة تستخدم. ولت

 ،اللولب ،وسائل حديثة )الحبوب 9وذلك بغض النظر عن حالتهم الزواجية. وتضم هذه الوسائل 12وسيلة من وسائل تنظيم األسرة الح
ل ووسيلة تعقيم الرج ،تعقيم المرأة ،واقي الذكري ال ،كريم( ،أقراص فوارة ،وسائل مهبلية )حاجز مهبلي ،كبسولة تحت الجلد ،الحقن

طالة فترة الرضاعة(.القذف  ،تره األمانفالطوارئ( وثالث طرق تقليدية ) ي دراك المستجيب/المستجيبة ألإفي حالة عدم  الخارجي وال
عرف عليها بة للوسائل التي تيقوم الباحث/الباحثة بقراءة وصف الوسيلة وسؤال المستجيب عما إذا كان قد سمع عنها. وبالنس ،وسيلة

تضمنت االستمارة مكانًا  ،المستجيب/المستجيبة سواء باالسم أو بعد وصف الوسيلة يتم تسجيلها على انه يعرفها/تعرفها. باإلضافة لذلك
وسائل للتسجيل أي طرق أخرى يذكرها المستجيب من تلقاء نفسه. ولم يتم طرح أي أسئلة خاصة بمدى عمق معرفة المستجيب بهذه ا

بساطة فإن التحليل التالي الخاص بالمعرفة بوسائل تنظيم األسرة يعرف ب ،)مثل معرفة المستجيب بكيفية استخدام وسيلة معينة(. ولهذا
 بأنه مجرد السماع عن الوسيلة.

وقد  سنة. 49-15السيدات والرجال في العمر  لجميعالمعلومات الخاصة بمعرفة وسائل تنظيم األسرة  1–6يعرض جدول 
سنة بشكل منفرد، وذلك إلمكانيه مقارنة مستويات  49–24سنة وفي العمر  24–15تم عرض النتائج الخاصة بالمستجيبين في العمر 

السيدات  أغلبإلى أن  1–6تشير النتائج في جدول  ،المعرفة بوسائل تنظيم األسرة بين الشباب والمستجيبين األكبر سنًا. وبشكل عام
 من السيدات %99وسيلة واحدة على األقل من وسائل تنظيم األسرة ووسيلة واحده من وسائل تنظيم األسرة الحديثة )والرجال على علم ب

6 
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م األسرة لتنظي ة(. وكانت السيدات إلى حد ما لديهن معرفة أكبر من الرجال بواحدة على األقل من الوسائل التقليديمن الرجال %96و
سيدات  10بين كل  9واللولب هم الوسائل األكثر انتشارًا؛ حيث أن أكثر من  ،على التوالي(. وتعتبر الحبوب، والحقن %66و 77%)

جال بكل فإن السيدات لديهم معرفة أكبر من الر  والقذف الخارجي، ورجال يعرفون تلك الوسائل. وباستثناء الواقي الذكري وتعقيم الرجل
 .1–6وسائل تنظيم األسرة التي يشملها جدول من 

 المعرفة بوسائل تنظيم األسرة 1-6جدول 
 .2015مصر  ،الذين يعرفوا وسائل تنظيم األسرة حسب وسيلة معينة وحسب العمرسنة  49-15نسبة السيدات والرجال في العمر 

 الوسيلةنسبه الرجال الذين يعرفوا  نسبة السيدات الالتي تعرفن الوسيلة 
 49-15 اإلجمالي 49-25 24-15 49-15 اإلجمالي 49-25 24-15 الوسيلة

       
 95.9 99.3 89.4 98.8 99.9 96.6 أي وسيلة

       
 95.9 99.3 89.4 98.8 99.9 96.6 وسيلة حديثة أي
       

 94.1 98.2 86.3 98.2 99.7 95.3 الحبوب
 91.4 98 78.7 96.9 99.4 91.9 اللولب
 94.0 98.4 85.4 98.2 99.7 94.9 الحقن

 64.9 73.9 47.7 80.8 87.8 66.7 كبسولة تحت الجلد
 22.5 28.7 10.7 28.6 34.8 16.2 حاجز مهبلي/أقراص فوارة/كريم

 64.4 74.4 45.0 53.2 62.6 34 الواقي الذكري 
 56.5 63.7 42.5 67.7 74.4 54.1 تعقيم المرأة 
 16.2 19.0 10.8 13.8 15.5 10.2 تعقيم الرجل

 11.5 15.8 3.3 14.7 17.8 8.5 وسيلة الطوارئ 
       
 65.8 75.6 46.9 77.4 85.6 60.6 وسيلة تقليدية أي
       

 28.4 36.6 12.8 37.5 44.5 23.2 قتره األمان
 49.9 59.9 30.6 42.8 51.9 24.3 القذف الخارجي

 53.9 63.7 34.8 73.3 81.2 57.2 إطالة قترة الرضاعة
 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 وسيلة تقليدية أخرى 

       
 6293 4146 2147 7906 5295 2611 العدد

لديهم تقريبا نفس  24-15فإن السيدات في العمر  ،1-6الموضحة في جدول  حسب العمرباألخذ في االعتبار االختالفات 
 24-15نقاط مئوية فرق بين السيدات في العمر  3درجة المعرفة بوسائل تنظيم األسرة التي لدى السيدات األكبر سنًا؛ فهناك فقط 

على التوالي(.  %100و تقريبا  %97من حيث مستوى المعرفة بأي وسيلة من وسائل تنظيم األسرة ) 49-25ونظيرتها في العمر 
يعرفون  24-15فقط من الرجال في العمر من  %89نقاط مئوية( فيما يخص المعرفة بأي وسيلة، حيث  10بين الرجال أكبر )الفجوة و 

سنة. إن المعرفة بوسائل محددة لتنظيم  49-25من الرجال في العمر  %99بح ةرناوسيلة واحدة على األقل من وسائل تنظيم األسرة مق
 .سناً عنها بين البالغين األكبر  24-15بين كل من السيدات والرجال في العمر  ةمتسق صورةتقل باألسرة 

 االتجاهات نحو توقيت بدء استخدام تنظيم األسرة 6-2
تضمن مسح الجوانب الصحية أسئلة عما إذا كان من المناسب للزوجين استخدام وسائل تنظيم األسرة قبل الحمل األول وبعد 

يعتبرون أنه من  49-15من الرجال في العمر  %87من السيدات و %90 أن 2-2-6و 1-2-6ول. يوضح جدول المولود األ
من  %10فقط من السيدات و %8فإن  ،المناسب للزوجين البدء في استخدام وسائل تنظيم األسرة بعد المولود األول. وعلى النقيض

 25ظيم األسرة لما قبل الحمل األول. كما يقر الشباب والشابات تحت عمر الرجال يرجعون الميعاد المناسب لبدء استخدام وسائل تن
 سنة استخدام تنظيم األسرة للزوجين قبل المولود األول أكثر من الرجال والسيدات األكبر سنًا.

 سنة 49-15في العمر  من السيدات والرجال نسبة لكالً وجد أن أعلى  ،باألخذ في االعتبار االختالفات األخرى في الجدولين
هذه  كما وجد أن أقللكليهما(،  %12الذين يوافقون على استخدام وسائل تنظيم األسرة قبل المولود األول في حضر الوجه البحري )

بين الرجال(. كما أن السيدات في أدنى مستوى لمؤشر الثروة والرجال في  %3بين السيدات و %2في محافظات الحدود )كانت النسب 
 %83استخدام تنظيم األسرة بعد المولود األول ) موافقة علىظات الحدود الثالثة المتضمنة في مسح الجوانب الصحية هم أقل محاف
 على التوالي(. %75و
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 سيداتين حديثا وفقا للخصائص الخلفية: االتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم األسرة بين المتزوج 1-2-6 جدول
 .2015مصر  ،لخصائص الخلفيةحسب العمر وا ،مولودتنظيم األسرة  قبل أول حمل وبعد أول سنة الالتي وافقن على استخدام الزوجين ل 49-15نسبة السيدات في العمر 

 49-15في العمر  السيدات 49-25في العمر  السيدات 24-15في العمر  السيدات 

 الخصائص الخلفية
استخدام وسيلة 

 ول حملأقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولودول أبعد 
استخدام وسيلة 

 حمل أولقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولودول أبعد 
استخدام وسيلة 

 ول حملأقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولودول أبعد 
          ةالزواجيالحالة           

 1827 86.1 6.5 254 88.1 6.9 1573 85.8 6.5 لم يسبق لها الزواج
 5664 91.7 7.8 4660 91.8 7.8 1003 91.3 7.7  متزوجة

 415 90.0 7.9 380 89.4 7.5 35 (96.3) (12.0) أرملة/مطلقة/منفصلة
          اإلقامةمحل            

 2791 92.6 6.4 1883 94.4 6.2 908 88.8 6.8  حضر
 5115 89.0 8.1 3412 89.8 8.6 1703 87.6 7.1  ريف

          اإلقامةمكان            
 996 92.8 2.9 691 94.5 2.7 305 88.8 3.2 محافظات حضرية

 3841 91.7 9.9 2601 92.4 10.2 1240 90.1 9.4 وجه بحري 
 869 92.7 11.5 568 94.2 11.2 301 89.7 12.1  حضر  
 2973 91.4 9.5 2033 91.9 9.9 940 90.3 8.6  ريف  

 3011 87.8 6.1 1963 89.2 6.5 1048 85.3 5.3 وجه قبلي
 897 92.5 5.5 604 94.7 5.6 293 87.7 5.1  حضر  
 2114 85.9 6.4 1359 86.7 6.9 755 84.3 5.3  ريف  

 58 85.9 2.3 40 85.6 1.4 18 86.5 4.2 1حدودالمحافظات 
          الحالة التعليمية           

 1409 84.6 7.7 1297 86.1 7.9 112 67.9 5.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 520 89.0 5.1 405 88.9 5.0 115 89.6 5.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2205 88.8 7.0 866 91.8 8.0 1339 87 6.0 المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي  أتمت
 3771 93.5 8.1 2727 94.2 8.0 1044 91.6 8.3 المرحلة الثانوية /فأعلى أتمت

          الحالة العملية           
 1015 93.3 8.2 871 93.4 8.3 144 92.6 7.3 تعمل مقابل عائد نقدي

 6891 89.9 7.4 4424 91.0 7.7 2467 87.8 7.0 ال تعمل مقابل عائد نقدي
          مؤشر الثروة           

 1543 82.6 8.3 1017 84.5 9.4 527 78.7 6.2  أدنى مستوى 
 1556 89.5 6.6 1052 89.6 6.4 504 89.3 7.1  المستوى الثاني
 1643 92.5 8.5 1095 92.7 9.9 549 92.2 5.6  المستوى األوسط
 1578 92.6 7.1 1059 93.9 6.4 519 89.7 8.5  المستوى الرابع
 1585 94.1 7.0 1073 96.0 6.7 512 90.1 7.7  أعلى مستوى 

 7906 90.3 7.5 5295 91.4 7.8 2611 88.0 7.0 السيدات إجمالي           
 مرجحة.غير حاالت  49-25 عدد على مبنية األقواسبين  األرقامملحوظة:  
  .شمال وجنوب سيناء يمحافظت تتضمنال  1
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 االتجاه نحو توقيت استخدام تنظيم األسرة بين المتزوجين حديثا وفقا للخصائص الخلفية: رجال 2-2-6جدول
 .2015مصر  ،لخصائص الخلفيةحسب العمر وا ،مولودتنظيم األسرة  قبل أول حمل وبعد أول وافقوا على استخدام الزوجين لسنة الذين  49-15في العمر  الرجالنسبة 

 49-15في العمر  الرجال 49-25في العمر  الرجال 24-15في العمر  الرجال 

 الخصائص الخلفية
استخدام وسيلة 

 حمل أولقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولود أولبعد 
استخدام وسيلة 

 حمل أولقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولود أولبعد 
استخدام وسيلة 

 حمل أولقبل 
استخدام وسيلة 

 العدد مولود أولبعد 
          ةالزواجيالحالة           

 2527 84.5 8.5 529 89.9 7.8 1998 83.1 8.7 الزواج هلم يسبق ل
 3708 89.1 10.2 3562 89.3 10.2 146 83.0 9.3  متزوج

 58 76.1 9.7 55 79.0 10.2 3 * * أرمل/مطلق/منفصل
          اإلقامةمحل            

 2323 88.8 8.4 1487 90.9 8.7 836 85.1 7.8  حضر
 3970 86.1 10.2 2659 88.3 10.6 1311 81.6 9.3  ريف

          اإلقامةمكان            
 840 89.0 4.7 523 90.1 3.4 317 87.2 7.0 محافظات حضرية

 3078 89.6 11.5 2061 91.0 12.0 1017 86.9 10.3 وجه بحري 
 678 91.5 12.1 428 92.9 13.3 250 89.1 10.0  حضر  
 2400 89.1 11.3 1633 90.5 11.7 767 86.2 10.5  ريف  

 2324 83.4 8.8 1524 87.0 9.5 800 76.5 7.4 قبلي وجه
 777 86.8 9.3 514 90.7 10.5 263 79.3 6.9  حضر  
 1547 81.6 8.5 1010 85.0 9.0 537 75.2 7.7  ريف  

 51 74.7 2.8 38 75.0 2.0 14 73.9 5.0 1حدودالمحافظات 
          الحالة التعليمية           

 375 79.9 8.6 355 80.1 8.5 20 (76.4) (9.6) لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 87.8 11.3 388 89.9 9.8 99 79.6 17.1 االبتدائيةلم يتم المرحلة 

 2023 83.9 8.5 848 89.0 9.0 1174 810 8.0 وي /بعض الثاناالبتدائيةالمرحلة  أتم
 3409 89.7 10.0 2554 90.7 10.5 854 86.7 8.3 المرحلة الثانوية /فأعلى أتم
          الحالة العملية           

 5080 88.3 9.9 4023 89.4 10.0 1057 84.1 9.7 نقدييعمل مقابل عائد 
 1214 82.2 7.6 123 85.1 6.7 1091 81.9 7.8 ال يعمل مقابل عائد نقدي

          مؤشر الثروة           
 1229 81.5 10.7 737 85.7 11.2 492 75.3 10.0  أدنى مستوى 

 1219 85.3 10.2 786 87.0 12.0 433 82.3 6.9  المستوى الثاني
 1199 89.6 10.1 863 89.7 9.6 336 89.4 11.4  المستوى األوسط
 1333 87.5 8.3 918 90.0 9.2 415 82.0 6.5  المستوى الرابع
 1313 91.2 8.3 842 93.0 7.9 471 88.0 9.1  أعلى مستوى 

 6293 87.1 9.5 4146 89.2 9.9 2147 83.0 8.7 الرجال إجمالي           
 حذفها.تم  لذلكو  مرجحةحالة غير  25أقل من األرقام مبنية على عدد حاالت أن  ىلإتشير  * مرجحة.غير حاالت  49-25 عدد على مبنية األقواسبين  األرقامملحوظة:  
 .شمال وجنوب سيناء يمحافظت تتضمنال 1
 

 التعرض لرسائل تنظيم األسرة 6-3
إن الرسحححححائل التي تنقلها وسحححححائل األعالم والقنوات األخرى لها أهمية كبرى في تعزيز الوعي بتنظيم األسحححححرة واسحححححتخدامه. وقد 

تنظيم األسرة  عن أسئلة لتحديد ما إذا كان كل من السيدات والرجال قد سمعوا رسائل 2015مصر  –مسح الجوانب الصحية  تضمن
الوسحححححححائل المطبوعة  ،ح من خالل وسحححححححائل األعالم المرئية والمسحححححححموعة )التليفزيون والراديو(خالل السحححححححتة أشحححححححهر السحححححححابقة على المسححححححح

 1-3-6يوضححححح جدول  ،اجتماعات محلية، أو من القادة الدينيين. وكما هو المتوقع ،)صحححححف/المجالت والملصححححقات/لوحات إعالنية(
رجل سححيدات متزوجات حاليًا و  4من كل  1األسححرة؛ حوالي أن التليفزيون هو المصححدر الرئيسححي للمعلومات عن تنظيم  2-3-6وجدول 
سححنة قد شححاهدوا رسححالة عن تنظيم األسححرة في التليفزيون خالل السححتة اشححهر السححابقة  49-15في العمر  متزوجين حالياً  رجال 5من كل 

لوحات إرشححححادية أو  ،اتمن الرجال المتزوجين قد شححححاهدوا رسححححالة عبر الملصححححق %6من السححححيدات المتزوجات و %17للمسححححح. كما أن 
ظيم األسحححححرة من مصحححححادر أخرى. نحصحححححلوا على معلومات عن ت - أو أقل %2 - إعالنية. عدد قليل من السحححححيدات والرجال المتزوجين

تنظيم األسرة من أي مصدر من عن من الرجال المتزوجين لم يتعرضوا لرسائل  %77من السيدات المتزوجات و %67 بصفة عامة،و 
  .على المسحفي الستة اشهر السابقة  المصادر السابقة
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 التعرض لرسائل تنظيم األسرة حسب الخصائص الخلفية: سيدات 1-3-6جدول 
خصائص العالم المختلفة خالل السته اشهر السابقة للمسح، حسب رسائل تنظيم األسرة في وسائل اإل الالتي سمعن أو شاهدنسنة  49-15نسبة السيدات المتزوجات حاليًا في العمر 

 .2015مصر  ،الخلفية

 التليفزيون  الراديو الخصائص الخلفية
 الصحف/
 المجالت

الملصقات/لوحات 
 قادة دينيين اجتماعات محلية إعالنية/إرشادية

لم تتعرض لرسائل 
 تنظيم األسرة

عدد 
 السيدات

         العمر         
15-19  1.4 21.8 2.0 21.2 0.0 0.0 66.9 227 
20-24  2.7 24.6 1.0 19.0 1.5 1.0 64.9 776 
25-29  1.6 26.1 1.5 19.1 1.9 0.2 64.9 1294 
30-34  1.6 25.9 0.8 17.4 1.5 0.3 65.6 1088 
35-39  1.9 24.4 0.8 15.7 1.0 0.2 67.3 961 
40-44  1.0 26.1 0.6 13.1 1.3 1.0 68.0 711 
45-49  1.4 25.2 2.0 9.2 1.4 0.0 70.2 607 

         محل اإلقامة          
 1848 68.1 0.2 1.2 13.3 1.6 25.4 1.3  حضر
 3816 65.7 0.0 1.5 18.0 1.0 25.2 1.9  ريف

         مكان اإلقامة          
 656 77.3 0.0 0.5 10.1 2.0 17.9 0.8 محافظات حضرية

 2852 69.6 0.1 1.3 15.6 0.8 20.8 1.4 وجه بحري 
 576 66.3 0.0 2.1 12.9 0.9 25.6 1.5  حضر  
 2276 70.4 0.1 1.1 16.2 0.8 19.6 1.3  ريف  

 2112 59.2 0.7 1.8 19.6 1.2 33.4 2.4 وجه قبلي
 595 60.4 0.5 1.3 16.9 2.0 33.3 1.7  حضر  
 1517 58.7 1.0 2.0 20.6 0.8 33.5 2.6  ريف  

 44 56.0 0.7 4.4 23.6 2.8 35.1 1.6 1محافظات الحدود
         الحالة التعليمية          

 1170 73.8 0.2 0.4 10.1 0.2 19.3 1.2 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 428 71.7 0.4 0.1 11.9 0.4 20.6 1.1 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1116 67.6 1.0 0.4 17.3 1.0 23.7 1.3 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 2949 62.4 0.0 2.4 19.3 2.0 29.0 2.1 /فأعلى أتمت المرحلة الثانوية

         الحالة العملية          
 733 62.5 0.0 5.4 19.6 3.2 29.6 2.4 تعمل مقابل عائد نقدي

 4930 67.1 0.0 0.8 16.0 0.7 24.7 1.6 ال تعمل مقابل عائد نقدي
         مؤشر الثروة          

 1086 60.5 1.0 1.2 19.7 0.8 29.5 2.0  أدنى مستوى 
 1122 64.3 0.3 1.3 18.9 0.8 24.5 2.1  المستوى الثاني
 1264 72.4 0.0 1.5 14.4 1.0 19.8 1.2  المستوى األوسط
 1157 66.9 0.2 1.8 16.3 0.9 26.3 1.8  المستوى الرابع
 1035 67.4 0.0 1.1 13.0 2.5 27.3 1.3  أعلى مستوى 

 5664 66.5 0.3 1.4 16.5 1.1 25.3 1.7 السيدات إجمالي          
 محافظتي شمال وجنوب سيناء. تتضمنال  1 
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 رجاليم األسرة حسب الخصائص الخلفية: التعرض لرسائل تنظ 2-3-6جدول 
ائص لخصللمسح، حسب اعالم المختلفة خالل السته اشهر السابقة رسائل تنظيم األسرة في وسائل اإل سنة الذين سمعوا أو شاهدوا 49-15في العمر  حالياً  ينالمتزوج الرجالنسبة 
 .2015مصر  ،الخلفية

 التليفزيون  الراديو الخصائص الخلفية
 الصحف/
 المجالت

الملصقات/لوحات 
 إعالنية/إرشادية

اجتماعات 
 قادة دينيين محلية

لم تتعرض لرسائل 
 تنظيم األسرة

عدد 
 الرجال

         العمر         
15-19  * * * * * * * 3 
20-24  1.3 19.7 0.0 6.1 2.1 1.0 78.8 143 
25-29  0.8 19.6 2.1 6.7 1.4 0.8 78.3 570 
30-34  0.9 19.1 0.6 6.0 0.6 0.7 78.1 803 
35-39  1.6 24.4 1.2 6.4 0.6 0.4 74.2 818 
40-44  0.8 20.7 1.1 6.9 0.6 1.0 76.6 717 
45-49  1.5 19.5 3.0 6.5 0.4 1.0 78.1 654 

         اإلقامةمحل           
 1210 76.3 0.6 0.7 6.0 1.7 21.7 1.4  حضر
 2498 77.3 1.0 0.7 6.7 10 20.3 1.0  ريف

         اإلقامةمكان           
 412 78.4 1.0 0.7 7.0 3.0 17.5 2.2 محافظات حضرية

 1911 82.0 0.6 0.4 5.1 0.9 15.8 0.7 وجه بحري 
 361 79.6 0.0 0.3 4.7 1.5 19.4 0.7  حضر  
 1550 82.6 0.7 0.4 5.2 0.8 15.0 0.7  ريف  

 1351 69.9 1.3 1.1 8.0 1.7 28.3 1.4 قبلي وجه
 418 72.2 1.2 1.0 6.1 1.0 27.1 1.2  حضر  
 933 68.9 1.0 1.2 8.8 2.0 28.8 1.5  ريف  

 34 55.0 2.8 3.9 15.8 2.6 42.3 4.5 1حدودالمحافظات 
         الحالة التعليمية          

 341 82.6 0.7 0.0 2.0 0.5 15.9 0.2 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 368 86.2 0.5 0.5 2.8 0.3 12.4 1.2 االبتدائيةلم يتم المرحلة 

 787 79.6 1.0 0.7 5.3 0.0 17.8 0.7 /بعض الثانوي االبتدائيةالمرحلة  أتم
 2212 73.7 1.0 0.9 8.2 2.0 24.0 1.4 المرحلة الثانوية /فأعلى أتم
         الحالة العملية          

 3644 76.9 1.0 0.8 6.5 1.4 20.8 1.1 يعمل مقابل عائد نقدي
 64 79.0 4.0 0.0 5.1 0.4 20.6 2.5 عمل مقابل عائد نقدييال 
         مؤشر الثروة          

 654 74.1 1.0 1.0 6.6 1.0 23.4 1.4  أدنى مستوى 
 728 77.8 1.4 0.4 8.1 1.4 19.3 0.9  المستوى الثاني
 830 80.6 1.0 0.8 5.3 1.0 17.0 0.6  المستوى األوسط
 822 79.6 0.4 0.9 5.2 1.2 18.8 1.1  المستوى الرابع
 675 71.3 0.5 0.5 7.5 2.7 26.9 1.9  أعلى مستوى 

 3708 77.0 0.8 0.7 6.4 1.4 20.8 1.1 الرجال إجمالي          
 حذفها.تم  لذلكو  مرجحةحالة غير  25أقل من عدد حاالت  على األرقام مبنية أن  ىلإملحوظة: * تشير  
 .شمال وجنوب سيناء يتمحافظ تضمنتال 1
 

بصفة عامة، االختالفات في النسب الخاصة بالسماع عن تنظيم األسرة من خالل أيًا من القنوات الموضحة في الجدول بين 
السيدات والرجال المتزوجين ليست كبيرة. فكانت النسبة األقل لعدم التعرض لرسائل عن تنظيم األسرة في محافظات الحدود بين كاًل من 

على التوالي(. وبين السيدات، وجد أن أعلى نسبة لعدم التعرض ألي رسائل عن تنظيم األسرة كانت  ،%55و %56السيدات والرجال )
بين المقيمين  %80(. وبين الرجال، فإن نسبة الذين لم يتعرضوا ألي رسائل عن تنظيم األسرة تتخطى %77في المحافظات الحضرية )

حلة االبتدائية أو لم يسبق لهم الذهاب للمدرسة، والذين في المستوى األوسط في ريف الوجه البحري، وبين هؤالء الذين لم يتموا المر 
 لمؤشر الثروة.  

 المباعدة بينهمفترات و  للمواليدالعدد األمثل  6-4
يسححمح كما  .في الحصححول عليه يوفر تنظيم األسححرة الوسححائل الالزمة لألزواج لتحديد حجم أسححرهم بعدد األطفال الذي يرغبون 

كاًل من لمن أجل تقليل المخاطر الصححححححححححححححية م ثلى لألزواج أن يباعدوا بين األطفال الذين يرغبون في إنجابهم بطريقة  تنظيم األسحححححححححححححرة
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من خالل مسحححححح  49-15تم جمع بيانات من السحححححيدات والرجال في العمر قد و المرتبطة بفترات المباعدة القصحححححيرة. األمهات واألطفال 
 ؛المواليد مثلى بين اعتبروهاالفترات التي  االعتبارلهم مع األخذ في  بالنسبة طفال األمثلعن عدد األ 2015مصر - الجوانب الصحية
 برنامج تنظيم األسرة المصري. من خالل لألسر رسائل توجيهالنتائج أن تكون مفيدة في  لهذهومن المتوقع 

 العدد األمثل لألطفال 6-4-1
. فكان معدل اإلنجاب 2014مصر-المسح السكاني الصحيالواردة في نتائج العد زيادة معدل اإلنجاب في مصر أحد أهم ت

من المعدل وقت  %17مولود، أعلى بححححححححححححححح 3.5هو  2014مصححر-الكلي في فترة الثالث سححنوات السححابقة على المسححح السححكاني الصحححي
 2012ولود عام م 2.4هو و  سحححتهدفوأعلى بأكثر من مولود عن معدل اإلنجاب الم، 2008مصحححر - المسحححح السحححكاني الصححححيإجراء 

 (.2011)سيد  2017-2002في الخطة القومية للسكان الذي تم وضعه 

ومن أجل فهم أفضححححححححححل لتفضححححححححححيالت اإلنجاب  
والتي من الممكن أن تسحححححححححاهم في زيادة المواليد، تضحححححححححمن 

سحؤال للتحقق من  2015رمصح - مسحح الجوانب الصححية
هذا  . ويتطلببالنسححححححححبة للمسححححححححتجيبينعدد األطفال األمثل 

القيام بأصحححححعب مهمة وهي تحديد  المسحححححتجيبالسحححححؤال من 
طوال  نجحححابحححهإختحححار يطفحححال الحححذي كحححان يمكن أن عحححدد األ

د(. )إن وج حياته بغض النظر عن العدد الذي لديه فعالً 
لسححححححيدات والرجال في العمر اتوزيع  4-6ويوضححححححح جدول 

لى إحسب العدد األمثل لألطفال. وتشير النتائج  15-49
 لكي إلى حد ما عن الرجال أكثر تفضحححححححححيالً  السحححححححححيدات أن

على  ،%31و %36طفلين أو أقحححححححل )يكون لحححححححديهن 
لى حد ما أقل رغبًة في  ،الترتيب( متوسط  فإن ،وبصورة عامةعلى الترتيب(.  ،%37و %32أربعة أطفال أو أكثر )أن يكون لديهن وال

 .على الترتيب( ،طفل 3.1طفل و 3.4لسيدات )ا بينطفال األمثل لألعدد المن  %10طفال بين الرجال أعلى بحاألمثل لألعدد ال

ن متوسحححط عدد نجد أفي متوسحححط عدد األطفال األمثل حسحححب العمر والخصحححائص الخلفية. ف االختالفات 5-6يعرض جدول 
ومن المرجح أن (. 1-6)شححححححححكل  األكبر سححححححححناً أقل منه بين السححححححححيدات والرجال  25األطفال األمثل بين السححححححححيدات والرجال تحت عمر 

يعكس عدد  هالمرغوب فياألسرة أن رغبة األفراد في حجم  اتجاهيعكس في جزء منه  السيدات والرجال األكبر سناً المتوسط األعلى بين 
 لديهم. الذي األطفال

وجد أن تفضحححححححيل على األقل ثالث أطفال خرى، األخلفية الخصحححححححائص الت في حجم األسحححححححرة األمثل حسحححححححب اوبالنظر للتباين
هن أعلى بين السحححححيدات الالتي لم يسحححححبق ل األمثل. وبين السحححححيدات، فإن متوسحححححط حجم األسحححححرة فئات المختلفةالشحححححترك بين العديد من م

أعلى  األمثلبين الرجال، فإن حجم األسرة أما طفل(.  3.4) القبليطفل( والسيدات الالتي يقمن في ريف الوجه  3.5الذهاب للمدرسة )
 لكاًل منهما(. طفل 3.9) ومحافظات الحدود الثالثة المتضمنة في المسح ه القبليالوجبين الرجال في ريف 

صححححغر عن األسححححر األ فضححححلوايسححححنة  24-15السححححيدات والرجال في العمر في أغلب الفئات، كان كاًل من  ومن المشححححجع أن
الثة أقل من ث فيه يكون  نجد أن متوسححححط حجم األسححححرة المرغوب بين الرجال األصححححغر سححححنًا، ،. ومع ذلكاً كبر سححححناألالسححححيدات والرجال 

، والذين يقيمون في المحافظات الحضححححرية والوجه البحري، والذين ال يعملون مقابل عائد يةالحضححححر في المناطق أطفال فقط بين الرجال 
عدد األطفال  متوسط األصغر سنًا، نجد أنبين السيدات  خر،لثروة. وعلى الجانب اآلمؤشر اأعلى مستويين لوالذين ينتمون إلى نقدي، 
والسيدات الالتي  ،ريف الوجه القبلي عدا السيدات المتزوجات، والسيدات في الفئات المختلفةأقل من ثالثة أطفال في كل يكون األمثل 

 لم يسبق لهن الذهاب للمدرسة.

 العدد األمثل لألطفال 4-6جدول 
طفال، ومتوسط لألاألمثل  عددالحسب  سنة 49-15التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 

 ميسبق له لم ذينوالسيدات والرجال ال ،الزواج مسبق له ذينطفال للسيدات والرجال الاألمثل لألعدد ال
 .2015الزواج، مصر 

 رجال سيدات العدد األمثل لألطفال
0 0.3 0.3 
1 1.6 0.9 
2 34.1 29.4 
3 30.5 30.8 
4 23.7 23.4 
5 5.0 6.3 
6 + 3.5 7.3 

 1.6 1.4 إجابة غير عددية
 100 100 اإلجمالي   

 3.4 3.1 1متوسط العدد األمثل لألطفال
 6293 7906 عدد المستجيبين

 المتوسطات ال تشمل السيدات الالتي أجبن إجابة غير عددية. 1 
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 والخصائص الخلفيةمتوسط العدد األمثل لألطفال للسيدات والرجال حسب العمر  5-6جدول 
 .2015سنة، حسب العمر والخصائص الخلفية، مصر 49-15متوسط عدد األطفال األمثل للسيدات والرجال في العمر 

 رجال سيدات 

 العدد 49-25 العدد 24-15 الخصائص الخلفية
 اإلجمالي

15-49 
عدد 
 العدد 49-25 العدد 24-15 السيدات

 اإلجمالي
15-49 

عدد 
 الرجال

             الحالة الزواجية             
 2527 3.0 529 3.1 1998 3.0 1827 2.7 254 2.7 1573 2.6 لم يسبق لها/له الزواج

 3708 3.6 3562 3.6 146 3.3 5664 3.2 4660 3.2 1003 3.0 متزوج
 58 3.1 55 (3.1) 3 (2.6) 415 3.0 380 3.1 35 2.7 أرمل/مطلق/منفصل

             اإلقامة             
 2323 3.2 1487 3.4 836 2.8 2791 2.8 1883 2.9 908 2.6 حضر
 3970 3.5 2659 3.6 1311 3.2 5115 3.2 3412 3.4 1703 2.8 ريف

             محل اإلقامة             
 840 3.0 523 3.2 317 2.7 996 2.8 691 2.9 305 2.6 المحافظات الحضرية

 3078 3.2 2061 3.4 1017 2.9 3841 3.0 2601 3.1 1240 2.7 وجه بحري 
 678 3.1 428 3.3 250 2.8 869 2.8 568 2.8 301 2.6 حضر
 2400 3.2 1633 3.4 767 2.9 2973 3.0 2033 3.2 940 2.7 ريف

 2324 3.7 1524 3.9 800 3.4 3011 3.3 1963 3.5 1048 2.9 وجه قبلي 
 777 3.5 514 3.7 263 3.0 897 3.0 604 3.1 293 2.7 حضر
 1547 3.9 1010 4.0 537 3.6 2114 3.4 1359 3.6 755 3.1 ريف

 51 3.9 38 3.9 14 3.9 58 3.2 40 3.3 18 2.9 1محافظات الحدود
             الحالة التعليمية              

 375 3.7 355 3.7 20 3.0 1409 3.5 1297 3.5 112 3.0 لم يسبق لها/له الذهاب للمدرسة 
 487 3.7 388 3.9 99 3.3 520 3.3 405 3.4 115 2.9 لم يتم المرحلة االبتدائية 

 2023 3.2 848 3.5 1174 3.0 2205 2.9 866 3.2 1339 2.7 أتم  المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3409 3.4 2554 3.5 854 3.1 3771 3.0 2727 3.0 1044 2.8 أتم المرحلة الثانوية فأعلى

             الحالة العملية             
 5080 3.5 4023 3.6 1057 3.2 1015 3.0 871 3.1 144 2.7 تعمل مقابل عائد نقدي

 1214 2.9 123 3.0 1091 2.9 6891 3.1 4424 3.2 2467 2.8 ال تعمل مقابل عائد نقدي
             مؤشر الثروة             

 1229 3.7 737 3.8 492 3.4 1543 3.3 1017 3.5 527 2.9 أدنى مستوى 
 1219 3.5 786 3.7 433 3.2 1556 3.2 1052 3.4 504 2.9 المستوى الثاني
 1199 3.4 863 3.5 336 3.0 1643 3.1 1095 3.2 549 2.8 المستوى األوسط
 1333 3.3 918 3.4 415 2.8 1578 2.9 1059 3.1 519 2.7 المستوى الرابع
 1313 3.1 842 3.3 471 2.7 1585 2.8 1073 2.9 512 2.6 أعلى مستوى 

 6293 3.4 4146 3.5 2147 3.0 7906 3.1 5295 3.2 2611 2.8 اإلجمالي             
 حاالت غير مرجحة. 49-25ملحوظة: تم حساب المتوسطات بناء على المستجيبين الذين أعطوا إجابة رقمية. األرقام بين األقواس مبنية على عدد  
 تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.ال  1

 

 2015، مصرسنة 49-15في العمر  والرجال لسيداتكال  من امتوسط عدد األطفال األمثل ل 1-6شكل 

 

3.1 3.2
2.8

3.4 3.5
3

49-15اإلجمالي  25-49 15-24

سيدات رجال
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 بين المواليد المثلى فترات المباعدة 6-4-2
سححن الخامسححة أعلى بشححكل ملحوي  بين دون أن وفيات األطفال إلى  2014مصححر -ي نتائج المسححح السححكاني الصححح تشححير

فإن العديد من السحححيدات والرجال ، 6-6، كما يوضحححح جدول ولسحححوء الح األطفال الذين ولدوا بعد سحححنتين أو أقل من المولود السحححابق. 
مقارنة فترة مثلى هي أن فترة سحححنتين أو أقل  49-15من السحححيدات في العمر %39 أنحيث ، بعد فترة مباعدة قصحححيرةمواليد  ن يفضحححلو 

مباعدة بين للى المثلالفترة  نحو االتجاهاتالعمر طفيف في االختالف حسب ن أنجد الفئة العمرية. كما نفس من الرجال في  %42بحححححححححح
 .أكثر عرضة لتفضيل فترة سنتين أو أقل عن السيدات والرجال األكبر سناً كانوا  ، فالسيدات والرجال األصغر سناً المواليد

 عدة المثالية بين المواليدفترات المبا 6-6جدول 
 .2015ة األمثل بين المواليد، حسب العمر، مصردحسب فترة المباعسنة  49-15التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 

 رجال سيدات 
 49-15 اإلجمالي 49-25 24-15 49-15 اإلجمالي 49-25 24-15 الفترات بين المواليد

       
 41.6 41.4 42.0 38.7 37.6 41.0 و أقل أسنتين 

 44.8 46.8 41.0 47.4 48.9 44.2 سنوات 3
 7.2 7.1 7.4 8.4 8.6 8.0 سنوات 4
 2.7 2.8 2.4 4.2 4.6 3.3 سنوات أو أكثر 5

 3.7 1.8 7.3 1.4 0.3 3.6 ال يعرف
       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي النسبة
 6293 4146 2147 7906 5295 2611 العدد

مباعدة سحححنتين أو أقل بين المواليد تختلف حسحححب الخصحححائص الخلفية. إن  كيف أن نسحححبة تفضحححيل فترة 7-6يوضحححح جدول 
 ؛ه القبليبين المواليد تم مالحظتها في ريف الوج ىأعلى نسححححبة بين السححححيدات والرجال الذين اعتبروا سححححنتين أو أقل هي فترة مباعدة مثل

ت ين المواليد سححنتين أو أقل. وأن السححيدابمن الرجال في ريف الوجه القبلي يفضححلون فترة مباعدة  %53من السححيدات و %48حيث أن 
 على الترتيب(. %28و %27أن فترة مباعدة بين المواليد سنتين أو أقل تعد مثلى ) ذكراً والرجال في المحافظات الحضرية هم األقل 
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 المباعدة المتقاربة بين المواليد تف يل فترات 7-6جدول 
قل هي فترة مباعدة مثالية بين المواليد، حسب الخصائص األو أسنتين فترة الن أالذين يعتبرون سنة  49-15السيدات والرجال في العمر  نسبة

 .2015الخلفية، مصر
 رجال سيدات 

 الخصائص الخلفية
 ن سنتين أو أقل هيأنسبة من يعتبرن 
 مثالية بين المواليدفترة مباعدة 

عدد 
 السيدات

نسبة من يعتبرون أن سنتين أو أقل 
 هي فترة مباعدة مثالية بين المواليد

عدد 
 الرجال

     الحالة الزواجية     
 2527 40.9 1827 38.8 لم يسبق لها/له الزواج

 3708 42.1 5664 38.3 متزوج
 58 43.0 415 44.5 أرمل/مطلق/منفصل

     اإلقامة     
 2323 38.9 2791 34.5 حضر
 3970 43.2 5115 41.0 ريف

     محل اإلقامة     
 840 28.1 996 26.9 المحافظات الحضرية

 3078 37.8 3841 37.0 وجه بحري 
 678 39.9 869 39.9 حضر  
 2400 37.2 2973 36.0 ريف  

 2324 51.5 3011 44.8 وجه قبلي
 777 49.0 897 38.0 حضر  
 1547 52.6 2114 48.0 ريف  

 51 45.8 58 39.1 1محافظات الحدود
     الحالة التعليمية      

 375 42.9 1409 45.2 لم يسبق لها/له الذهاب للمدرسة 
 487 50.9 520 44.4 لم يتم المرحلة االبتدائية 

 2023 43.6 2205 38.5 أتم  المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3409 39.0 3771 35.6 الثانوية فأعلىأتم المرحلة 

     الحالة العملية     
 5080 42.1 1015 38.3 عمل مقابل عائد نقديي

 1214 39.8 6891 38.8 عمل مقابل عائد نقدييال 
     مؤشر الثروة     

 1229 45.7 1543 44.5 مستوى  أدنى
 1219 45.3 1556 42.8 الثاني المستوى 
 1199 43.6 1643 38.6 األوسط المستوى 
 1333 40.7 1578 37.8 الرابع المستوى 
 1313 33.5 1585 30.1 مستوى  أعلى

 6293 41.6 7906 38.7 اإلجمالي     
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال تتضمن  1 
 

 العمر األمثل عند الزواج 6-5
 ,.Youssef et alبين السحححححيدات األصحححححغر سحححححنا ) وخاصحححححةخطة للحد من الزواج المبكر،  تبنت الحكومة المصحححححرية مؤخراً 

مبكرة من الممكن العمار األألن اإلنجاب في  وذلك (. حيث يعد العمر المبكر عند الزواج األول للسحححححححححححيدات محط اهتمام خاص2014
كما لفتيات. حق بها اواإلضحححافة إلى ذلك، يؤثر على الحالة التعليمية التي يمكن أن تلتوطفلها.  األمأن يؤثر سحححلبًا على صححححة كل من 

سحححححيدات عن توجهات ال ا. وللحصحححححول على رؤيمع طول فترة الحياة اإلنجابيةأن الزواج المبكر للسحححححيدات مرتبط بمعدالت إنجاب عالية 
أسحححئلة لكل من السحححيدات والرجال عن العمر  2015مصحححر - والرجال حول العمر األمثل عند الزواج، تضحححمن مسحححح الجوانب الصححححية

 نه أفضل لزواج البنت أو الولد.الذي يعتبرو 

حسحححححب العمر الذي يعتبرونه افضحححححل لزواج البنت. سحححححنة  49-15توزيع السحححححيدات والرجال في العمر  8-6ويعرض جدول 
سيدات ونسبة مشابهة بين الرجال يعتقدون أن البنت ينبغي أن تتزوج في سن العشرين.  4من كل  3وبصفة عامة، أظهرت النتائج أن 

من الرجال يعتبرون أنه من  %5من السحححححححيدات وفقط  %4و. للبنت دد قليل من السحححححححيدات والرجال الزواج المبكر جدابينما يفضحححححححل ع
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 التي يوجد بها نسححححححب أعلى من الفئات إنالثامن عشححححححر، وهو عمر الزواج القانوني في مصححححححر.  عامهااألفضححححححل أن تتزوج البنت قبل 
أقل من ابتدائي،  تعليمهم يشمل الذين كان الثامنة عشر سنأنه من األفضل للبنت أن تتزوج قبل  ويعتقدون المتوسط للسيدات والرجال 

ين يمسححححححح الجوانب الصحححححححية، والذين في أدنى مسححححححتو متضححححححمنة في ال الثالث ومحافظات الحدود ،والذين يقيمون في ريف الوجه القبلي
ين العشحححر  ما بعد عامهايرون أن البنت ينبغي أن تؤخر الزواج حتى أن نسحححبة من يتضحححح أيضحححًا ، 8-6لثروة. وبالنظر لجدول لمؤشحححر ا

اعتبار أنه من ي فيدات الريف من ضححححححعف سحححححح. فعلى سححححححبيل المثال، سححححححيدات الحضححححححر أكثر الفئات المختلفةبين  كبيراً  تختلف اختالفاً 
 ، على الترتيب(.%17و %41سنة أو أكبر ) 21األفضل للبنت أن تؤخر الزواج حتى تصل لعمر 

 لبنات عند الزواجلعمر األمثل ال 8-6جدول 
 .2015، حسب الخصائص الخلفية، مصر من وجهة نظرهم لزواج البنتاألمثل حسب العمر سنة  49-15التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 

 رجالال سيداتال 

 الخصائص الخلفية
 أقل من
 سنة18

18 
 سنة

19 
 سنة

20 
 سنة

21 
 سنة +

 ال تهتم/
 تعرفال 

 إجمالي
 النسبة

 عدد
 السيدات

 أقل من
 سنة 18

18 
 سنة

19 
 سنة

20 
 سنة

21 
 سنة +

 ال يهتم/
 ال يعرف

 إجمالي
 النسبة

 عدد
 الرجال

                 العمر                 
15-24 2.5 21.7 7.4 37.6 28.8 2.1 100.0 2611 4.6 20.6 6.2 40.2 25.5 2.9 100.0 2147 
  15-19 3.1 22.3 6.5 36.5 27.9 3.7 100.0 1425 4.5 19.0 6.1 41.8 24.2 4.4 100.0 1288 
  20-24 1.7 20.9 8.4 39.0 29.8 0.3 100.0 1185 4.8 23.0 6.5 37.8 27.3 0.6 100.0 859 
25-49 4.1 20.8 7.0 43.9 23.9 0.3 100.0 5295 5.4 25.5 5.8 41.0 22.0 0.2 100.0 4146 
  25-29 4.4 19.0 6.5 44.9 24.9 0.2 100.0 1471 3.8 26.0 5.0 42.6 22.6 0.0 100.0 962 
  30-34 3.9 20.0 8.0 44.0 24.0 0.0 100.0 1195 6.6 22.7 5.2 42.6 22.4 0.5 100.0 923 
  35-39 4.1 23.5 6.0 44.5 21.0 0.6 100.0 1061 7.4 26.7 7.1 40.2 18.7 0.0 100.0 856 
  40-44 4.0 20.4 6.1 45.1 24.3 0.1 100.0 814 4.9 25.6 6.6 39.4 23.5 0.0 100.0 736 
  45-49 3.9 21.5 9.2 39.5 25.5 0.4 100.0 754 4.2 27.0 5.5 39.5 23.3 0.5 100.0 670 

                 الحالة الزواجية
 2527 100.0 2.5 28.4 40.4 5.8 18.9 4.1 1827 100.0 3.3 37.6 37.5 5.4 14.9 1.3 لم يسبق لها/له الزواج

 3708 100.0 0.1 19.7 41.0 6.1 27.2 5.9 5664 100.0 0.2 22.0 42.8 7.5 23.3 4.2 متزوج
 58 100.0 5.9 21.8 39.7 6.0 24.7 1.9 415 100.0 0.0 20.6 48.0 8.9 18.4 4.1 أرمل/مطلق/منفصل

                 اإلقامة
 2323 100.0 0.9 37.2 39.3 5.0 15.2 2.5 2791 100.0 1.2 40.5 40.0 4.9 11.8 1.7 حضر
 3970 100.0 1.3 15.0 41.6 6.6 28.9 6.7 5115 100.0 0.7 17.0 42.8 8.3 26.2 4.6 ريف

                 محل اإلقامة
 840 100.0 0.7 44.6 34.1 5.2 12.7 2.7 996 100.0 0.9 51.5 32.7 4.3 8.6 2.0 المحافظات الحضرية

 3078 100.0 1.0 21.4 44.0 6.4 22.6 4.5 3841 100.0 0.7 24.9 43.9 8.3 19.4 2.8 وجه بحري 
 678 100.0 0.6 35.4 42.7 5.3 14.5 1.4 869 100.0 1.2 38.8 42.6 5.8 10.2 1.5 حضر  
 2400 100.0 1.1 17.4 44.4 6.8 24.9 5.3 2973 100.0 0.5 20.8 44.3 9.0 22.1 3.2 ريف  

 2324 100.0 1.5 17.6 39.1 5.6 29.5 6.8 3011 100.0 1.2 17.8 42.1 6.6 27.4 4.9 وجه قبلي
 777 100.0 1.3 30.8 42.2 4.3 18.4 3.1 897 100.0 1.6 30.0 45.7 4.6 16.8 1.4 حضر  
 1547 100.0 1.5 11.0 37.5 6.3 35.1 8.6 2114 100.0 1.1 12.6 40.6 7.4 31.9 6.4 ريف  

 51 100.0 0.3 32.0 28.2 6.8 20.8 11.9 58 100.0 0.2 27.3 42.1 6.5 16.9 7.0 1محافظات الحدود
                 الحالة التعليمية 

لم يسبق لها/له الذهاب 
.11 32.8 9.7 للمدرسة 

4 36.7 8.4 1.0 100.0 1409 8.8 38.2 8.1 33.9 10.6 0.3 100.0 375 
 487 100.0 1.8 12.1 34.4 6.5 37.0 8.2 520 100.0 0.4 12.6 39.8 8.9 32.0 6.4 لم يتم المرحلة االبتدائية 

أتم  المرحلة االبتدائية/بعض 
 2023 100.0 1.9 20.4 41.7 6.3 23.6 6.1 2205 100.0 2.0 23.6 41.4 5.7 24.4 2.9 الثانوي 

 3409 100.0 0.6 27.8 41.9 5.5 20.5 3.7 3771 100.0 0.3 34.9 44.2 6.1 13.3 1.3 أتم المرحلة الثانوية فأعلى
                 الحالة العملية

 5080 100.0 0.5 20.6 41.4 6.0 25.8 5.6 1015 100.0 0.2 36.3 42.1 4.3 15.4 1.7 تعمل مقابل عائد نقدي
 1214 100.0 3.5 34.1 38.0 5.8 15.5 3.0 6891 100.0 1.0 23.9 41.8 7.5 21.9 3.8 ال تعمل مقابل عائد نقدي

                 مؤشر الثروة
 1229 100.0 1.6 12.0 36.6 6.4 35.0 8.4 1543 100.0 1.0 12.0 38.8 8.6 32.4 7.2 أدنى مستوى 

 1219 100.0 1.3 12.6 41.8 6.7 30.0 7.6 1556 100.0 0.6 16.2 43.3 8.2 26.3 5.3 المستوى الثاني
 1199 100.0 0.9 16.2 45.6 7.3 24.7 5.3 1643 100.0 0.9 19.8 45.5 9.0 21.9 2.8 المستوى األوسط
 1333 100.0 1.4 25.9 44.0 5.5 20.2 2.9 1578 100.0 1.5 28.7 44.2 5.7 18.3 1.6 المستوى الرابع
 1313 100.0 0.4 47.1 35.8 4.2 10.5 1.9 1585 100.0 0.5 50.6 37.1 3.9 6.9 1.0 أعلى مستوى 

                 
 6293 100.0 1.1 23.2 40.7 6.0 23.8 5.1 7906 100.0 0.9 25.5 41.8 7.1 21.1 3.6 اإلجمالي

 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1 
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السيدات والرجال فيما يتعلق بأفضل عمر لزواج الولد.  اتجاهاتبيانات من مسح الجوانب الصحية عن  9-6 يعرض جدول
 10من كل  6سححححححيدات و 10من كل  7. فحوالي التفضححححححيل لألوالد هو الزواج في سححححححن أكبر منه بالنسححححححبة للبنت وكما هو متوقع، فإن

فقط من  %1( و%0.2) يوجد سححححيدات تقريباً كما أنه ال الخامس والعشححححرين.  عامهرجال يعتبرون أنه من األفضححححل للولد أن يتزوج بعد 
يعتبرون من الرجال  %19فقط من السححيدات و %13كما وجد أن  .سححنة 18يتم  قبل أنالرجال يرون أنه من األفضححل للولد أن يتزوج 

سحححيدات ورجال في المحافظات  10من كل  4ومن المالح  أن أكثر من سحححنة أو أقل.  20عندما يتم أنه من األفضحححل للولد أن يتزوج 
 سنة أو أكبر. 26واج حتى يصل لعمر الثروة يرون أن الولد ينبغي أن يؤخر الز لمؤشر على مستوى أ  ينتمون إلىالحضرية أو 



 

 د عند الزواجوالاألمثل للعمر ال 9-6جدول 
 .2015حسب العمر األمثل لزواج الولد من وجهة نظرهم، حسب الخصائص الخلفية، مصر سنة  49-15التوزيع النسبي للسيدات والرجال في العمر 

 رجال سيدات 

 الخصائص الخلفية
 أقل من
 سنة18

18 
 سنة

19-20 
 سنة

21-24 
 سنة

25 
 سنة 

26 
 سنة +

 ال تهتم/
 ال تعرف

إجمالي 
 النسبة

 عدد
 السيدات

 أقل من
 سنة18

18 
 سنة

19-20 
 سنة

21-24 
 سنة

25 
 سنة 

26 
 سنة +

 ال تهتم/
 إجمالي النسبة ال تعرف

 عدد
 الرجال

                   العمر                   
15-24 0.3 0.3 12.3 18.6 38.2 27.2 3.1 100.0 2611 0.5 1.7 16.4 21.6 34.0 22.9 3.0 100.0 2147 
  15-19 0.3 0.4 13.7 18.9 36.8 25.3 4.6 100.0 1425 0.2 1.9 17.4 21.1 34.0 20.8 4.6 100.0 1288 
  20-24 0.2 0.1 10.5 18.3 40.0 29.5 1.4 100.0 1185 1.0 1.3 14.8 22.5 33.9 25.9 0.7 100.0 859 
25-49 0.1 0.4 12.0 16.4 39.9 30.0 1.2 100.0 5295 1.4 1.7 15.6 17.8 35.5 27.1 0.9 100.0 4146 
  25-29 0.1 0.2 11.9 15.9 40.6 30.5 0.9 100.0 1471 1.4 1.3 15.0 20.7 35.0 25.9 0.6 100.0 962 
  30-34 0.2 0.8 12.0 14.3 41.1 30.7 0.9 100.0 1195 1.8 2.3 16.6 16.6 35.3 26.4 1.0 100.0 923 
  35-39 0.2 0.3 10.9 18.0 41.7 27.4 1.5 100.0 1061 1.4 2.1 17.5 18.9 33.2 26.1 0.8 100.0 856 
  40-44 0.0 0.1 10.8 18.9 38.7 30.2 1.2 100.0 814 0.5 1.6 14.2 16.4 36.6 29.8 0.9 100.0 736 
  45-49 0.2 0.2 14.8 16.1 35.6 31.6 1.5 100.0 754 1.5 1.3 14.3 15.7 38.4 27.9 1.0 100.0 670 

                   الحالة الزواجية
 2527 100.0 2.8 27.4 34.8 19.4 13.8 1.4 0.5 1827 100.0 4.1 33.8 37.3 15.1 9.2 0.4 0.1 لم يسبق لها/له الزواج

 3708 100.0 0.7 24.3 35.1 19.1 17.4 1.9 1.5 5664 100.0 1.1 27.7 40.3 17.6 12.8 0.3 0.2 متزوج
 58 100.0 5.9 29.4 36.3 14.7 10.7 3.0 0.0 415 100.0 1.7 27.5 35.5 20.6 14.2 0.1 0.4 أرمل/مطلق/منفصل

                   اإلقامة
 2323 100.0 1.2 34.8 35.3 16.8 10.3 1.1 0.5 2791 100.0 1.7 37.9 40.4 13.2 6.5 0.2 0.1 حضر
 3970 100.0 1.8 20.2 34.8 20.5 19.1 2.0 1.4 5115 100.0 1.9 24.3 38.8 19.4 15.1 0.4 0.2 ريف

                   محل اإلقامة
 840 100.0 0.9 41.1 29.6 15.6 11.4 1.3 0.0 996 100.0 0.9 44.0 36.5 12.0 6.3 0.3 0.0 المحافظات الحضرية

 3078 100.0 2.0 25.4 33.8 20.9 15.2 1.4 1.3 3841 100.0 2.3 29.1 39.6 17.6 11.2 0.3 0.0 وجه بحري 
 678 100.0 1.4 32.9 35.5 20.2 7.9 0.9 1.1 869 100.0 3.0 36.6 41.0 13.5 5.8 0.2 0.0 حضر
 2400 100.0 2.1 23.2 33.3 21.1 17.3 1.5 1.4 2973 100.0 2.0 26.8 39.1 18.8 12.8 0.3 0.0 ريف

 2324 100.0 1.4 20.5 38.5 17.9 18.3 2.3 1.1 3011 100.0 1.6 24.3 40.0 18.3 14.9 0.4 0.4 وجه قبلي
 777 100.0 1.3 30.3 41.0 14.9 10.8 1.2 0.5 897 100.0 1.6 32.6 43.9 14.1 7.4 0.3 0.2 حضر
 1547 100.0 1.4 15.6 37.2 19.5 22.0 2.8 1.5 2114 100.0 1.6 20.7 38.3 20.1 18.1 0.5 0.6 ريف

 51 100.0 0.8 20.7 34.0 24.0 18.4 1.6 0.4 58 100.0 0.4 25.5 42.5 16.6 15.0 0.0 0.1 1محافظات الحدود
                   الحالة التعليمية 

 375 100.0 0.3 15.9 31.3 19.7 30.1 1.5 1.2 1409 100.0 2.7 15.8 34.5 21.0 24.9 0.4 0.6 لم يسبق لها/له الذهاب للمدرسة 
 487 100.0 2.1 18.9 31.5 24.0 19.8 2.3 1.4 520 100.0 0.8 19.3 37.6 21.3 20.5 0.3 0.2 لم يتم المرحلة االبتدائية 

 2023 100.0 2.6 20.3 33.8 21.9 18.1 1.9 1.4 2205 100.0 3.3 24.5 39.4 19.9 12.4 0.5 0.0 أتم  المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3409 100.0 1.1 30.8 36.6 16.7 12.4 1.5 0.8 3771 100.0 0.8 38.1 41.4 13.5 5.9 0.2 0.1 أتم المرحلة الثانوية فأعلى

                   الحالة العملية
 5080 100.0 1.1 24.8 35.3 19.2 16.4 1.8 1.3 1015 100.0 0.9 37.9 37.3 14.5 8.8 0.2 0.4 عمل مقابل عائد نقديي

 1214 100.0 3.6 29.0 33.4 19.0 13.6 1.1 0.2 6891 100.0 2.0 27.8 39.7 17.6 12.5 0.3 0.1 عمل مقابل عائد نقدييال 
                   مؤشر الثروة
 1229 100.0 1.3 17.1 33.9 21.0 23.2 2.2 1.2 1543 100.0 2.3 20.4 36.4 19.4 20.1 0.9 0.5 أدنى مستوى 

 1219 100.0 1.9 19.4 33.8 20.4 20.5 1.8 2.1 1556 100.0 1.6 23.2 40.3 18.9 15.4 0.3 0.3 المستوى الثاني
 1199 100.0 2.1 22.6 36.9 19.0 15.4 2.7 1.2 1643 100.0 2.0 26.6 39.8 19.2 12.2 0.1 0.1 المستوى األوسط
 1333 100.0 2.2 24.9 38.9 18.8 13.1 1.6 0.5 1578 100.0 1.9 30.9 41.0 17.0 9.1 0.2 0.0 المستوى الرابع
 1313 100.0 0.4 42.8 31.4 16.6 7.9 0.4 0.5 1585 100.0 1.4 44.2 39.2 11.3 3.7 0.2 0.0 أعلى مستوى 

 6293 100.0 1.6 25.6 35.0 19.1 15.9 1.7 1.1 7906 100.0 1.8 29.1 39.4 17.2 12.1 0.3 0.2 اإلجمالي                   
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1 
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 . 95 محددات الصحة اإلنجابية للسيدات 

 

  نجابية للسيداتاإل محددات الصحة 
 

 أهم النتائج:
  فحص ذاتي قمن بعمل قد  فقط %6قمن بعمل فحص سرطان الثدي،  59-15عدد قليل من النساء في العمر

 .فقط سبق لهن إجراء أي فحص طبي %2شهر السابقة للمسح؛ و 12للثدي خالل فترة الح

 7%  قد سمعن عن اختبار  59-15فقط من السيدات في العمر( مسحة عنق الرحمPap Smear للكشف )
مسحة عنق الرحم اختبار  سبق لهن القيام بإجراء( %0.3) جدا ة، ونسبه قليلعن وجود سرطان عنق الرحم

(Pap Smear). 

  ،لديهن على األقل كان سيدات  10من كل  4من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج والالتي انجبن مولود
 .قد أنجبن مولودين أو أكثر قيصرياً ولد والدة قيصرية، وفقط أقل من ربع السيدات  أوالدهن قدواحد من 

  سيدات  6في أغلب األحيان يتم اتخاذ قرار الوالدة القيصرية أثناء الحمل؛ حيث أن سيدة واحدة فقط من بين كل
 آخر مولود عن طريق الوالدة القيصرية بعد بداية الطلق.قد ذكرن أنه تم أتخاذ قرار والدة 

 8  سيدات سبق لهن الزواج ويعرفن الوالدة القيصرية يعتقدن أن الطبيب يفضلها. 10من كل 

 ( والالتي يعرفن الوالدات القيصرية لديهن الوعي بأن %44اقل من نصف السيدات الالتي سبق لهن الزواج )
 يصرية لديها فرصة أن تنجب طفل طبيعي في المستقبل. السيدة التي قد أجريت والدة ق

، قام أوالً الصحية الخاصة بالسيدات.  الجوانبعن العديد من  2015مصر  –تم جمع بيانات في مسح الجوانب الصحية 
الرحم. نق عتعرضت لها السيدات عن كاًل من سرطان الثدي و  التيبالحصول على معلومات متعلقة بمدى انتشار الفحوصات  مسحال
مسح الجوانب الصحية  قد تضمن. و في مصر معدل مرتفع من الوالدات القيصرية 2014مصر  –سجل المسح السكاني الصحي و 

 على عدد من األسئلة بغرض اكتشاف العوامل التي قد تؤدي للوالدة القيصرية للسيدات في مصر. 

 الكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم 1 – 7
من حاالت وفيات  %22الثدي أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين السيدات في مصر، ويقدر بأنه السبب في  يعتبر سرطان

األكثر الرحم في المركز الثالث عشر بين أنواع السرطانات  عنق (. ويأتي سرطانWHO 2014bالسيدات الناتجة عن السرطان )
ذلك على الرغم من أنه يؤثر على عدد أقل من السيدات. كما يعتبر االكتشاف و  ،(Bruni et al. 2015انتشارًا بين السيدات في مصر )
مصر  –الرحم أمر بالغ األهمية لتقليل الوفيات الناتجة عنهم. كما أشتمل مسح الجوانب الصحية عنق المبكر لكاًل من سرطان الثدي و 

على عدد من األسئلة الكتشاف الطرق التي تعتمد عليها السيدات المصريات في الفحص والكشف المبكر عن كاًل من سرطان  2015
 الرحم.عنق الثدي و 

(، CSE) صحية(، فحص الثدي بواسطه مقدم خدمة BSEتشمل طرق الكشف عن سرطان الثدي الفحص الذاتي للثدي )
اعي للثدي )الماموجرافي(، الموجات فوق الصوتية، أو أي طريقة طبية أخرى. ال يعتبر الكشف الذاتي الفحص بواسطه التصوير اإلشع

على الثدي من طرق الكشف الفعال ولكنها تشجع على زيادة الوعي بين السيدات عن مخاطر سرطان الثدي ولربما تساهم في التحقق 
م تشجيع السيدات على البدء في عملية الكشف الذاتي لسرطان (. ويتWHO 2015aمن بعض حاالت سرطان الثدي بشكل فردي )

الثدي في العشرينيات من عمرهن. ويعتبر الكشف عن طريق مقدم خدمة طبية أكثر فاعلية من الكشف الذاتي للثدي 
(Sankaranarayanan et al. 2011 and WHO, 2015كما يتم تشجيع السيدات لعمل فحص طبي على الثدي كل سنتين إ .)ى ل

وذلك بداية من العشرينات، وكذلك عمل فحص سنوي بداية من األربعينيات. تعتبر منظمة الصحة العالمية أن طرق  ،ثالث سنوات
يدات غير مفيدة على نطاق واسع من السكان حتى تبلغ الس -والتي تعد من أكثر الطرق فعالية  -الكشف الطبي مثل التصوير باألشعة 

7 
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 .(WHO 2014bت من العمر )األربعينات أو الخمسينيا

معلومات عن مدى انتشار قيام  1 – 7يعرض جدول 
السيدات المصريات بإجراء أحد طرق الكشف المختلفة على 

 59–15فقط من السيدات في العمر  %11الثدي. وكان هناك 
سنة على وعي بكيفية إجراء الفحص الذاتي من اجل التعرف 

قط من السيدات قد ف %6على وجود عالمات لسرطان الثدي. و
شهر السابقة على  12قمن بعمل فحص ذاتي خالل فترة الح

المسح. وتعتبر الفحوصات الطبية سواء كان الفحص بواسطه 
مقدم خدمة طبية أو الكشف باألشعة )الماموجرافي( أو أي طريقة 

من  %2 ذكرت، وبصفة عامةطبية أخرى نادر الحدوث. 
 بأيالقيام  د سبق لهنسنة أنهن ق 59–15السيدات في العمر 

 نوع من أنواع الكشف الطبي.

 2015مصر  –وقد شمل مسح الجوانب الصحية 
نق مسحة عالعديد من األسئلة عن مدي معرفة السيدات باختبار 

. وفي الرحم سرطان عنقللكشف عن  (Pap Smearالرحم )
، يتم اخذ خاليا من عنق الرحم وفحصها تحت الكشفهذا 

الميكروسكوب وذلك الكتشاف التغيرات في الخاليا مما يكشف 
فقط من  %7أن  2–7جدول  ويوضحعن ظهور السرطان. 
( قمن %0.3) داً ، وأن نسبه قليله ج(Pap Smearمسحة عنق الرحم )سنة قد سمعن من قبل عن اختبار  59-15السيدات في العمر 

 .الكشفبإجراء هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحص الثديالمعرفة وسبق التعرض ل 1 -7جدول 
جل أوفقا للوعي بكيفيه فحص الثدي من سنة  59–15التوزيع النسبي للسيدات في العمر 
ن قبل ملكشف الذاتي للصدر أو الكشف ل سبق التعرضالبحث عن عالمات للسرطان وكذلك 

 .2015، مصر مقدم خدمة صحية
 اإلجمالي الوعي والخبرة عن فحص الثدي

  المعرفة بالكشف الذاتي للثدي  
 11.1  تعرف

 88.9 بيانات مفقودةال تعرف/
 100.0 إجمالي النسبة  
  ةسابقالشهر  12الـالفحص الذاتي في خالل  أجريت  

 6.2 االختبار أجرت
 4.9 لم تجري االختبار

 88.9 االختبارال تعرف كيف تجري 
 100.0 إجمالي النسبة  
  مقدم خدمة طبيةاالختبار بواسطه  أجراءسبق لها   

 0.6 فحص وجود عالمات للسرطان فقطقام مقدم خدمة طبية ب
 0.7 أخرفحص طبي  أو، الموجات فوق الصوتية ةشعاألبالتصوير  أجرت
 0.8 رأخاختبار طبي  طةسابو  أو مقدم خدمة طبية ةكال من الفحص بواسط أجرت

 97.7 أخصائيلم تجري االختبار بواسطه 
 0.3 اختبار إجراءغير متأكدة من 

 100.0 إجمالي النسبة  
 9209 العدد

 (Pap Smearمسحة عنق الرحم )المعرفة وسبق التعرض إلختبار  2 – 7جدول 
 (Pap Smearمسحة عنق الرحم )وفقا للوعي باختبار  59 – 15التوزيع النسبي للسيدات في العمر 

 .2015مصر  وسبق التعرض له، سرطان عنق الرحم الكتشاف
 اإلجمالي (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبارعن  والخبرةالوعي 

  (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) باختبار المعرفة  
 6.9  تعرف

 93.1 بيانات مفقودةال تعرف/
 100.0 إجمالي النسبة  
  (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبار إجراءسبق لها   

 0.3 (Pap Smearمسحة عنق الرحم )اختبار  أجريت
 6.6 (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبار إجراءلم يسبق لها 

 93.1 (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبارال تعرف عن وجود 
 100.0 إجمالي النسبة  
 9209  العدد
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نق الرحم ع مسحة واختبارسرطان الثدي  فحص من إجراءات واالستفادةالتباينات في مستويات المعرفة  3-7جدول  ويعرض
(Pap Smear) ة في سرطان الثدي منخفضل. وبشكل عام، فإن مستويات المعرفة بإجراءات الفحص الذاتي حسب الخصائص الخلفية

ن ن نسبة من يعرفن كيفية إجراء الفحص الذاتي لسرطان الثدي مرتفعة بينجد أالعمرية،  االختالفات. وبالنظر إلى الفئات المختلفةكل 
فحص  أنواع بإجراء أي نوع من للقيام أكثر إحتماالً  سنة 54-40(. بينما السيدات في العمر%17)سنة  44-40مرالسيدات في الع

أنهن على وعي بكيفية إجراء فحص الثدي كانت بين السيدات الالتي  ذكرن النسبة األعلى لمن فإن (. وبشكل عام، %12-11) الثدي
أو أعلى  ةالثانويالمرحلة (، والسيدات الالتي أكملن %23الثروة )لمؤشر (، والسيدات في أعلى مستوي %28يعملن مقابل عائد نقدي )

ى دي )ذاتي أو طبي(. وعلفحص الثأنواع من أنهن سبق لهن إجراء أي نوع  ذكراً أكثر كن  فئاتالسيدات في هذه الكما أن (. 20%)
 تتجاوزلم  ةيطب ة، نسبة السيدات الالتي سبق لهن إجراء فحص سرطان الثدي بواسطة مقدم خدمالفئات هذهذلك، وحتى داخل  الرغم من

 .%5الح

 الرحمعنق فحص سرطان الثدي وسرطان المعرفة وسبق التعرض ل 3-7جدول 
الفحص الذاتي لسححرطان الثدي وسححبق لهن إجراء أي نوع من الفحص الذاتي ونسححبة الالتي يعرفن  اختبار، نسححبة السححيدات الالتي يعين كيفية إجراء 49-15من بين السححيدات في العمر 

 .2015الخصائص الخلفية، مصر ، حسب (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختباروالالتي سبق لهن إجراء  (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبارعن 
 صالرحم والفحق نالوعي بسرطان ع الوعي بسرطان الثدي والفحص 

عدد 
 الخصائص الخلفية السيدات

ص فح جراءتعرف كيفية 
 لسرطان الثدي ذاتي

 أي إجراء سبق لها
 1فحص للثدي

 فحص سبق لها إجراء
 لسرطان الثدي ذاتي

 سبق لها إجراء
 أي فحص

 2بيط

 عن اختبار تعرف
مسحة عنق الرحم 

(Pap Smear) 

 راختباإجراء  سبق لها
مسحة عنق الرحم 

(Pap Smear) 
        العمر        

15-19 3.4 1.1 1.1 0.0 2.7 0.0 1425 
20-24 9.9 5.7 5.0 1.2 6.3 0.0 1185 
25-29 13.3 8.0 7.3 1.1 8.1 0.2 1471 
30-34 14.0 9.4 7.9 3.1 9.1 0.3 1195 
35-39 11.9 8.2 6.7 2.3 7.7 0.3 1061 
40-44 16.8 11.6 9.8 3.2 8.0 0.2 814 
45-49 12.9 10.6 9.0 2.4 6.0 0.1 754 
50-54 11.7 10.5 7.0 4.8 9.8 1.2 707 
55-59 8.1 7.1 5.2 3.3 5.2 0.8 596 

        الحالة الزواجية        
 6552 0.3 7.5 2.5 7.3 8.8 12.5 متزوجة حاليا

 819 1.0 6.8 2.8 4.5 6.3 7.8 /منفصلة/أرملةمطلقة
 1839 0.0 4.8 0.3 3.2 3.4 7.3 لم يسبق لها الزواج

        اإلقامة        
 3359 0.4 10.0 3.6 9.5 11.7 16.4 حضر
 5850 0.2 5.1 1.2 4.4 5.1 8.0 ريف

        محل اإلقامة        
 1223 0.0 13.5 4.5 9.8 12.8 16.4 المحافظات الحضرية

 4506 0.4 7.1 2.0 6.8 7.9 11.8 وجه بحري 
 1056 0.9 8.9 3.3 10.4 11.9 17.2 حضر
 3450 0.2 6.6 1.6 5.6 6.6 10.1 ريف
 3417 0.2 4.2 1.2 4.2 5.0 8.1 وجه قبلي
 1048 0.4 7.2 2.9 8.4 10.3 15.6 حضر
 2369 0.1 2.9 0.4 2.4 2.7 4.8 ريف

 63 0.0 7.6 4.0 8.2 11.3 18.9 3محافظات الحدود
        الحالة التعليمية        

 2031 0.4 3.2 0.8 0.7 1.4 2.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 773 0.3 5.8 1.7 2.5 4.0 4.5 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2345 0.1 6.1 1.1 1.9 2.7 5.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 4060 0.4 9.4 3.3 12.2 13.9 20.4 الثانوية/فأعلىأتمت المرحلة 

        الحالة العملية        
 1269 0.7 13.1 4.8 17.9 20.2 27.7 تعمل مقابل عائد نقدي

 7940 0.2 5.9 1.6 4.4 5.5 8.4 ال تعمل مقابل عائد نقدي
        مؤشر الثروة        

 1806 0.2 4.4 0.6 2.3 2.5 5.0 أدنى مستوى 
 1810 0.2 5.8 1.0 2.5 3.3 5.8 المستوى الثاني
 1833 0.0 5.0 1.4 5.3 6.2 9.3 المستوى األوسط
 1865 0.5 8.5 2.3 7.4 8.8 11.9 المستوى الرابع
 1895 0.5 10.7 4.8 13.4 16.1 22.9 أعلى مستوى 

 9209 0.3 6.9 2.1 6.2 7.5 11.1 اإلجمالي         
 .الذاتي وأي فحص طبيتضمن الفحص ي 1 
 .للثدي والموجات الصوتية ةشعاألبالتصوير  إجراءات و/أو طبية ةتتضمن فحص الثدي بواسطة مقدم خدم  2
 .ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء 3
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 الكشفأن نسبة السيدات الالتي يعرفن عن  3-7، يوضح جدول (Pap Smearمسحة عنق الرحم ) باختباروفيما يتعلق 
(، %13(، والسيدات الالتي يعملن مقابل عائد نقدي )%14بين السيدات من المحافظات الحضرية ) فقط %10أكثر من كانت 

أنهن سبق وأجرين  أقررن في جميع الفئات المختلفةمن السيدات أو أقل  %1كما أن (. %11لثروة )ا لمؤشر والسيدات في أعلى مستوى 
 .(Pap Smearمسحة عنق الرحم ) اختبار

 الوالدة القيصرية 7-2
أن  2014مصر - المسح السكاني الصحيخالل وجد 

مت تالخمس سنوات السابقة على المسح في فترة مواليد المن  52%
لوالدات ضعف معدل ا هذه النسبة تقريباً تمثل . و اً قيصريوالدتهم 

 – المسح السكاني الصحي وقت إجراءالقيصرية مقارنة بمستواها 
وأكثر بخمس مرات من المستوى المالح   ،(%28) 2008 مصر

أحد  (. وتشير%10) 2000مصر - في المسح السكاني الصحي
أن الوالدات القيصرية تتضمن مخاطرة كبيرة لإلصابة ات إلى دراسال

 ،دةالأو الوفاة لكل من األم وطفلها )الكلية األمريكية لطب النساء والو 
ولذلك تعد الزيادة الملحوظة في الوالدات القيصرية عبر  .(2014

 .يعتبر مقلقالزمن في مصر 

زيادة  أسبابوللحصول على معلومات إضافية عن 
 2015 مصر – الوالدات القيصرية، تضمن مسح الجوانب الصحية

الالتي سبق لهن تم أواًل سؤال السيدات حيث عدد من األسئلة. 
 إذاعما والالتي سبق لهن اإلنجاب سنة  49-15مر في العالزواج 
ذا كان قد  لوالدة أنهن سبق لهن ا ذكرن سبق لهن الوالدة القيصرية. وال

 اً يصريقتمت والدتهم القيصرية، يتم سؤالهن عن عدد المواليد الذين 
ة قرار الوالدة القيصري اتخاذعملية  عواملويتم سؤالهن أيضا عن 

لوالدة قرار ا اتخاذمنة السؤال عن وقت خر والدة قيصرية متضآقبل 
 عتقداتمعن ال خلفية، للحصول على أخيراً و القيصرية وأسبابها. 

التي من الممكن أن تساهم في زيادة معدالت الوالدة القيصرية، تم 
 49-15الالتي سبق لهن الزواج في العمر  السيدات جميع سؤال
 كن يوافقن أو ال ما الالتي يعرفن عن الوالدة القيصرية إذا سنة

 ية.تعتبر مبررات شائعة للوالدة القيصر  عباراتمجموعة يوافقن على 

أن من بين السيدات الالتي سبق  4-7يوضح جدول 
 10من كل  4 سنة كان هناك 49-15لهن الزواج في العمر 

ًا. قيصريلد و  قد  أوالدهنلديهن على األقل واحد من  كانسيدات 
علومات عن عدد الوالدات الذي يعرض م 1-7ويوضح شكل 

القيصرية بين السيدات الالتي سبق لهن اإلنجاب أن أقل بقليل من 
ربع السيدات قد قمن بإجراء والدتين أو أكثر عن طريق الوالدة 

 الوالدة القيصرية حسب الخصائص الخلفية 4-7جدول 
، وسحححبق لهن الوضحححع وأخبرن 49-15نسحححبة السحححيدات الالتي سحححبق لهن الزواج في العمر 
 .2015أنهن ولدن على األقل والدة قيصرية واحدة، مصر

 الخصائص الخلفية
 الالتي سبق نسبة السيدات

 عدد السيدات لهن الوالدة القيصرية

   العمر   
15-19 46.1 128 
20-24 54.4 681 
25-29 55.8 1275 
30-34 48.5 1111 
35-39 41 1003 
40-44 30.9 768 
45-49 22.2 718 

   اإلقامة   
 1871 51.3 حضر
 3814 40.1 ريف

   محل اإلقامة   
 676 49.8 المحافظات الحضرية

 2836 47.8 وجه بحري 
 575 58.8 حضر
 2261 45 ريف
 2131 36.5 وجه قبلي
 599 46.1 حضر
 1531 32.8 ريف

 43 42.4 1محافظات الحدود
   الحالة التعليمية   

 1267 26.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 433 38 لم تتم المرحلة االبتدائية

 1092 40.8 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 2893 53.3 الثانوية/فأعلىأتمت المرحلة 

   الحالة العملية   
 795 47.8 تعمل مقابل عائد نقدي

 4890 43.1 ال تعمل مقابل عائد نقدي
   مؤشر الثروة   

 1074 30.3 أدنى مستوى 
 1149 39.2 المستوى الثاني
 1267 44.2 المستوى األوسط
 1143 48.8 المستوى الرابع
 1052 56.7 أعلى مستوى 

 5685 43.8 49-15اإلجمالي    
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيال تتضمن  1 
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 .1القيصرية

 اإلنجابوسبق لهن  49-15سبق لهن الزواج في العمر  عدد الوالدات القيصرية بين السيدات الالتي 1-7شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنة  49-15الوالدة القيصرية بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر انتشار في  التباينات 4-7ويعرض جدول 
سيدات نسبة الت العمرية، كان االختالفاتاإلقامة، وخصائص خلفية أخرى. وبالنظر إلى و من العمر،  وسبق لهن الوضع حسب كالً 

أقل كما تم مالحظة . األصغر واألكبر سناً  تايدمقارنة بالس 29-20بين السيدات في العمر ةفعمرتالالتي سبق لهن الوالدة القيصرية 
 يف سيداتالمن  اً قيصري أن ينجبن الحضر أكثر إحتماالً في سيدات ال(. وكانت %22)سنة  49-45بين السيدات في العمر   نسبة

القيصرية أعلى بين السيدات في  اتالوالد معدل (. وبشكل ملحوي كان%59في حضر الوجه البحري ) نسبةأعلى  تالريف، حيث وجد
على الترتيب(. وتزداد نسبة الوالدة القيصرية  ،%33و %45ريف الوجه البحري مقارنة بالسيدات الالتي يعشن في ريف الوجه القبلي )

د نقدي النسبة أعلى بين السيدات الالتي يعملن مقابل عائ هالثروة، وكانت هذ ؤشرممن المستوى التعليمي للسيدة و  مباشرة مع زيادة كالً 
 عن السيدات الالتي ال يعملن مقابل عائد نقدي.

 10من كل  3. وأشار حوالي للوالدةأن أغلب الوالدات القيصرية تم التخطيط لها قبل ذهاب السيدات  5-7يوضح جدول 
 مؤخراً  اتخاذهنصف السيدات أن القرار تم  وذكرشهور(،  6-1مبكرًا خالل الحمل ) خاذهتاالقرار تم أن إلى والدة قيصرية ب أنجبنسيدات 

 السيدات، فإن كما هو متوقع. و بعد بداية الطلق اتخاذهالقرار تم  إلى أنمن السيدات  %17بينما أشار  ،شهور( 9-7) خالل الحمل
عن  لحملمبكرا خالل الهن قرار الوالدة القيصرية  اتخاذخمسة أضعاف أنه تم كن اكثر ذكرًا بكثر من والدة قيصرية خضعن ألاالتي 

 ولدن والدة قيصرية واحدة.و  سبق لسيدات الالتيا

 

 

                                                           
تعرض السيدات للوالدات القيصرية طوال حياتها. ونتيجة لذلك، ال يمكن مقارنة هذه النتائج بصورة مباشرة بمعدالت الوالدات  4-7توضح النتائج في جدول  1

سنوات السابقة على  4-، حيث أنها كانت مبنية على الوالدات القيصرية التي تمت في فترة صفر2014مصر  –القيصرية المعروضة في المسح السكاني الصحي 
 المسح.

والدة قيصرية %56; ال يوجد
%20; واحدة

والدتين 
;  قيصريتين

15%

ثالث والدات 
%7; قيصرية

أربع والدات 
قيصرية أو 

%2; أكثر
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 والدة قيصرية أحدثتوقيت قرار  5-7جدول 
بعملية قيصرية، التوزيع  انجبنسنة الالتي  49-15بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

النسبي حسب توقيت اتخاذ قرار أحدث والدة قيصرية بدال من الوالدة الطبيعية، حسب عدد الوالدات 
 .2015القيصرية التي قامت السيدة بها، مصر 

 عدد الوالدات القيصرية 
 اإلجمالي أكثر من والدة والدة واحدة توقيت القرار

    
 31.1 47.6 10.5 مبكرا أثناء الحمل
 51.4 44.6 59.8 مؤخرا أثناء الحمل

 17.4 7.8 29.4 الوالدة أعراضبعد ظهور 
 0.1 0.0 0.2 أخرى 

    
 100 100 100 اإلجمالي

 2489 1381 1108 عدد السيدات

 ،وماً قيصرية. عم ةوالدبإجراء آخر  المتعلقة األسبابالمعلومات التي قامت  السيدات بتقدميها حول إلى  6-7جدول يشير 
لت كثر. وحوالي ثأو قيصرية أ ةوالد إجراءق لهم بس ألنهن ةقيصريال ةوالدال ةعمليأجرين نهن أ ذكرن سيدات  10من كل  4حوالي 

 %30. ويصريةالق لوالدةفي الحمل كسبب ل واجهتها السيداتالمشاكل التي أن  ن ذكر  ةقيصريالوالدة ال عملة بإجراءالسيدات التي قامت 
 راً وأخي لحملهم بالتوائم. نتيجة قيصريةكانت  الوالدة أن ن ذكر  %3، بينما الوالدة أثناء واجهتها السيداتالمشاكل التي  ن السيدات ذكر من 
 .ةقيصري ةوالد إجراء نطلب ننهأ ن ( ذكر %3)ة صغير  ةنسب

 أحدث والدة قيصرية سبب 6-7جدول 
سنة الالتي قمن بوالدة قيصرية، نسبة  49-15 من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر
رية والدة قيصرية، حسب عدد الوالدات القيص آخرالسيدات الالتي ابلغن عن األسباب المختلفة لقيامهن ب

 .2015حياتها، مصر طوال التي أجريتها السيدة 
 عدد الوالدات القيصرية 

 اإلجمالي اكثر من واحد واحد خر عمليه قيصريهآسبب 
    

 41.7 74.6 0.5 1لديها والده قيصرية سابقة
 37.2 29.5 46.7 لديها مشاكل سابقه في الحمل

 30.3 16.7 47.3 لديها مشاكل أثناء الوالدة
 2.6 1.0 4.6 حامل في توأم

 2.8 1.6 4.3 طلبت ذلك بنفسها
 0.2 0.0 0.5 ال تعرف

    
 2489 1381 1108 عدد السيدات

 ألن بعض السيدات أعطين أكثر من سبب. 100مضافة ألكثر من ملحوظة: النسب  
لقيام فقط ولكن  لديها والدة قيصرية سابقة  كسبب ل ةوالدة قيصرية واحدب قيامهن ذكرن  التيالفقط تشمل أربع نساء  1
 ة.قيصرية األخير ال الوالدة عمليةب

 
سنة وسمعن عن  49-15 ةالعمري ةفئالفي  الزواجموافقة السيدات الالتي سبق لهن مدى الضوء على  7-7يلقي جدول 
ثي لن ثأنتائج ال وأظهرت .ةإلى الوالدة القيصري السيداتالمتعلقة بالعوامل التي قد تدفع  عباراتمن ال مجموعة الوالدة القيصرية على

ذا إل ما . والسيدات ينقسمن حو الطبيعية الوالدةمن  على األمهات ةخطور  كثرأتكون  ةن الوالدات القيصريأ عبارة ىعل نالسيدات وافق
 ذلك،لم يوافقن على  %44و ،ماناً أكثر أ القيصرية الوالدةن أ ىعل نوافق %38؛ حيث أن م الأ للطفل أكثر أماناً  ةالقيصري ةكانت الوالد

ولكن  ،الطبيعية من الوالدةللسيدات  ألماً قل أالقيصرية  ةن الوالدوافقن على أسيدات  10من كل  3 كما أن .متأكدينغير كن  %18و
؛ والدات القيصريةالإجراء يفضلون  الصحيةن مقدمي الخدمات أالسيدات بشكل واضح  ى . وتر عبارةلم يوافقن على هذه الكثر من النصف أ

 .اً قيصري ةسيدتلد الن أطباء يفضلون ن األأ ىلع نسيدات وافق 10 من كل 8حيث أن 
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 ةالقيصرية الوالد االتجاهات نحو 7-7جدول 
ة الخاص ةمختلفالعبارات ال ة منعلي مجموع ةالموافق حسبالتوزيع النسبي سنة الالتي سمعن عن الوالدات القيصرية،  49-15من بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

 .2015مصر  ،الخلفية، حسب الخصائص ةبالوالدات القيصري
  األطباءتفضيل  لالم خطورةاكثر  للطفل أمنانااكثر  الطبيعية الوالدةمن  أماناً اقل  

 وافقت ال يوافق الخصائص الخلفية

 ال
/بيانات تعرف

 وافقتال  يوافق مفقودة
 /بياناتتعرف ال

 وفقت ال يوافق ةمفقود
/بيانات تعرف ال

 توافق ال توافق ةمفقود
 /بياناتتعرف ال

 ةمفقود
عدد 
 السيدات

              العمر              
15-19 33.9 44.3 21.8 37.2 38.9 23.9 60.5 16.7 22.8 79.3 6.1 14.6 233 
20-24 30.8 50.0 19.2 39.0 39.5 21.4 64.8 20.8 14.4 79.3 10.5 10.1 799 
25-29 32.2 51.8 16.0 38.6 43.0 18.4 63.1 21.9 15.0 80.8 9.9 9.3 1334 
30-34 30.1 53.6 16.3 40.3 42.5 17.2 66.6 17.9 15.5 81.1 8.0 11.0 1146 
35-39 32.1 53.6 14.3 38.2 46.3 15.6 65.6 21.4 13.0 81.3 10.4 8.3 1022 
40-44 30.5 50.4 19.1 36.9 44.2 18.9 66.9 18.6 14.5 79.3 10.1 10.6 790 
45-49 28.5 54.0 17.5 36.2 47.4 16.4 65.5 19.2 15.4 80.1 9.6 10.3 738 

              ةالقيصري الوالدة              
 2489 4.2 8.9 86.8 8.0 24.7 67.3 11.5 37.9 50.6 9.3 52.0 38.7 والده قيصريه أجرت

 3573 14.1 10 75.9 19.8 16.7 63.5 22.8 47.5 29.8 22.4 52.0 25.7 لم تجر والده قيصريه
              اإلقامة              

 1987 8.6 8.8 82.6 13.3 22.5 64.2 15.8 39.8 44.4 14.4 50.1 35.6 حضر
 4076 10.8 9.9 79.3 15.7 18.8 65.5 19.3 45.4 35.4 18.3 52.9 28.8 ريف

              اإلقامةمكان               
 703 7.7 9.2 83.1 13.2 21.8 65.1 15.7 29.8 54.5 12.4 41.8 45.9 محافظات حضريه

 3019 10.2 9.5 80.3 15.1 17.2 67.7 19.0 43.0 38.0 17.5 50.5 32.0 وجه قبلي
 619 10.9 8.1 80.9 14.7 22.5 62.8 18.0 40.8 41.3 15.5 50.3 34.2 حضر
 2400 10.0 9.8 80.2 15.3 15.8 68.9 19.3 43.5 37.2 18.1 50.5 31.4 ريف

 2296 10.5 9.7 79.8 15.1 23.1 61.8 17.6 48.8 33.6 17.6 57.3 25.1 وجه بحري 
 643 7.3 8.9 83.8 12.1 23.3 64.6 13.7 50.3 36.1 15.2 59.2 25.6 حضر
 1653 11.7 10.0 78.2 16.3 23.0 60.7 19.1 48.3 32.6 18.5 56.6 24.9 ريف

 45 17.7 9.2 73.2 22.6 19.2 58.2 25.2 27.5 47.3 24.2 41.6 34.2 1الحدودمحافظات 
              تعليمال              

 1312 15.2 9.4 75.4 20.0 15.5 64.5 20.3 46.9 32.8 20.7 54.2 25.1 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 467 14.8 9.7 75.4 17.2 14.2 68.6 21.8 48.3 29.9 20.0 56.9 23.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

/بعض االبتدائية المرحلة أتمت
 1203 8.4 8.6 83.1 13.8 19.6 66.6 19.2 43.1 37.7 15.8 52.0 32.2 الثانوي 
 3081 7.8 10.0 82.2 12.9 22.9 64.2 16.2 41.5 42.2 15.4 50.3 34.3 /فاعليالثانوية المرحلة أتمت

              العملية الحالة              
 829 8.5 9.1 82.4 14.0 23.6 62.4 15.0 44.4 40.6 14.9 52.7 32.3 تعمل مقابل عائد نقدي

 5233 10.3 9.6 80.1 15.1 19.4 65.5 18.6 43.4 38 17.3 51.9 30.8 تعمل مقابل عائد نقدي ال
              الثروةمؤشر               

 1152 12.4 7.0 80.6 19.2 15.7 65.1 20.2 42.6 37.2 19.1 51.8 29.2 األدنىالمستوي 
 1228 12.4 11.6 76.0 13.0 22.3 64.8 17.1 47.1 35.8 16.7 53.9 29.4 الثانيالمستوي 
 1340 9.8 11.1 79.1 16.0 18.7 65.4 20.6 48.0 31.4 18.8 51.6 29.5 األوسطالمستوي 

 1239 9.6 10.0 80.4 15.3 20.5 64.2 17.9 43.2 38.9 16.1 56.2 27.7 المستوي الرابع
 1104 5.9 7.5 86.7 11.1 22.9 66.0 14.4 35.6 50.0 14.1 45.8 40.2 األعلىالمستوي 

 6062 10.1 9.5 80.4 15.0 20.0 65.1 18.1 43.5 38.3 17.0 52.0 31.0 19-15 إجمالي              
 شمال وجنوب سيناء يتظمحاف تتضمنال  1 
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 ،ومع ذلك .وليست متسقة بشكل عام ةليست كبير  الفئات المختلفةبين  االختالفات جد أنن، 7-7وبالنظر للنتائج في جدول 
 ،سبيل المثال ى. وعلةهذه الممارسل ييداً أاألكثر تهم والدة القيصرية للالتي لها أعلى معدالت  الفئات متوقع أن النتائج بشكل أظهرت

. والسيدات في ةالطبيعي ةوالدالمن  ألماً القيصرية أقل  ةلوالدا بأنمن غيرهن اعتقادًا كثر األكن  ةشر الثرو ؤ ممستوى ل ىعلأ السيدات في 
 الفئات كثرمن بين أ أيضاً  هن ةالسيدات في المحافظات الحضري ةصافي المناطق الحضرية وخ والسيدات ةشر الثرو ؤ ممستوى ل ىعلأ 

كن يإلى أن  نلمييقيصرية  والدة بإجراء نقم التيال السيداتأن  للطفل. ومن الواضح أيضاً  بأن الوالدات القيصرية أكثر أماناً  اً اعتقاد
الفرق بين هاتين الفئتين في كما نجد أن  والدة قيصرية. بإجراء أيي لم يقمن تالال لسيداتا عنقيصرية الوالدات التجاه أكثر إيجابية 

 ىقن علفيوا ةقيصري ةوالدأي جراء إب نقم التيمن ال %51واضح؛ حيث أن  للطفل يرون أن الوالدة القيصرية أكثر أماناً  التينسبة ال
 .ةقيصري ةوالدجرين لم ي التيمن السيدات ال %30حب ةللطفل مقارن ةالطبيعي ةمن الوالد ماناً أكثر أ ةالقيصري والدةن الأ

 تل معداليجل تقلأومن  .ةقيصريأكثر من والدة جراء إقمن ب قد ن الكثير من السيدات في مصرأ، مسبقاً ، وكما ذكر خيراً أو 
يلدن لالتي زيادة عدد النساء ا أيضاً يجب ولكن  في الوالدة األولى،القيصرية  ةالوالد عددتقليل ال يجب فقط  ،إجماالً  ةالقيصري ةالوالد
أن يلدن  يصريةق بوالدة قد قمني تالال السيداتالبحوث إلى أن من الممكن لغالبية بعض وتشير  ة.والدة قيصري إجراءبعد  ةطبيعي ةوالد

 السيداتد من أن كأتالمن اجل  سؤال ةمسح الجوانب الصحيمن قد تضو  .(Guise et a. 2010) حقال حملوالدة طبيعية بأمان في أي 
أن  2-7شكل ويوضح  رادوا ذلك.أذا إ ةالقيصري ةبعد الوالد ةطبيعي ةوالدبالقيامهن  إمكانية ىمدعلى درجة من الوعي بالمصريات 
ى أنه من الممكن القيام بوالدة طبيعية بعد إجراء والدة وافقن عل %44بشكل عام، وجد أن  .السؤالانقسمن حول هذا قد السيدات 
من  ة،في الحقيقو  .رأيها ىعل اً طفيف ثيراً أثر تؤ ت ةالقيصريقة بالوالدة الساب ةالسيد ةن خبر أنجد كما ال يرون ذلك.  %45بينما  ،ةقيصري

بعد  ةبيعيط ةجراء والدإمكانية إ ىقن علفتي واالالسيدات النسبة ن أقل، نجد األ ىعل ةواحد ةقيصري ةبين السيدات الالتي ولدن والد
  (.%46غير ممكن )ذلك ن أتي اعتقدن بالالالسيدات  ة( من نسب%48) قليالً  ىعلأ  ةالقيصريالقيام بالوالدة 

دة السابق للوال حسب تاريخ المرأةبعد الوالدة القيصرية االتجاهات نحو الوالدة الطبيعية في المستقبل  2-7الشكل 
 القيصرية

 

44 45
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48 46

7

41 44
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تقبل يمكن أن تلد والدة طبيعية في المس مستقبل ال يمكن أن تلد والدة طبيعية في ال بيانات مفقودة/ال تعرف

جميع النساء اجرت والدة قيصرية لم تجر والدة قيصرية

في نسبه السيدات الالتي سبق لهن الزواج 
ويعرفن عن الوالده القيصرية49-15العمر 
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  ختان اإلناث 
 

 أهم النتائج:
  مختنات. 49-15سيدات في العمر  10كل من  9حوالي 

 7  كن مختنات مقارنة  24-20سيدات في العمر  10من كل  8و 19-15بنات في العمر  10فقط من كل
 بين السيدات األكبر سنًا. %97-89بح

  14-1تيات في العمر فن اكثر من نصف الأال إ ،اإلناثعلى الرغم من توقع استمرار انخفاض ممارسه ختان 
( %14) لتي تم ختانهم بالفعالالفتيات ال االعتبارفي  ذلك أخذيمن المتوقع ختانهن في المستقبل. و سنة 

 .في المستقبل نختانهأن يتم مخطط الفتيات الو 

 على الترتيب(. ،%54و %59السيدات ) بدرجة أكبر قلياًل من ممارسه الختان استمرار الرجال يؤيد 

 من تعاليم الدينمن السيدات أن الختان  %46يعتقد نصف الرجال و. 

ن اإلناث )عمليه الطهارة( يعتبر عادة منتشرة في مصر منذ على الرغم أن الحكومة تمنع ممارسه ختان اإلناث، إال أن ختا
بالحصول على  2015مصر  –عهد الفراعنة، وقد استمر التمسك بهذه العادة مما أدى إلى انتشارها. وقد قام مسح الجوانب الصحية 

سنة عن حالة الختان. وقد تم الحصول على هذه المعلومات مباشرة من السيدات  491-1معلومات من جميع المستجيبات في العمر من 
سنة. وتم الحصول على المعلومات عن حاله الختان للفتيات الموجودة في استمارة الطفل من خالل الوالدين أو ولي  49-15في العمر 

 اإلناث بين السيدات والرجال.  األمر. كما قد تم خالل المسح جمع بيانات عن االتجاهات نحو ممارسة ختان

 اإلناثختان  1 – 8
حيث أن األسئلة عن ختان اإلناث تم توجيهها لكل من السيدات بغض النظر عن الحالة الزواجية، فإن مسح الجوانب الصحية 

يقدم ثاني تقدير في المسوح السكانية الصحية النتشار ختان اإلناث بين جميع السيدات المصريات في الفئه العمرية  2015مصر  –
، كانت التقديرات السابقة عن انتشار ختان اإلناث يقتصر على 2008مصر  –. وباستثناء نتائج المسح السكاني الصحي 49- 15

 سنة. 49-15في العمر السيدات الالتي سبق لهن الزواج 

 سنة 49-15انتشار ختان اإلناث بين السيدات في العمر  8-1-1 
-15من جميع السيدات في الفئه العمرية  %87أن ختان اإلناث ينتشر انتشارًا واسعًا في مصر؛ حيث أن  1-8يؤكد جدول 

لى الرغم من عدات األصغر سنًا. فعلى سبيل المثال، مختنات. وعلى الرغم من ذلك، فإن النتائج تشير أن هذه النسبة تقل بين السي 49
 ،سنة 49 -25في العمر ها بين السيدات أقل من دون سن الخامسة والعشرينختان بين السيدات الكانت نسبه  ،%70 النسبة تعدى
سبق  السيدات الالتي. كما يقل المعدل بين السيدات الالتي لم يسبق لهن الزواج عن تم ختانهنمن السيدات قد  %97-89أن حيث 

 ، على الترتيب(.%93و %68لهن الزواج )

 

 

                                                           
ولكن هذه النتائج لم يتم عرضها في هذا الفصل وذلك من اجل تسهيل  59 – 50قد تم الحصول على المعلومات الخاصة بحاله الختان للسيدات في العمر  1

 .49للسيدات حتى عمر وطرق الختان  المقارنة مع المسوح السكانية الصحية السابقة والتي تم جمع المعلومات بها عن ممارسه 
 

8 
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بين نسبه ختان  1-8عالوة على ذلك، يقارن الشكل 
وبين المعدالت  2015مصر  –اإلناث في مسح الجوانب الصحية 

. 2008مصر  –التي تم الحصول عليها في المسح السكاني الصحي 
ويوضح كاًل من المسحين أن هناك انخفاض متواضع في المعدل 

مقابل  %87سنه ) 49-15اإلجمالي لختان اإلناث في العمر 
(، وكذلك يوضح انخفاض جوهري في الفئتين العمريتين 91%

سنه في وقت  19-15ن في الفئه العمرية من األصغر. ونسبة الختا
بصفة خاصة جديرة  2015مصر  –إجراء مسح الجوانب الصحية 

نقطة مئوية عن النسبة في الفئه العمرية ذاتها  11بالذكر، حيث تقل بح
.  ونجد أن 2008مصر  –في وقت إجراء المسح السكاني الصحي 

ما يتم ختانهن ن رببعض السيدات في هذه الفئة لم يتم ختانهن بعد ولك
في المستقبل. وذلك بالرغم من أن عدد قليل من السيدات يتم ختانهن 

 سنة. 15بعد سن 

أيضاً االختالفات في نسبة الختان بين  1-8يوضح جدول 
سنه حسب الحالة الزواجية، محل اإلقامة  49-15السيدات في العمر 

ي لم لالتاالقتصادية. ونجد أن السيدات ا -والخصائص االجتماعية 
سنه وبالتالي  24-15يسبق لهن الزواج يتركزن في الفئه العمرية 

فانه ليس من المفاجئ أن تكون نسبه الختان للسيدات الالتي لم يسبق 
لهن الزواج اقل من نظيرتها بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج 

 10من كل  8. ونجد أن أقل من 2، على التوالي(%93و 68%)
سيدات  10من كل  9سيدات في الحضر مختنات مقارنة بأكثر من 

من السيدات في المحافظات الحضرية  %75في الريف. ونجد أن 
 –ومحافظات الحدود الثالث المتضمنة في مسح الجوانب الصحية 

محافظات الوجه البحري  %87مختنات، مقرنة بح 2015مصر 
القبلي. وبصفه عامه، فإن السيدات الالتي لم يسبق  في الوجه %92و

( بينما نجد %98لهن الذهاب للمدرسة هن األكثر عرضه للختان )
أن النسبة األقل للختان تكون بين السيدات في أعلى مستوى لمؤشر 

 (.%70الثروة )

 

 

 

 

 

                                                           
تتفق مع معدل الختان بين  2015مصر  –سنة في مسح الجوانب الصحية  49-15إن معدل ختان اإلناث بين السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر  2

 (.%92.3) 2014مصر  –سنة في المسح السكاني الصحي  49-15السيدات الالتي سبق لهن الزواج في العمر 

 انتشار ختان اإلناث 1-8جدول 
ب الخصائص الخلفية، سالتي تم ختانهن حسنة  49-15نسبه السيدات في العمر 

 2015مصر

 نسبة المختنات  الخصائص الخلفية
عدد السيدات في 

 49-15العمر

   العمر   
15-19 69.6 1425 
20-24 81.6 1185 
25-29 89.2 1471 
30-34 92.6 1195 
35-39 95.4 1061 
40-44 94.9 814 
45-49 97.1 754 

   الحالة االجتماعية    
 6078 93.1 سبق لها الزواج

 1827 67.6 لم يسبق لها الزواج
   اإلقامة    

 2791 77.4  حضر
 5115 92.6  ريف

   محل اإلقامة    
 996 74.5 الحضريةالمحافظات 
 3841 86.9 وجه بحري 

 869 71.9  حضر  
 2973 91.2  ريف  

 3011 92.1  وجه قبلي
 897 85.9  حضر  

 2114 94.7  ريف
 58 74.7 1حدودالمحافظات 

   الحالة التعلمية    
 1409 97.6 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة

 520 97.0 لم تتم المرحلة االبتدائية
 2205 81.9  المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي أتمت 

 3771 85.1 أتمت المرحلة الثانوية /فاعلي
   الحالة العملية    

 1015 84.7 تعمل مقابل عائد نقدي
 6891 87.6 ال تعمل مقابل عائد نقدي

   مؤشر الثروة    
 1543 94.4  أدني مستوي 

 1556 92.6  المستوي الثاني
 1643 92.2  األوسطالمستوي 

 1578 87.2  المستوي الرابع
 1585 69.8  أعلي مستوي 

 7906 87.2 اإلجمالي    
 .شمال وجنوب سيناء يتضمن محافظتتال  1 
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 2015-2008حسب العمر، مصر  49-15تطور نسب الختان بين السيدات في العمر  1-8 شكل

 
 الختان مع السيدات  تجربة 8-1-2

توزيع  2-8تم سؤال السيدات الالتي تم ختانهن عن عمرهن عند الختان والشخص القائم بعمليه الختان. يعرض جدول 
قد تم ختانهن حين كان عمرهن  49-15وفقا للعمر عند الختان. كان نصف السيدات في العمر  49-15السيدات المختنات في العمر 

سنة. ويعكس ذلك حقيقه أن في مصر، عاده يتم  15سنوات، وتقريبا جميع السيدات تم ختانهن قبل بلوغهن  10إلى  7يتراوح ما بين 
 (.2002ختان اإلناث قبل أو عند البلوغ )الجبالي وآخرون 

 حسب اإلقامة ،49-15العمر عند الختان بين السيدات في العمر  2-8جدول 
 .2015مصر ،ومحل اإلقامة (حضر-ريف)لإلقامة  وحسبعند الختان حسب العمر تي تم ختانهن الوال 49-19للسيدات في العمر التوزيع النسبي 

 ريف حضر العمر عند الختان
محافظات 
 ريف حضر وجه قبلي ريف حضر وجه بحري  حضريه

محافظات 
 اإلجمالي 1الحدود

 0.8 4.4 2.2 1.1 1.9 0.0 0.1 0.1 0.0 1.0 0.5 3أقل من             
3-4 1.2 1.0 0.5 0.1 0.5 0.1 2.3 2.3 2.2 2.9 1.0 
5-6 4.3 3.5 2.3 2.1 3.1 1.9 6.0 6.8 5.7 10.5 3.8 
7-8 9.2 9.5 7.5 8.0 8.5 7.9 11.5 11.2 11.6 13.1 9.4 
9-10 42.3 40.9 49.0 41.5 39.8 41.9 39.3 38.2 39.7 30.4 41.4 
11-12 29.6 31.0 23.0 36.7 37.6 36.5 25.4 30 23.6 16.3 30.6 
13-14 6.9 8.0 8.3 7.1 6.5 7.2 8.2 6.1 9.1 5.5 7.7 
15-17 0.8 1.6 0.7 0.9 0.6 0.9 2.0 1.0 2.4 2.8 1.3 
18-19 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 فأكثر 20
 4.0 13.9 3.2 3.1 3.2 3.5 3.3 3.5 8.7 3.4 5.2 ةيعرف/بيانات مفقودال 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي            

 6895 43 2003 770 2772 2712 624 3337 743 4736 2159 العدد
 9.7 9.0 9.5 9.6 9.5 9.9 9.9 9.9 9.6 9.7 9.7 وسيط العمر

 .شمال وجنوب سيناء يتمحافظ تضمنتال  1 
 

( %52أن أكثر بقليل من نصف السيدات الالتي تم ختانهن ) 3-8وفيما يتعلق بالشخص القائم بعمليه الختان، يوضح جدول 
عن هذه العملية. وقد قام شخص طبي مدرب )باألساس طبيب( بإجراء غالبيه عمليات الختان الباقية  ةذكرن أن الداية كانت المسؤول

( وكانت النسبة األقل في %54(. وقد وجد أن النسبة األعلى للختان بواسطه مقدم خدمة طبي كانت في حضر الوجه البحري )42%)
 (.%37ريف الوجه القبلي )
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 اإلقامة، حسب 49-15الختان بين السيدات في العمرالشخص القائم بعملية  3-8جدول 
 .2015، مصر ومحل اإلقامة (حضر-ريف) حسب اإلقامةو تم ختانهن حسب الشخص القائم بعملية الختان،  الالتي 49-15التوزيع النسبي للسيدات في العمر 

 ريف حضر الشخص القائم بالختان 
 محافظات 
 ريف حضر وجه قبلي ريف حضر وجه بحري  حضرية

 محافظات
 اإلجمالي 1حدودال

 33.5 36.3 29.7 42.4 33.2 32.1 42.6 34.1 31.7 31.1 38.8 طبيب            
 8.9 6.6 6.8 9.3 7.5 9.5 10.9 9.8 10.8 8.3 10.3 ممرضة/ عاملين بالصحة أخرين

 51.9 49.1 60.1 47 56.5 51 40.2 48.9 48.4 54.9 45.5 داية
 2.5 0.8 1.1 0.6 0.9 3.7 2.5 3.5 3.8 2.6 2.3 حالق صحة

 1.6 3.8 0.9 0.0 0.6 2.2 1.7 2.1 3.3 1.6 1.6 غجرية
 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أخرى 

 1.5 3.5 1.3 0.7 1.1 1.5 2.2 1.6 1.9 1.5 1.5 ةمفقودبيانات ال يعرف/
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ةإجمالي النسب            

 6895 43 2003 770 2772 2712 624 3337 743 4736 2159 العدد
 .شمال وجنوب سيناء يمحافظت تتضمنال  1 
 

 صغار البناتبين  اإلناث ختان 8-2

سؤال السيدات عن حالة الختان الخاصة  إلى باإلضافة
بالحصول على  2015مصر  –بهن. قام مسح الجوانب الصحية 

في استمارة  14-1المعلومات الخاصة بحاله الختان للبنات في العمر 
الطفل. وتم الحصول على المعلومات في المقام األول من األم، في 

من البنات  %8حين يوفر األقارب أو مسئول آخر المعلومات لحوالي 
 )غير موضح بالجدول(.

  14-1البنات في العمر انتشار ختان اإلناث بين  8-2-1
في العمر  البناتفقط من  %14إلى أن  4-8جدول  يشير

هذه النسبة وتعكس المسح. إجراء وقت  كن مختناتسنة  1-14
دون  ناتالبانه يتم ختان عدد قليل جدا من  حقيقة سبياً نالمنخفضة 

ي ختان بسرعة مع التقدم فال نسب ترتفع . عند هذه النقطةالتاسعة
ألكثر سنة  10-9فتيات في العمر  7من كل  ة واحدةفتامن  السن

من  البنات أنونجد  .سنة 14-13في العمر  البناتمن نصف 
لختان ل، هم أكثر عرضة الوجه القبليفي  ةصاالمناطق الريفية، وخ

  الح، ي  اإلقامةأما بالنسبة لمحل خرى. األمناطق ال في البناتمن 
والمحافظات الحضرية  (%6) حضر الوجه البحري أدنى المعدالت في 

ياده مع ز  يقلللختان  الصغيرة البنتن تتعرض أن احتمال أ(. و 8٪)
بين  %5 إلى وةالثر لمؤشر  ى مستو أدنى في  %23من  وة،مؤشر الثر 

 وة.الثر لمؤشر ى مستو أعلى في  البنات

 

 

 

 

حسب  ،14-1عمر الفي  البناتانتشار الختان بين  4-8جدول 
 الخصائص الخلفية

، حسب الخصائص الخلفية، تم ختانهن الالتي 14-1في العمر البناتنسبة 
 .2015مصر

 عدد البنات  نسبة المختنات الخلفية الخصائص
   العمر   

1-2 0.4 849 
3-4 0.8 873 
5-6 3.0 837 
7-8 3.8 729 
9-10 14.3 682 
11-12 33.7 639 
13-14 55.2 671 

   ةماإلقا    
 1662 10.4  حضر
 3619 15.9  ريف

   محل اإلقامة    
 581 8.0 المحافظات الحضرية

 2433 10.3 وجه بحري 
 503 5.7 حضر  
 1929 11.5 ريف  

 2223 19.9 وجه قبلي
 556 16.6  حضر  
 1667 21.0  ريف  

 44 15.0 1محافظات الحدود
   الحالة التعليمية لألم    

 749 14.7 للمدرسةالذهاب  الم يسبق له
 421 12.1 االبتدائيةتم المرحلة تلم 
 1244 15.2 عض الثانويةب/االبتدائيةالمرحلة  تأتم
 2724 13.4 ىعلأالثانوية/ ف المرحلة تأتم
 142 22.7 هغير معروف التعليمة الحالةمتوفيه/  األم

   الثروة مؤشر   
 1113 22.8  أدني مستوي 

 1055 16.3  المستوي الثاني
 1224 12.9  األوسطالمستوي 

 1020 11.3  المستوي الرابع
 868 5.4  أعلي مستوي 

 5،280 14.1 اإلجمالي    
 .شمال وجنوب سيناء يضمن محافظتتتال  1 
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 الختانمع البنات  تجربة 8-2-2
عملية الختان. ب القائموالشخص  ،عمرهن عند الختان تم تختينهن متضمنةتوجيه عدد من األسئلة عن تجربة البنات الالتي تم 

أنه ال يزال  إلى عمرالسنة حسب العمر عند الختان. ويشير نمط  14-1الفئة العمرية  فيتوزيع البنات المختنات  5-8ويعرض جدول 
 سنة. 9.1 د الختانكان وسيط العمر عن بشكل عام،و  .سن البلوغ حوللختان ا البنات هولمعظم  المعتاد

 اإلقامة حسب ،14-1في العمر  البناتالعمر عند الختان بين  5-8جدول 

 .2015، مصر ومحل اإلقامة (حضر-ريف)، حسب اإلقامة تم ختانهن حسب العمر عند الختان الالتي 14-1في العمر  للبناتالتوزيع النسبي 
 العمر

 ريف حضر عند الختان
 المحافظات
 الحضرية

 وجه
 ريف   حضر بحري 

 وجه
 ريف   حضر   قبلي

 محافظات
 اإلجمالي 1الحدود

            
 4.3 39.4 6.5 6.5 6.5 0.5 (0.0) 0.4 0.1 4.3 4.4 3أقل من 

3-4 4.0 5.7 0.0 0.4 (1.3) 0.3 8.6 6.3 9.2 10.6 5.3 
5-6 10.0 9.9 0.1 3.2 (4.1) 3.0 14.7 16.2 14.2 15.3 9.9 
7-8 13.7 14.3 12.4 7.8 (2.5) 8.5 18.0 17.9 18.1 8.6 14.2 
9-10 35.4 37.1 35.6 41.4 (42.1) 41.3 34.6 34.7 34.5 13.3 36.7 
11-12 28.2 25.1 45.5 40.6 (50) 39.3 15.7 13.8 16.2 7.3 25.8 
13-14 4.2 3.4 6.3 5.9 (0.0) 6.6 1.9 4.9 1.2 5.5 3.6 
 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 (0.0) 0.4 0.0 0.2 0.0 مفقودةبيانات تعرف/ ال
            

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 إجمالي
 747 7 350 93 443 222 29 251 47 574 172 العدد

 9.1 4.0 8.1 8.3 8.2 9.8 (10.0) 9.9 10.1 9.0 9.3 وسيط العمر
 حاالت غير مرجحة. 49-25على مبنية س اقو األمالحظة: األرقام بين  
 .شمال وجنوب سيناء يتضمن محافظتتال  1
 

قد حل محل ( طبيب باألساس)شخص طبي مدرب  نإلى أ 6-8 جدول يشير ن،تعلق بالشخص القائم بعمليه الختاوفيما ي
 البناتن الختان بيعمليات غالبية  يناألخر الرعاية الصحية مقدمي أجرى األطباء أو حيث  الداية ومقدمين الخدمة التقليدين اآلخرين.

 .%20 بإجراءة (، وتقوم الداي%78) رالصغا

 اإلقامة، حسب 14-1في العمر البنات بين الشخص القائم بعملية الختان 6-8جدول 
  2015ومحل اإلقامة، مصر حضر( -)ريف اإلقامة، حسب الشخص القائم بعملية الختانتم ختانهن حسب  الالتي 49-15في العمر  للبناتالتوزيع النسبي 

 ريف حضر الشخص القائم بالختان 
 محافظات 
 حضرية

 وجه 
 ريف حضر بحري 

 وجه 
 ريف حضر قبلي

 محافظات
 اإلجمالي 1حدودية

            
 66.8 61.8 63 58.4 62.1 75.7 (75.2) 75.6 64.8 67.9 63.2 طبيب

 11.6 3.3 12.2 14.9 12.8 9.6 (24.1) 11.3 4.1 11.2 13.3 أخرين بالصحةممرضة/ عاملين 
 20.4 34.9 24 26.6 24.6 11.8 (0.7) 10.5 31.1 19.4 23.5 داية

 0.9 0.0 0.2 0.1 0.1 2.9 (0.0) 2.5 0.0 1.2 0.1 حالق صحة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 غجرية
 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 (0.0) 0.0 0.0 0.2 0.0 ى أخر 

 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.1 (0.0) 0.1 0.0 0.2 0.0 مفقودبيانات ال يعرف/
            

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإلجمالي
 747 7 350 93 443 222 29 251 47 574 172 العدد

 حاالت غير مرجحة. 49-25على مبنية س اقو األمالحظة: األرقام بين  
 .شمال وجنوب سيناء يتتضمن محافظتال  1
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 لختان ا نية 8-2-3
 جاباستعن الفتاه الذي  لو ئالمسالشخص و أم األكان يتم سؤال ، بعد ولم يتم ختانهاسنة  14-1من   النبت لو كان عمر

 7-8ول في المستقبل. ويجمع جد بنتختان للالالقيام بعمليه  يةنهناك  ذا كانعلى استمارة الطفل عما إ الصحيةالجوانب خالل مسح 
الفتيات نسبة إجمالي للختان للحصول على تقدير انية ب الخاصسؤال العلى  اإلجابةبالفعل مع  لومات عن الفتيات التي تم ختانهنمع

 .سوف يتم ختانهنسنة 14-1 العمريةه ي الفئف أكثر من نصف الفتياتكما تشير النتائج إلى أنه بشكل عام  سيتم ختانهن.الالتي 
اإلعالم مزيد من جهود بدون يشير  ذاه فإن ،(. ومع ذلك%70)سنة  19-15 العمريةقل من معدل الختان في الفئه أ ه النسبةوهذ

 المقبلة. 15حلختان خالل السنوات الليتعرضن  إلى أن الغالبية العظمى من الفتيات سوفوالتعليم واالتصال 

 في المستقبلنسبة انتشار وتوقع ختان اإلناث بين البنات  7-8جدول 
المسئول  /الشخصمهاتهمأدي لولكن  هنناختيتم لم  الالتيتم ختانهن، نسبة  الالتي، نسبه سنة 14-1في العمر  البناتبين 
جمالي و ، نيه ختانهن عنهن ،  ة في الختانالحالية أو الني الختان ةفي االعتبار حال باألخذالحقًا المتوقع ختانهن البنات  نسبةال
 .2015مصر 

 المختنات  نسبه العمر الحالي
ن ختانه النسبة المتوقع

  في المستقبل
المتوقع نسبة  إجمالي

 عدد البنات هنختان
     

1-2 0.4 45.6 45.9 849 
3-4 0.8 53.7 54.4 873 
5-6 3.0 49.4 52.4 837 
7-8 3.8 53.1 56.9 729 
9-10 14.3 42.6 56.9 682 
11-12 33.7 23.9 57.6 639 
13-14 55.2 8.1 63.3 671 

      
 5.280 54.9 40.8 14.1 اإلجمالي

 خلفية،لخصائص الحسب ا 14-1 عمرالفي  البناتالمتوقع بين الختان  نسبةفي  الذي يعرض التباينات 8-8 جدول يقترح
ضر الوجه حخاصة في المحافظات الحضرية و  ،سرع في المناطق الحضريةبصورة أحدث يأن التغيرات في انتشار هذه الممارسة سوف 

وبصفة عامة، وجد  .(٪73) البناتلختان بين لأعلى معدل  بهيكون  أنريف الوجه القبلي في الحدود. ويستمر وفي محافظات البحري، 
سنة في  14-1    ى بالنسبة للبنات في العمرومع ذلك، حت ؛لثروةامؤشر ل مستوى  في أعلىكان  نهنالمتوقع ختا بناتللأدنى نسبة  أن

 هذا المستوى لمؤشر الثروة، حوالي ربع البنات من المتوقع أن يتم ختانهم في المستقبل.
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 ختان اإلناث بين البنات حسب الخصائص الخلفيةلتوقع المو  الحالي راالنتشا 8-8جدول 
  يجمالال نية ختانهن، و  /الشخص المسئولختانهن، ونسبة الالتي لم يتم ختانهن ولكن لدى أمهاتهنالالتي تم سنة، نسبة  14-1البنات في العمر  بين

 .2015حالة الختان الحالية أو نية الختان، حسب الخصائص الخلفية، مصر االعتبارباألخذ في الحقًا المتوقع ختانهن نسبة البنات 

 نسبة المختنات الخصائص الخلفية
   نسبة المتوقع ختانهن
 في المستقبل

المتوقع  إجمالي نسبة
 البنات عدد ختانهن

     اإلقامة     
 1662 38.5 28.1 10.4 حضر
 3619 62.5 46.6 15.9 ريف

     محل اإلقامة      
 581 34.5 26.5 8.0 المحافظات الحضرية

 2433 49.0 38.7 10.3 وجه بحري 
 503 29.4 23.6 5.7 حضر
 1929 54.1 42.6 11.5 ريف
 2223 67.1 47.2 19.9 وجه قبلي 
 556 50.6 34.0 16.6  حضر
 1667 72.6 51.6 21.0  ريف

 44 36.4 21.4 15.0 1محافظات الحدود
     الحالة التعليمية لألم      

 749 53.6 38.9 14.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة 
 421 50.8 38.7 12.1  االبتدائيةلم تتم المرحلة 
 1244 53.9 38.7 15.2 /بعض الثانوي االبتدائيةأتمت المرحلة 

 2724 55.9 42.5 13.4 أتمت المرحلة الثانوية فأعلى
 142 64.5 41.8 22.7 األم متوفية/ المستوى التعليمي غير معروف

     مؤشر الثروة      
 1113 68.7 45.9 22.8 أدنى مستوى 

 1055 65.1 48.8 16.3 المستوى الثاني
 1224 60.1 47.2 12.9 المستوى األوسط
 1020 47.6 36.3 11.3 المستوى الرابع
 868 26.2 20.8 5.4 أعلى مستوى 

 5280 54.9 40.8 14.1 اإلجمالي      
 شمال وجنوب سيناء. محافظتيتضمن تال  1 
 

الذي  نتالمسئول عن البو أ األممن تم جمع معلومات  ختانهن،من المتوقع الالتي و أتم ختانهن  الالتي وبالنسبة إلى البنات
رت كثيرًا كسبب قد ذك العادات والتقاليدتبين أن الرغبة في التمسك ب. البنات ختان أسباببالطفل المتعلق  مارةاست ىعلجابة قام باإل
غير موضح ) (%12) البنت ةذريعالختان يحاف  على يليها  (%62بأن الختان من تعاليم الدين )د اعتقويليها اال (%92) للختان
 (.بالجدول

 عمليات ختان اإلناث بين السيدات والرجال إجراءتأييد  8-3
عن عدد من المؤشرات حول جمع بيانات عن اتجاهات السيدات والرجال  2015مصر  –الجوانب الصحية مسح  فيتم 

هذه  عما إذا كان يجب استمرارأم ال، ورأيهم حول  تعاليم الدينمدى تأييدهم للختان بما في ذلك اعتقادهم بأن هذه العادة تعتبر من 
الممارسة أم ال. وباإلضافة إلى ذلك، تم سؤال السيدات إذا كن يعتقدن أن الرجال يؤيدون استمرار ممارسة الختان، أما الرجال فقد تم 

 سؤالهم عن اعتقادهم حول اتجاهات السيدات حول مدى استمرارية الظاهرة.

 .والرجال على التوالي السيداتمعلومات حول المعتقدات واآلراء حول ختان اإلناث بين  2-9-8و 1-9-8ل جدو يعرض 
سبيل المثال  ىعل ختان اإلناث.حول تأييد  في االعتقادات واالتجاهاتقليل من النساء تأييدًا بتشير النتائج إلى أن الرجال هم أكثر و 

يرون من الرجال  %59كما أن . سيداتمن ال %46بح رنةالدين مقاالختان من تعاليم  بأن ون عتقدسنة ي 49-15نصف الرجال في سن 
ورات ، كانت تصاآلخر ختان اإلناث بين الجنس مستوى تأييد. فيما يتعلق بسيداتمن ال %54حب ةمقارن أن عادة الختان يجب أن تستمر
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 %53كانوا أكثر دقة في التنبؤ باالتجاهات الخاصة بالسيدات. كما أن كاًل من السيدات والرجال على حد سواء دقيقة. فبالنسبة للرجال 
نقاط مئوية من مستوى تأييد الرجال الستمرار  6من السيدات اعتقدن أن الرجال يرون أن ممارسة الختان يجب أن تستمر وهي اقل بح
نقاط مئوية من مستوي  7تان، وهذا يكون اعلى بحالختان. ومن ناحية أخرى، يعتقد نصف الرجال أن السيدات يؤيدون استمرار عادة الخ

 التأييد الذي عبرت عنه السيدات.

 االتجاهات نحو استمرار ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية: سيدات 1-9-8جدول 
جاهاتهن واعتقادهن حول اتجاهات الرجال نحو استمرار حسب ات 49 -15العمر  فيللسيدات  النسبيويعتقدن أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع  49 -15العمر فينسبة السيدات 

 .5201ممارسة ختان اإلناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 

 نسبة القائلين 

 أن الختان

 من تعاليم الدين

  اعتقاد السيدات حول اتجاه الرجال اتجاهات السيدات حول الختان

 غير متأكدة يتوقف يستمر الخائص الخلفية

إجمالي  

 غير متأكدة يتوقف يستمر النسبة

 إجمالي

 عدد السيدات النسبة 

            العمر           

15-19 35.2 37.9 45.6 16.5 100.0 37.4 27.9 34.6 100.0 1425 
20-24 40.4 46.8 45.3 7.9 100.0 49.1 29.5 21.3 100.0 1185 
25-29 49.2 56.4 36.9 6.7 100.0 54.8 23.9 21.3 100.0 1471 
30-34 51.4 58.6 34.8 6.5 100.0 56.6 26.1 17.2 100.0 1195 
35-39 52.7 62.2 31.5 6.2 100.0 58.3 25.1 16.6 100.0 1061 
40-44 46.3 60.2 32.5 7.3 100.0 57.2 26.7 16.1 100.0 814 
45-49 53.0 64.8 28.7 6.5 100.0 63.1 20.9 16.0 100.0 754 

            
           الحالة الزواجية

 6078 100.0 17.4 24.7 57.9 100.0 6.7 33.4 60.0 50.4 سبق لها الزواج
 1827 100.0 34.6 30.4 35.0 100.0 15.1 51.0 33.9 32.2 لم يسبق لها الزواج

            
           اإلقامة

 2791 100.0 24.5 39.6 35.9 100.0 8.2 54.5 37.3 30.9 حضر
 5115 100.0 19.7 18.5 61.7 100.0 8.8 28.1 63 54.6 ريف

           محل اإلقامة            
 996 100.0 33.2 42.2 24.6 100.0 11.3 60.5 28.2 22.5 المحافظات الحضرية

 3841 100.0 18.8 26.4 54.7 100.0 8.6 36.9 54.5 48.5 وجه بحري 
 869 100.0 19.1 43.2 37.7 100.0 6.2 56.9 36.9 31.8 حضر
 2973 100.0 18.7 21.5 59.7 100.0 9.3 31.1 59.6 53.4 ريف
 3011 100.0 20.4 19.9 59.7 100.0 7.8 30.3 61.9 51.4 وجه قبلي
 897 100.0 19.6 33.6 46.8 100.0 6.9 45.8 47.3 39.3 حضر
 2114 100.0 20.8 14.1 65.2 100.0 8.1 23.7 68.2 56.5 ريف

 58 100.0 42.7 31.8 25.5 100.0 7.9 50.3 41.8 34.2 1محافظات الحدود
           الحالة التعليمية           

 1409 100.0 17.1 11.9 71.0 100.0 6.8 19.0 74.1 57.5 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 520 100.0 21.2 11.8 67.0 100.0 8.2 20.0 71.8 58.2 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2205 100.0 27.8 24.9 47.4 100.0 13.2 38.2 48.7 42.0 أتمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3771 100.0 19.3 33.9 46.8 100.0 6.7 46.3 47.0 42.8 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

            
           الحالة العملية

 1015 100.0 18.9 34.8 46.3 100.0 6.2 46.3 47.5 42.8 تعمل مقابل عائد نقدي
 6891 100.0 21.8 24.7 53.5 100.0 9 36.2 54.9 46.7 ال تعمل مقابل عائد نقدي

            
           مؤشر الثروة

 1543 100.0 24.8 14.6 60.6 100.0 10.2 24.5 65.3 53.6 مستوى  أدنى
 1556 100.0 18.7 18.2 63.1 100.0 8 29.4 62.5 53.4 الثاني المستوى 
 1643 100.0 16.3 19.1 64.7 100.0 7.9 26.5 65.6 59.5 األوسط المستوى 
 1578 100.0 20.5 32.5 47.0 100.0 8.6 43.5 47.9 39.8 الرابع المستوى 
 1585 100.0 27.0 45.3 27.7 100.0 8.5 63.2 28.3 24.5 مستوى  أعلى

            
 7906 100.0 21.4 26.0 52.6 100.0 8.6 37.5 53.9 46.2 السيدات إجمالي

 شمال وجنوب سيناء. محافظتيتضمن تال  6 
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 االتجاهات نحو استمرار ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية: رجال 2-9-8جدول 
نحو استمرار  سيداتحول اتجاهات ال مواعتقاده محسب اتجاهاته 49 -15العمر  في للرجال يالنسبن أن الختان من تعاليم الدين والتوزيع و ويعتقد 49 -15العمر في الرجالنسبة 

 .5201ممارسة ختان اإلناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر 
 نسبة القائلين أن الختان 

 من تعاليم الدين

  اعتقاد الرجال حول اتجاه السيدات اتجاهات الرجال حول الختان

 عدد الرجال إجمالي النسبة غير متأكد يتوقف يستمر إجمالي النسبة غير متأكد يتوقف يستمر الخائص الخلفية

            العمر           

15-19 33.9 41.7 24.3 34.1 100.0 31.8 19.8 48.4 100.0 1288 
20-24 44.9 54.3 33.6 12.1 100.0 45.0 27.8 27.2 100.0 859 
25-29 50.4 62.3 28.4 9.2 100.0 49.9 25.2 25.0 100.0 962 
30-34 52.5 60.6 30.6 8.8 100.0 53.7 27.6 18.7 100.0 923 
35-39 58.2 65.8 27.0 7.3 100.0 56.6 23.7 19.6 100.0 856 
40-44 65.2 69.2 25.1 5.7 100.0 63.9 22.9 13.2 100.0 736 
45-49 56.9 66.7 27.6 5.7 100.0 59.0 26.9 14.1 100.0 670 

           الحالة الزواجية            
 3766 100.0 16.6 24.7 58.7 100.0 6.7 26.8 66.5 58.3 سبق له الزواج

 2527 100.0 39.8 24.1 36.0 100.0 23.8 29.6 46.5 37.9 لم يسبق له الزواج
           اإلقامة            

 2323 100.0 29.5 33.7 36.7 100.0 14.0 39.0 47.0 38.8 حضر
 3970 100.0 23.8 19.1 57.1 100.0 13.4 21.4 65.2 56.7 ريف

           محل اإلقامة            
 840 100.0 38.4 35.1 26.5 100.0 17.5 44.2 38.4 27.2 المحافظات الحضرية

 3078 100.0 23.6 24.5 51.9 100.0 14.1 26.3 59.7 51.5 وجه بحري 
 678 100.0 24.8 37.2 38.1 100.0 13.4 39.4 47.2 40.6 حضر
 2400 100.0 23.3 20.9 55.8 100.0 14.3 22.6 63.2 54.6 ريف
 2324 100.0 24.2 20.4 55.4 100.0 11.6 23.8 64.6 56.8 وجه قبلي
 777 100.0 23.9 29.3 46.9 100.0 10.8 33.1 56.1 49.9 حضر
 1547 100.0 24.4 15.9 59.7 100.0 12.0 19.2 68.8 60.2 ريف

 51 100.0 35.2 39.2 25.6 100.0 13.1 46.6 40.2 32.5 1محافظات الحدود
           الحالة التعليمية           

 375 100.0 21.0 15.8 63.2 100.0 11.7 20.9 67.3 57.2 الذهاب للمدرسة لم يسبق له
 487 100.0 26.9 12.9 60.2 100.0 16.2 17.5 66.3 55.7 تم المرحلة االبتدائيةيلم 
 2023 100.0 35.5 19.2 45.3 100.0 22.3 22.5 55.3 44.7 المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي  أتم
 3409 100.0 20.6 30.3 49.1 100.0 8.3 33.4 58.3 51.7 المرحلة الثانوية/فأعلى أتم

           الحالة العملية            
 5080 100.0 22.1 24.1 53.8 100.0 10.3 27.0 62.7 53.9 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 100.0 41.6 26.1 32.2 100.0 27.5 31.7 40.8 33.9 ال يعمل مقابل عائد نقدي
           مؤشر الثروة            

 1229 100.0 29.4 15.0 55.6 100.0 16.8 18.8 64.4 53.2 مستوى  أدنى
 1219 100.0 21.7 19.3 59.0 100.0 12.7 20.8 66.6 58.5 الثاني المستوى 
 1199 100.0 22.2 19.6 58.2 100.0 11.0 21.7 67.3 60.2 األوسط المستوى 
 1333 100.0 24.7 26.0 49.3 100.0 14.3 29.0 56.8 48.2 الرابع المستوى 
 1313 100.0 31.1 41.3 27.6 100.0 13.2 47.8 39.0 31.9 مستوى  أعلى

 6293 100.0 25.9 24.5 49.6 100.0 13.6 27.9 58.5 50.1 الرجال إجمالي            
 شمال وجنوب سيناء. محافظتي تضمنتال  6 

 

فكما يعرض  .فئات المختلفة لكل من السيدات والرجالالتأييد ختان اإلناث بين في مقاييس مستوى اختالفات واضحة هناك 
غبن دين، ير تعد من تعاليم البأن عملية الختان  كبر سناً أقل اعتقادا من السيدات األ سنة كن 25قل من األالسيدات ، ف1-9-8جدول 

 أنكما  ،في جزء كبير فارق السن. ويعكس ذلك الختانعادة استمرار  فيأو يعتقدن أن الرجال يرغبون  ،الختانعادة استمرار  في
 يدنؤ دين، يم التعد من تعاليسبق لهن الزواج بأن عملية الختان  الالتيلم يسبق لهن الزواج كن أقل اعتقادا من السيدات  الالتيالسيدات 
 .استمرار الختان يؤيدون مرار ختان اإلناث، أو يعتقدن أن الرجال تاس أنفسهن

حافظات الم السيدات فيالحضر. وكانت  فيالريف عنه في كان تأييد ممارسة الختان أكثر انتشارًا بين السيدات كما  
 نأختان يجب الن بأيعتقدون  الحضريةفقط من السيدات في المحافظات  %28 ،وعلي سبيل المثال عادة.ال لهذه اً تأييدالحضرية األقل 

من  %55و ،2015مصر  –الصحية في مسح الجوانب  الثالث المتضمنة من السيدات في محافظات الحدود %42حب ةيستمر مقارن
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تقل  لدينمن تعاليم ايعتقدن أن الختان  الالتينسبة السيدات  ت. وكانالقبليوجه لافي سيدات المن  %62و البحري،الوجه في سيدات ال
ستمرار دات الالسيتأييد  تتناسب عكسيًا مع مدىبينما هذه الخصائص  ،الثروة ؤشرومحالة التعليمية الزيادة كاًل من مع بصفة عامة 

من  بوالً اقل ق كنعائد نقدي مقابل  نعملي الالتيالسيدات كما أن . العادةاستمرار هذه  يؤيدون ممارسة الختان أو االعتقاد بأن الرجال 
 الختان. عادةعائد نقدي في موقفهم تجاه استمرار مقابل عمل يال  الالتيالسيدات 

تجاه ممارسات الختان تشبه  وآرائهماالختالف في معتقدات الرجال  أنللرجال، وجد  2-9-8ختالفات في جدول لالوبالنظر 
ئات السيدات والرجال في الفمعتقدات واتجاهات كاًل من بين  المقارنةومن خالل  .السيداتالذي وجد بين االتجاه ذلك  كبير بشكل
 .المختلفة الفرعية الفئاتعن السيدات في  اإلناثالرجال اكثر تأييدا لختان  أن ىوالتي تدل علالمختلفة  الفرعية

الخاصة بالمعتقدات  2015مصر  –الحصول عليها من مسح الجوانب الصحية وأخيرا، يمكن مقارنة المعلومات التي تم 
بغرض  2008مصر  –تم الحصول عليها في المسح السكاني الصحي  تيواالتجاهات بين السيدات والرجال والمعلومات المشابهة لها ال

-8تقييم ما إذا كان قد حدث أي تغير في هذه المؤشرات خالل فترة السبع سنوات بين المسحين. تشير المقارنة الموضحة في الشكل 
الل هذه خ الفترة فيما يتعلق باالعتقاد بأن الختان من تعاليم الدين سواء بين السيدات أو الرجال هذه إلى وجود تغير طفيف خالل 2
 حين.في المستقريبًا متطابقة ذلك، فإن نسبة السيدات والرجال الذين يؤيدون استمرار ممارسة الختان باإلضافة إلى . رةالفت

والذين يؤيدون استمرار  دينمن تعاليم الختان الالذين يروا أن سنة  49-15ي العمر السيدات والرجال فنسب تطور  2-8شكل 
 2015و 2008، مصر هذه الممارسة

 
 ختان اإلناثالمتعلقة بالمعتقدات  8-4

على عدة عبارات عن الختان حيث كان يتم سؤال السيدات والرجال عن  2015مصر  –اشتمل مسح الجوانب الصحية 
موافقتهم أو عدم موافقتهم على كل عبارة. وكانت هناك عبارتين يظهرا العوامل التي عادة تكون من األسباب الرئيسية لتأييد ممارسة 

ما العبارات األخرى كانت متعلقة باالعتبارات الصحية المرتبطة الختان:  الزوج يفضل أن تكون زوجته مختنة  و الختان يمنع الزنا . أ
:  الوالدة تكون أكثر صعوبة للمختنات  و الختان والتي من الممكن أن تدفع األفراد إلى النداء بوقف ممارسة الختانبممارسة الختان 

 يمكن أن يسبب مضاعفات حادة قد تؤدي إلى وفاة البنت .
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الدينالختان من تعاليم يجب أن يستمرالختان 
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الذين وافقوا على  49–15التباينات في نسبة السيدات والرجال في الفئة العمرية  2–10–8و 1–10–8كما يعرض جدول 
، على %53و %58العبارات المختلفة. كان الرجال أكثر احتمااًل من السيدات لالعتقاد بأن الزوج يفضل أن تكون زوجته مختنة )

تيب(. وتشير النتائج أيضًا إلى أنه على الرغم من أن حوالي ، على التر %43و %49الترتيب( والموافقة على أن الختان يمنع الزنا )
من السيدات وافقن على أن الختان يمكن أن يسبب مضاعفات حادة قد تؤدى إلى وفاة البنت، إال أن أقل من نصف الرجال  60%

ن الوالدة تكون أكثر صعوبة ( يعتقدون أ%5( والرجال )%8يدركون هذه اآلثار الخطيرة للختان. كما أن نسبة قليلة من السيدات )
 للسيدات المختنات عن باقي السيدات.

 المعتقدات حول ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية: سيدات 1-10-8جدول 
 .2015سنة الالتي وافقن على بعض الجمل الخاصة بختان اإلناث، حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر  49 -15نسبة السيدات في العمر 

 عدد المستجيبات صعوبة الوالدة يمكن أن يؤدى إلى الوفاة يمنع الزنا الزوج يفضل خلفيةالخصائص ال
      العمر      

15-19 32.9 27.8 58.1 5.8 1425 
20-24 48.2 36.0 61.1 8.4 1185 
25-29 59.0 45.8 60.4 8.7 1471 
30-34 57.8 44.8 59.1 6.8 1195 
35-39 59.9 49.5 57.7 9.1 1061 
40-44 58.5 51.2 54.6 8.1 814 
45-49 63.8 57.9 52.5 8.5 754 

      الحالة الزواجية       
 6078 8.2 58.0 48.8 60.3 سبق لها الزواج

 1827 6.5 58.8 24.2 28.8 لم يسبق لها الزواج
      اإلقامة       

 2791 9.0 65.3 29.3 35.7 حضر
 5115 7.2 54.3 50.7 62.5 ريف

      محل اإلقامة       
 996 12.1 72.8 23.0 23.9 المحافظات الحضرية

 3841 7.4 58.3 47.2 56.2 وجه بحري 
 869 7.4 64.9 31.2 37.4 حضر
 2973 7.4 56.4 51.9 61.8 ريف

 3011 6.9 53.2 44.9 58.9 وجه قبلي
 897 7.0 57.8 34.4 47.0 حضر
 2114 6.9 51.2 49.4 63.9 ريف

 58 5.6 59.6 26.7 34.8 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية      

 1409 7.8 46.8 58.4 71.3 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 520 6.5 49.4 57.3 70.7 لم يتم المرحلة االبتدائية

 2205 7.3 57.4 37.4 45.7 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3771 8.3 64.2 38.8 48.0 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

      الحالة العملية       
 1015 8.0 64.5 38.4 46.1 يعمل مقابل عائد نقدي

 6891 7.8 57.3 43.8 54.0 ال يعمل مقابل عائد نقدي
      مؤشر الثروة       

 1543 7.9 52.3 50.6 60.6 أدنى مستوى 
 1556 7.2 54.2 54.2 65.7 المستوى الثاني
 1643 7.5 56.4 51.7 63.8 المستوى األوسط
 1578 7.2 57.9 38.9 48.2 المستوى الرابع
 1585 9.3 69.9 20.5 26.7 أعلى مستوى 

 7906 7.8 58.2 43.1 53.0 السيدات إجمالي       
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1 
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 الخصائص الخلفية: رجالالمعتقدات حول ختان اإلناث حسب  2-10-8جدول 
 .2015سنة الذين وافقوا على بعض الجمل المتنوعة عن ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر  49 -15نسبة الرجال في العمر 

 عدد المستجيبين صعوبة الوالدة يمكن أن يؤدى إلى الوفاة يمنع الزنا الزوج يفضل خلفيةالخصائص ال
       العمر      

15-19 37.0 28.4 37.6 2.2 1288 
20-24 49.0 43.5 48.0 4.4 859 
25-29 62.3 52.3 44.7 4.0 962 
30-34 62.4 53.9 49.0 7.2 923 
35-39 65.6 57.1 46.8 5.0 856 
40-44 70.7 60.3 52.6 5.8 736 
45-49 68.8 58.3 52.0 8.0 670 

      الحالة الزواجية       
 3766 6.3 49.1 58.2 67.9 الزواجسبق له 

 2527 2.8 42.1 34.4 41.8 لم يسبق له الزواج
      اإلقامة       

 2323 5.6 51.5 36.6 44.1 حضر
 3970 4.6 43.2 55.7 65.3 ريف

      محل اإلقامة       
 840 6.9 58.7 25.6 30.1 المحافظات الحضرية

 3078 4.6 45.4 52.4 60.1 وجه بحري 
 678 4.8 51.4 40.5 47.2 حضر
 2400 4.6 43.8 55.8 63.8 ريف

 2324 4.6 43.1 52.3 64.3 وجه قبلي
 777 4.9 44.3 44.9 56.5 حضر
 1547 4.5 42.5 56.1 68.1 ريف

 51 4.3 42.8 34.0 38.7 1محافظات الحدود
      الحالة التعليمية      

 375 5.4 42.7 55.8 68.8 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 487 3.4 37.4 57.8 66.9 لم يتم المرحلة االبتدائية

 2023 3.7 40.1 45.2 52.1 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 3409 5.8 51.6 48.6 58.0 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

      الحالة العملية       
 5080 5.5 47.2 53.6 63.0 يعمل مقابل عائد نقدي

 1214 2.4 42.6 27.8 34.3 يعمل مقابل عائد نقديال 
      مؤشر الثروة       

 1229 4.7 44.6 52.5 64.0 أدنى مستوى 
 1219 5.1 41.1 60.1 67.5 المستوى الثاني
 1199 4.6 44.5 57.0 67.0 المستوى األوسط
 1333 3.4 42.8 47.4 55.5 المستوى الرابع
 1313 6.8 58.0 28.1 35.2 أعلى مستوى 

 6293 4.9 46.3 48.7 57.5 الرجال إجمالي       
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1 
 

وتشير االختالفات المعروضة في الجداول إلى أن السيدات والرجال المقيمين في الريف، والذين تعليمهم أقل من ابتدائي، 
والذين ينتمون إلى أدنى ثالث مستويات لمؤشر الثروة كانوا أكثر احتماال عن غيرهم من الرجال والسيدات لالعتقاد بأن الزوج يفضل أن 

الختان يمنع الزنا. كما أن هذه الفئات أيضًا كانوا أقل احتماال لالعتقاد بأن الختان قد يؤدى الى العديد من تكون زوجته مختنة أو أن 
 المشاكل الصحية الخطيرة للبنت. 

 التعرض لمعلومات عن الختان 8-5

 المتعلقة بمستوى تعرض كاًل من 2015مصر  -نتائج مسح الجوانب الصحية  2-11-8و 1-11-8يلخص جداول 
م جمعها في تكما تعرض الجداول أيضًا المعلومات التي  مناقشات حول ختان اإلناث في السنة السابقة على المسح.لللسيدات والرجال ا

 ات.المعلوم هذه السيدات والرجال مؤخرا على معلومات حول ختان اإلناث والقنوات التي حصلوا من خاللها على تعرضالمسح عن 
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 مات عن ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية: سيداتالتعرض لمعلو  1-11-8جدول 

ومن  ،ناقشن ختان اإلناث مع أقاربهن، أصدقائهن، أو جيرانهن وحصلن على معلومات عن ختان اإلناث خالل السنة السابقة على المسح الالتيسنة  49-15العمر  فينسبة السيدات 
 .2015حسب الخصائص الخلفية المختارة، مصر  ،صادر هذه المعلوماتالسيدات الالتي ذكرن منسبة  ،حصلن على معلومات خالل السنة السابقة على المسح الالتيبين السيدات 

نسبة السيدات  
ناقشن  الالتي

ختان اإلناث مع 
أقاربهن، 

أصدقائهن، أو 
 جيرانهن

 نسبة من
 تلقين

 معلومات
 عن حديثة 
 اإلناث ختان

عدد 
 السيدات

 أخر مصدر شاهدت/سمعت منه السيدات عن ختان اإلناث
 

 التليفزيون  الخصائص الخلفية

وسائل 
 إعالم
 1أخرى 

 أي
تواصل 
بمقدم 
خدمة 
 صحية

خالل زيارة 
منزلية من 
أحد العاملين 

 الصحة في

مكان  في
طبى من 
قبل أحد 
العاملين 

 الصحة في

الزوج/ 
أقارب 
آخرون/ 
 أصدقاء/
 جيران

اجتماع 
محلي/ 
 مسجد/
كنيسة/ 
 أخرى 

عدد السيدات 
 تلقينالالتي 

 معلومات
 حديثة عن
 ختان اإلناث

            

             العمر

15-19 14.3 20.5 1425 81.6 2.4 0.1 0.0 0.1 44.6 2.5 293 
20-24 16.9 27.2 1185 77.2 5.2 1.6 0.0 1.6 46.5 1.2 322 
25-29 22.6 26.7 1471 78.5 6.5 5.1 2.4 3.2 53.6 1.6 393 
30-34 21.3 26.8 1195 86.0 2.7 4.3 0.4 3.9 48.8 3.1 320 
35-39 19.6 26.9 1061 80.8 4.4 3.8 1.0 2.7 50.1 1.3 286 
40-44 21.4 27.0 814 80.0 1.7 7.2 2.3 5.9 49.7 2.4 220 
45-49 20.8 29.6 754 80.0 1.2 4.0 1.5 3.2 50.2 1.6 223 

   
 

20.7 
14.9 

 
 

17.7 
20.2 

 
 
15 

16.8 
16.3 
17 
24 
22 

24.9 
20.3 

 
 

19.3 
19.1 
17.5 
20.5 

 
 

25.7 
18.4 

 
 

23.4 
22.6 
15.3 
19.3 
16.4 

 
19.4 

          
            الحالة الزواجية

 1647 1.8 50.7 3.2 1.3 4.2 3.0 80.2 6078 27.1 20.7 سبق له الزواج
 409 2.6 43 1.3 0.0 1.3 6.6 81.8 1827 22.4 14.9 لم يسبق له الزواج

             
            اإلقامة

 745 0.7 41.6 2.9 0.4 3.3 3.2 80.1 2791 26.7 17.7 حضر
 1311 2.6 53.5 2.8 1.5 3.8 4.1 80.8 5115 25.6 20.2 ريف

             
            محل اإلقامة

 301 0.0 33.5 2.1 0.0 2.1 0.5 72.0 996 30.2 15.0 المحافظات الحضرية
 784 1.9 53.7 3.4 1.1 4.0 4.6 82.3 3841 20.4 16.8 وجه بحري 
 174 2.0 50.8 3.0 1.1 4.1 4.0 83.3 869 20.0 16.3 حضر
 610 1.9 54.5 3.4 1.1 3.9 4.8 82.0 2973 20.5 17.0 ريف
 956 2.5 50.5 2.6 1.4 3.8 4.0 82.0 3011 31.8 24.0 وجه قبلي
 264 0.6 44.3 3.8 0.3 4.0 5.8 87.7 897 29.4 22.0 حضر
 693 3.2 52.8 2.1 1.8 3.7 3.4 79.8 2114 32.8 24.9 ريف

 15 5.2 46.6 6.7 0.2 6.7 5.7 73.3 58.0 25.9 20.3 2محافظات الحدود
            

            الحالة التعليمية
 342 0.0 52.8 1.6 1.0 2.6 0.3 78.9 1409 24.3 19.3 الذهاب للمدرسة لم يسبق له

 130 0.0 55.9 1.4 2.4 3.8 0.3 78.6 520 25.0 19.1 تم المرحلة االبتدائيةيلم 
 500 1.5 53.1 1.5 0.6 1.7 1.3 78.3 2205 22.7 17.5 المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي  أتم
 1084 3.0 45.4 4.0 1.2 4.8 6.4 82.3 3771 28.7 20.5 المرحلة الثانوية/فأعلى أتم

             
            الحالة العملية

 346 5.7 51.7 8.8 2.5 9.5 8.4 82.1 1015 34.0 25.7 يعمل مقابل عائد نقدي
 1711 1.2 48.7 1.7 0.8 2.4 2.8 80.2 6891 24.8 18.4 ال يعمل مقابل عائد نقدي

             
            مؤشر الثروة

 468 3.8 52.2 1.9 2.4 3.9 3.0 77.1 1543 30.3 23.4 مستوى  أدنى
 407 1.1 59 2.6 1.7 3.7 3.4 78.1 1556 26.1 22.6 الثاني المستوى 
 331 2.0 48 3.1 0.0 3.1 3.3 86.4 1643 20.1 15.3 األوسط المستوى 
 433 2.0 47.1 3.5 0.3 3.5 4.5 84.4 1578 27.4 19.3 الرابع المستوى 
 418 0.5 39.3 3.3 0.6 3.9 4.5 78.2 1585 26.4 16.4 مستوى  أعلى

             
 2056 1.9 49.2 2.8 1.1 3.6 3.8 80.6 7906 26.0 19.4 السيدات إجمالي

 .لمنشورات، المطبوعات أو الملصقاتتشمل الراديو، الجرائد، المجالت، ا 1 
 شمال وجنوب سيناء. محافظتي تضمنتال  2
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 لمعلومات عن ختان اإلناث حسب الخصائص الخلفية: رجالالتعرض  2-11-8جدول 
ين بالذين ناقشوا ختان اإلناث مع أقاربهم، أصدقائهم، أو جيرانهم وحصلن على معلومات عن ختان اإلناث خالل السنة السابقة على المسح، ومن سنة  49-15العمر  فينسبة الرجال 

 .2015لمختارة، مصر مصادر هذه المعلومات حسب الخصائص الخلفية ا الذين ذكرواالرجال اللذين حصلوا على معلومات خالل السنة السابقة على المسح، نسبة الرجال 
 

نسبة الرجال اللذين 
ناقشوا ختان اإلناث 

مع أقاربهم، 
أصدقائهم، أو 

 جيرانهم

 نسبة من تلقوا
معلومات حديثة 

 عن ختان
 اإلناث

عدد 
 الرجال

عدد الرجال  أخر مصدر شاهدت/سمعت منه السيدات عن ختان اإلناث
اللذين تلقوا 

معلومات حديثة 
عن ختان اإلناث 

 موسائل إعال
 ون التليفزي الخصائص الخلفية أخرى 

وسائل 
 إعالم
 1أخرى 

أي 
تواصل 
بمقدم 
خدمة 
 صحية

خالل زيارة 
منزلية من 
أحد العاملين 
 في الصحة

في مكان 
طبى من قبل 
أحد العاملين 
 في الصحة

الزوج/ 
أقارب 
آخرون/ 
 أصدقاء/
 جيران

اجتماع 
محلي/ 
 مسجد/
كنيسة/ 
 أخرى 

             العمر            
15-19 6.3 10.8 1288 91.8 8.1 0.0 0.0 0.0 23.4 1.2 139 
20-24 9.3 18.5 859 92.6 12.8 0.2 0.0 0.2 24.1 0.4 159 
25-29 12.4 18.9 962 92.7 12.7 1.0 0.6 0.4 33 1.7 182 
30-34 12.9 21.1 923 85.8 7.6 2.3 2.1 1.8 38.2 0.8 194 
35-39 13.2 20.2 856 88.6 11.4 3.2 0.0 3.2 34.9 0.0 173 
40-44 14.2 21.1 736 92.6 15.6 1.8 0.0 1.8 38.3 2.6 155 
45-49 12.9 20.6 670 88.8 15.5 1.9 0.0 1.9 34.5 0.9 138 

            الحالة الزواجية             
 756 1.0 37.7 1.9 0.7 2.2 11.6 89.2 3766 20.1 13.8 سبق له الزواج
 384 1.2 22.7 0.2 0.0 0.2 12.3 92.4 2527 15.2 7.3 الزواج لم يسبق له

            اإلقامة             
 432 1.2 24.5 0.6 0.5 1.1 14.5 89.3 2323 18.6 8.9 حضر
 708 1.0 37.7 1.8 0.4 1.8 10.2 90.9 3970 17.8 12.5 ريف

            محل اإلقامة             
 180 1.0 17.0 0.1 0.0 0.1 3.2 83.2 840 21.4 8.4 المحافظات الحضرية

 445 0.3 36.4 1.8 0.9 2.1 15.0 94.8 3078 14.5 10.2 وجه بحري 
 97 1.2 35.6 1.1 1.2 2.3 22.2 95.9 678 14.3 8.5 حضر
 348 0.0 36.6 2.0 0.9 2.0 13.0 94.5 2400 14.5 10.7 ريف
 506 1.8 34.9 1.3 0.2 1.5 12.1 89.0 2324 21.8 13.4 وجه قبلي
 152 1.5 25.8 0.8 0.7 1.4 22.9 92.5 777 19.6 9.9 حضر
 353 2.0 38.8 1.5 0.0 1.5 7.4 87.5 1547 22.8 15.2 ريف

 9 3.6 37.3 6.9 0.0 6.9 9.6 80.9 51 17.9 10.7 2محافظات الحدود
            الحالة التعليمية            

 55 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 6.9 91.5 375 14.7 6.5 للمدرسةلم يسبق له الذهاب 
 81 0.0 40.4 0.0 1.1 1.1 2.5 87.3 487 16.6 12.8 لم يتم المرحلة االبتدائية

 253 0.7 29.1 2.3 1.2 2.3 7.8 89.5 2023 12.5 8.0 أتم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي 
 751 1.4 33.8 1.2 0.2 1.4 14.5 90.8 3409 22 13.3 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى

            الحالة العملية             
 964 10 34.9 1.6 0.5 1.8 11.3 89.5 5080 19.0 12.3 يعمل مقابل عائد نقدي

 176 1.3 20.4 0.0 0.0 0.0 14.5 94.4 1214 14.5 6.6 ال يعمل مقابل عائد نقدي
            مؤشر الثروة             

 219 2.3 38.7 1.6 0.0 1.6 7.0 85.6 1229 17.8 12.3 أدنى مستوى 
 209 0.6 42.5 3.0 1.5 3.0 6.5 89.5 1219 17.2 13.3 المستوى الثاني
 188 0.1 34.6 1.1 0.0 1.1 17.5 95.5 1199 15.7 10.5 المستوى األوسط
 220 0.8 35.0 1.2 0.1 1.2 7.8 90.8 1333 16.5 10.7 المستوى الرابع
 304 1.4 18.6 0.2 0.7 0.9 18.2 90.5 1313 23.1 9.3 أعلى مستوى 

              11.2 18.1 6293 90.3 11.8 1.5 0.5 1.3 32.7 1.1 1140 
 .لمنشورات، المطبوعات أو الملصقاتتشمل الراديو، الجرائد، المجالت، ا 1 
 شمال وجنوب سيناء. محافظتي تضمنتال  2

 

قليلة من السيدات والرجال ناقشوا ختان اإلناث مع األقارب، األصدقاء والجيران خالل السنة  نسبةأن إلى وتشير النتائج 
على الترتيب(. نسبة أعلى قليال من السيدات والرجال ذكروا أنهم حصلوا على معلومات عن الختان  %11و %19السابقة على المسح )

ومن بين هؤالء األفراد الذين على الترتيب(.  %18و %26السابقة على المسح ) سنةى خالل المن وسائل اإلعالم أو مصادر أخر 
من السيدات  %81ذكروا أنهم قد حصلوا على معلومات من أي مصدر، ذكر أغلبهم التليفزيون كمصدر للحصول على المعلومات )

األزواج، وأقارب حديثًا دوا أو سمعوا عن ختان اإلناث حوالي نصف السيدات وثلث الرجال الذين شاه ذكركما من الرجال(.  %90و
رى من مصادر أخ ذكرواحصلوا على معلومات الذين خرين، واألصدقاء والجيران كمصدر للمعلومات. وعدد قليل جدا من المستجيبين آ

 جتماعات المحلية.بينها مقدمي الخدمات الطبية واال
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مناقشة ختان لأقل نسبة حيث تم مالحظة في الجداول لم تكن كبيرة.  عروضةالم المؤشرات االختالفات فيوبصفة عامة، فإن 
ة مناقشلأعلى نسبة كانت على الترتيب(. ومن بين السيدات،  ،%6و %14)سنة  19-15اإلناث بين السيدات والرجال في الفئة العمرية 

أما بالنسبة للرجال، (. %25من في ريف الوجه القبلي )والالتي يقي ،(%26ختان اإلناث بين السيدات الالتي يعملن مقابل عائد نقدي )
معلومات عن ختان اإلناث عن طريق ل تعرضوفيما يتعلق بال(. %15فكانت أعلى نسبة لمناقشة ختان اإلناث في ريف الوجه القبلي )

لوجه ا حضرمعلومات من أي مصدر في ل ن مؤخراً تعرضهن ذكر وسائل اإلعالم وقنوات أخرى، كانت النسبة األقل للسيدات الالتي 
(. %33) والسيدات من ريف الوجه القبلي ،(%34) وكانت النسبة األعلى بين السيدات الالتي يعملن مقابل عائد نقدي ،(%20البحري )

( واألعلى %11) سنة 19-15معلومات في الفئة العمرية لل مؤخراً ومن ببين الرجال، كانت النسبة األقل للرجال الذين ذكروا تعرضهم 
 (.لكاًل منهما %23مستوى لمؤشر الثروة )أعلى بين الرجال في ريف الوجه القبلي والرجال في 
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  تصميم العينة 

 مقدمة 1- أ

للحصول على بيانات عن عدد من والسكان كجزء من التزام وزارة الصحة  2015مصر  –تم إجراء مسح الجوانب الصحية 
تشححكل حيث وارتفاع ضححغط الدم، والتدخين، والسححمنة،  Cو Bالصحححية األسححاسححية، وخاصححة انتشححار االلتهاب الكبدي الفيروسححي  الجوانب

( مثل مرض السححححححححححكر وأمراض القلب. وكان الغرض من NCDsمعدية )المراض غير لإلصححححححححححابة باألهذه المشححححححححححكالت عوامل خطورة 
نسححححب البالغين المصححححابين بااللتهاب الكبدي  تطورتقييم هو إمكانية  Cالحصححححول على بيانات عن انتشححححار االلتهاب الكبدي الفيروسححححي 

عن انتشحححار  ، والذي يعد أول مسحححح على المسحححتوى القومي يوفر تقديرات2008مصحححر  –منذ المسحححح السحححكاني الصححححي  C الفيروسحححي
 Cلتهاب الكبدي الفيروسي االاختبار إجراء مجتمع الذي تم ال عي. وتم توس59-15بين األفراد في العمر  Cااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 اتع بروتوكول االختبار يتوسحححححسحححححنة كما أنه تم  59-1ليشحححححمل كل األفراد في العمر  2015مصحححححر  –في مسحححححح الجوانب الصححححححية له 
عن عديد من  2015مصححر –تم أيضححا جمع بيانات في مسححح الجوانب الصحححية و . Bار االلتهاب الكبدي الفيروسححي اختبإجراء ليشححمل 

يادة ز الرحم، والعوامل التي ساهمت في عنق الثدي و  كاًل من سرطانلفحص  السيدات إجراءفي ذلك مدى بما  جوانب الصحة اإلنجابية
حول تنظيم  مهالحصحححول على بيانات عن اتجاهاتفي ، اسحححتفاد المسحححح من مقابلة الرجال أخيراً و . بشحححكل سحححريع نسحححب الوالدات القيصحححرية

 .اإلناثومعتقداتهم حول ممارسة ختان  األمثلاألسرة وحجم األسرة 

 العينة اختيار 2 – أ
شياخة/قرية من أصل  614 عينة فرعية مكون مناختيار عشوائي منتظم  ل 2015مصر  –مسح الجوانب الصحية  تضمن

 وتضححمن التقرير النهائي للمسححح .20141مصححر  –في المسححح السححكاني الصحححي  أوليةشححياخة/قرية تم اختيارهم كوحدات معاينة  884
وتوضحححح األعمدة  .(2015 وآخرون، رة الصححححة والسحححكانا)وز  وصحححف كامل لتصحححميم عينة المسحححح 2014مصحححر  –السحححكاني الصححححي 

 حضر(. –واإلقامة )ريف  اتمسح الجوانب الصحية حسب المحافظل توزيع وحدات المعاينة األولية 1–ول أفي جد األولى الثالثة

عينة  ختيارا في 2014صححر م –التي تم إعدادها أثناء المسححح السححكاني الصحححي  األسححر المعيشححيةحصححر تم اسححتخدام قوائم 
معيشحححية لمسحححح الجوانب  أسحححرة 7656 إجماليتم اختيار حيث . 2015مصحححر  –مسحححح الجوانب الصححححية ب الخاصحححةالمعيشحححية  األسحححر

 ألسراعينة  األسر المعيشية لمسح الجوانب الصحية مستقلة تماما عن عينة  جعلتبطريقة هذه القوائم من  2015مصر  –الصحية 
الث أعمدة أخر ث وتوضححح ، أي أنه لم يتم اختيار أي أسححرة معيشححية في المسحححين معًا.المعيشححية المختارة  في المسححح السححكاني الصحححي

حضححر(. وأثناء العمل الميداني، -حسححب المحافظة واإلقامة )ريف 2015مصححر  –توزيع عينة مسححح الجوانب الصحححية  1–في جدول أ
أسرة معيشية من األسر المعيشية  175وجد فريق مسح الجوانب الصحية أسرتين معيشيتين بداًل من أسرة معيشية واحدة عند زيارته لححححححححححح

اختيارها بالفعل. وبإتباع سحححياسحححة برنامج المسحححوح السحححكانية الصححححية، تم مقابلة األسحححرة المعيشحححية المضحححافة، وتم إضحححافتها لعينة التي تم 
وحدات معاينة أولية من عينة مسححح الجوانب الصحححية وذلك نظرًا  3مسححح الجوانب الصحححية. وفي محافظة البحر األحمر، تم اسححتبعاد 

مما أدى إلى وجود إشححححكالية لفرق  كيلومتر( 300يسححححافر إليها فريق العمل الميداني من مركز المحافظة ) لبعد المسححححافة التي تحتاج أن
ليس له تأثير على التقديرات النهائية لمسح أسرة معيشية في هذه المحافظة  18الحححححاستبعاد داني للحصول على عينات الدم. و العمل المي

 الجوانب الصحية.

لتوفير تقديرات عن المؤشحححرات الصححححية الرئيسحححية بما في ذلك انتشحححار  2015مصحححر  -حيةتم تصحححميم مسحححح الجوانب الصححح
ة )المحافظات الحضرية، حضر الوجه البحري، ريف الوجه البحري، يمناطق رئيس 6للدولة ككل ولححح Cو  Bااللتهاب الكبدي الفيروسي 

أصححححغر بكثير من  2015مصححححر  –وألن عينة مسححححح الجوانب الصحححححية حضححححر الوجه القبلي، ريف الوجه القبلي، محافظات الحدود(. 
                                                           

وحدة معاينة في شمال وجنوب سيناء، لم يتضمنهم  42. وعلى الرغم من اختيار 2014مصر  –وحدة معاينة للمسح السكاني الصحي  926ر إجمالي تم اختيا 1 
 المسح ألسباب أمنية.

 أ ملحق
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مصححر  –مسححح الجوانب الصحححية أسححرة معيشححية فإن  29000التي تضححمنت أكثر من  2014مصححر  –عينة المسححح السححكاني الصحححي 
 على مستوى المحافظات للمؤشرات الرئيسية فقط. بالحصول على تقديراتيسمح  2015

 المختارة واألسر المعيشية األوليةاينة توزيع وحدات المع 1 –جدول أ 
 2015مصر  –حضر(، مسح الجوانب الصحية  –المختارة واألسر المعيشية حسب المحافظة واإلقامة ) ريف  األوليةوحدات المعاينة  توزيع

 المحافظات
 المعيشية األسر  األوليةوحدات المعاينة 

 إجمالي ريف حضر  إجمالي ريف حضر
        الح ريةالمحافظات 
 636 0 636  46 0 46 القاهرة

 402 12 390  30 1 29 اإلسكندرية
 324 0 324  27 0 27 بورسعيد
 300 0 300  25 0 25 السويس

        
        الوجه البحري 

 288 168 120  24 14 10  دمياط
 336 204 132  26 17 9  الدقهلية
 324 228 96  27 19 8  الشرقية
 378 168 210  28 14 14  القليوبية

 276 204 72  23 17 6 كفر الشيخ
 300 192 108  25 16 9  الغربية
 288 204 84  24 17 7  المنوفية
 318 240 78  26 20 6  البحيرة

 276 144 132  23 12 11  اإلسماعيلية
        

        الوجه القبلي
 456 108 348  32 9 23  الجيزة
 288 204 84  24 17 7 سويف بني
 288 216 72  24 18 6  الفيوم
 306 228 78  25 19 6  المنيا
 276 192 84  23 16 7  أسيوط
 312 216 96  25 18 7  سوهاج

 288 228 60  24 19 5  قنا
 288 156 132  24 13 11  أسوان

 276 144 132  23 12 11  األقصر
        

        محافظات الحدود
 138 24 132  12 2 11 البحر األحمر
 132 48 84  11 4 7 الوادي الجديد

 144 36 108  12 3 9 مطروح
 ل.ي ل.ي ل.ي  ل.ي ل.ي ل.ي شمال سيناء
 ل.ي ل.ي ل.ي  ل.ي ل.ي ل.ي جنوب سيناء

        
 7656 3564 4092  614 297 317  اإلجمالي

     ل.ي = ال ينطبق

ن عادة المقيميأثناء مسحححححح الجوانب الصححححححية، تم تحديد وعمل قوائم في اسحححححتمارة األسحححححرة المعيشحححححية ألفراد األسحححححر المعيشحححححية 
في هذه القائمة كانوا  59-1والزائرين الذين كانوا متواجدين في المنزل في الليلة السحححححححححححححابقة على زيارة المسحححححححححححححح. كل األفراد في العمر 

شححححححهر كانوا مؤهلين للدراسححححححة  59-6. باإلضححححححافة لذلك، األطفال في عمر Cو Bاللتهاب الكبدي الفيروسححححححي مؤهلين للمقابلة واختبار ا
 الخاصة  عن األفالتوكسين.

 العينة نتائج 3 - أ
نتائج المقابالت التي تمت خالل المسححححح حسححححب محل اإلقامة. وبغض النظر عن محل اإلقامة، كانت  2 –يعرض جدول أ 

 تلكوللمسحححتجيبين المؤهلين في  2015مصحححر –مرتفعة لكل من األسحححر المختارة في عينة مسحححح الجوانب الصححححية معدالت االسحححتجابة 
 .راألس
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 نتيجة تنفيذ العينة حسب اإلقامة 2-أجدول 
األسر المعيشية كال  من  ستجابةمعدالت او ت كاًل من األسر المعيشية والسيدات المؤهالت والرجال المؤهلين واألطفال؛ حسب نتيجة مقابال ينالمؤهلفراد لألسر المعيشية واأل النسبيالتوزيع 

 سح الجوانبم، )غير مرجح( اإلقامةريف( ومحل  -)حضر  اإلقامةحسب للسيدات والرجال واألطفال، ستجابة اإلجمالية ونسب االالسيدات المؤهالت والرجال المؤهلين واألطفال، و 
 .2015 مصر –الصحية 

المحافظات     
 الحضرية

محافظات  الوجه القبلي  الوجه البحري 
 4الحدود

 
 اإلجمالي ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر اإلجمالي  ريف حضر النتيجة

              المختارة األسر              
 94.3 98.3  95.0 96.2 93.1 97.9  96.3 92.6 98.6 100.0 96.2 (C) تمت

 0.5 0.1  0.0 0.5 1.0 0.2  0.4 0.9 0.1 0.0 0.3 (HP) المنزل فيال يوجد شخص رشيد 
 0.0 0.0  0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (p) أجلت
 2.2 0.4  2.2 1.3 2.4 0.6  1.1 2.6 0.3 0.0 1.3 (R) رفضت

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (DNF)المنزل غير موجود 
 0.7 0.2  0.5 0.4 0.7 0.2  0.7 1.3 0.3 0.0 0.5 (HA) غير موجودة األسرة
 2.0 0.8  1.8 1.5 2.5 0.9  1.3 2.3 0.7 0.0 1.4 (DV) العنوان ليس منزل /خاليالمنزل 

 0.1 0.0  0.1 0.1 0.2 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 (DD) المنزل تهدم
 0.2 0.1  0.2 0.1 0.1 0.1  0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 (O) أخرى 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالي

 7813 418 1799 1095 2894  1800 1036 2836 1665  3701 4112 العينة فيالمعيشية  األسرعدد 
 1  97.2 99.4  97.7 98.2 96.5 99.2  98.4 96.3 99.7 100 98.3(HRRالمعيشية ) لألسرنسبة االستجابة 

              المؤهلةات السيد              
 98.5 99.2  98.2 98.6 98.0 98.9  99.3 98.7 99.6 100.0 98.9 (EWC) تمت

 0.3 0.1  0.2 0.3 0.4 0.2  0.2 0.4 0.1 0.0 0.2 (EWNH) المنزل فيليست 
 0.5 0.1  0.5 0.4 0.8 0.2  0.2 0.3 0.1 0.0 0.3 (EWP) أجلت
 0.6 0.2  0.9 0.3 0.4 0.3  0.2 0.5 0.0 0.0 0.4 (EWPR) رفضت

 0.2 0.3  0.2 0.3 0.3 0.4  0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 (EWI)غير قادرة على المقابلة 
 0.0 0.0  0.0 0.1 0.1 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (EWO) أخرى 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالي

 9315 545 2404 1260 3664  2270 1189 3459 1647  4816 4499 عدد السيدات
 2 98.5 99.2  98.2 98.6 98 98.9  99.3 98.7 99.6 100 98.9(EWRRنسبة استجابة السيدات المؤهالت )

 3 95.7 98.7  95.9 96.8 94.6 98  97.7 95 99.2 100 97.1(RRWO) اإلجمالية نسبة االستجابة
              ينالمؤهلالرجال               

 94.3 95.4  93.9 94.8 92.8 95.9  94.8 94.8 94.8 98.2 94.9 (EMC) تم
 1.7 1.4  0.7 1.5 2.5 1.0  2.1 2.4 2.0 0.6 1.6 (EMNH) المنزل في ليس
 1.6 1.6  2.2 1.7 2.0 1.6  1.5 1.1 1.7 0.2 1.6 (EMP) أجلت
 1.8 0.7  2.6 1.5 2.5 1.0  0.4 0.6 0.3 0.6 1.3 (EMPR) رفض

 0.5 0.4  0.6 0.3 0.1 0.4  0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 (EMI)على المقابلة  غير قادر
 0.2 0.4  0.0 0.1 0.1 0.1  0.6 0.5 0.7 0.0 0.3 (EMO) أخرى 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالي

 7867 488 1846 1142 2988  1906 1005 2911 1480  3874 3993 الرجالعدد 
 2 94.3 95.4  93.9 94.8 92.8 95.9  94.8 94.8 94.8 98.2 94.9(EMRR) ينالمؤهل الرجالنسبة استجابة 
 3 91.7 94.9  91.6 93.1 89.6 95.1  93.3 91.3 94.5 98.2 93.2(OMRR) اإلجمالية نسبة االستجابة

              ينالمؤهل األطفال              
 99.6 100.0  99.8 99.8 99.4 100.0  99.8 99.3 100.0 100.0 99.8 (ECC) تم

 0.0 0.0  0.0 0.0 0.1 0.0  0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 (ECNH) المنزل في ليس
 0.2 0.0  0.1 0.1 0.3 0.0  0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 (ECP) أجلت
 0.2 0.0  0.1 0.1 0.2 0.0  0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 (ECPR) رفض
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 اإلجمالي

 10899 755 3302 1401 4703  2645 1163 3808 1633  6135 4764 األطفالعدد 
 2 99.6 100.0  99.8 99.8 99.4 100.0  99.8 99.3 100.0 100.0 99.8(RRCE) ينالمؤهل األطفالنسبة استجابة 
 3 96.8 99.4  97.5 98.0 95.9 99.1  98.2 95.6 99.7 100.0 98.1(RRCO) اإلجمالية نسبة االستجابة

 ( كما يلى: HRRمعدل استجابة األسر المعيشية )باستخدام عدد األسر المعيشية داخل كل مجموعة ، يحسب  1                            
100 * C 

——————————— 
C + HP + P + R + DNF 

 
 (.C(M/C)EW( يكافئ نسبة المقابالت التامة )RR(M/C)EW) ينالمؤهل ، الرجال، األطفالمعدل استجابة السيدات 2
 ( كما يلي:RR(M/C)OWالكلي ) ينالمؤهل ، الرجال، األطفاليحسب معدل استجابة السيدات 3

OW(M/C)RR = HRR * EW(M/C)RR/100 

 تضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء.تال  4
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 العينة أوزان 4 – أ

لمختلف المحافظات والمناطق الحضرية  2015مصر  –متناسب في عينة مسح الجوانب الصحية الللتخصيص غير  نظراً 
المسححححح  تحليل باسححححتخدام بيانات إجراء أيالترجيح عند  أوزانوالريفية، وكذلك االختالفات في معدالت االسححححتجابة. كان يجب اسححححتخدام 

 –وكذلك على مستوى كل طبقة. ومثل عينة المسح السكاني الصحي وذلك لضمان التمثيل الفعلي لنتائج المسح على المستوى القومي 
من  2015مصحححر  –التي تم الحصحححول منها على عينة مسحححح الجوانب الصححححية، تتكون عينة مسحححح الجوانب الصححححية  2014مصحححر 

احتماالت سحححححب العينة بشححححكل منفصححححل لكل مراحل سحححححب العينة ولكل قطاع.  أسححححاسالترجيح على  أوزانأربعة مراحل، وتم حسححححاب 
 وفيما يلي تفاصيل إجراءات حساب األوزان.

عدد األسحححححححر المعيشحححححححية بناءًا على إطار  hiM، وhترمز إلى عدد وحدات المعاينة األولية المختارة في الطبقة  haبفرض أن 
هو إجمالي عدد األسحححححر المعيشحححححية في الطبقة. يكون احتمال اختيار وحدة المعاينة M hi، وiالمعاينة في وحدة المعاينة األولية رقم 

 هو: 2015مصر  –في عينة مسح الجوانب الصحية  iاألولية رقم 

1

hih
hi

hi

a  M
P

 M



                      

هو إجمالي عدد األجزاء  hiB، وhفي الطبقة  iترمز إلى عدد األجزاء المختارة من وحدة المعاينة األولية رقم  hibبفرض أن 
مصحححححر  –في عينة مسحححححح الجوانب الصححححححية  iمن وحدة المعاينة األولية  j. يكون احتمال اختيار الجزء iفي وحدة المعاينة األولية رقم 

 هو: 2015

2
hi

hij

hi

b
P

B
 

هو عدد األسحححححححححححححر  hijkQ، وhفي الطبقة  iفي وحدة المعاينة األولية  jهو عدد القطاعات المختار من الجزء  hijcبفرض أن 

hijkkحسححب النتائج التي حصححلنا عليها من مرحلة العد السححريع، و kالمعيشححية في القطاع 
Q  هو إجمالي عدد األسححر المعيشححية في

 هو: 2015مصر  –في عينة مسح الجوانب الصحية  kاختيار القطاع  . يكون احتمالjالجزء 

3

hij hijk

hijk

hijkk

c  Q
P

Q



 

، يتحدد كما تم توضحححيحه سحححابقًا، ويكون احتمال اختيار كل قطاعات الطبقة k، عدد األسحححر المختارة في القطاع hijkgحيث

h  ،4الخاص بالمرحلة الرابعة يجب أن يسحححححححححححححاوي كسحححححححححححححر المعاينة الخاص بالطبقةhijk hP f كما أن احتمال اختيار أخر مرحلة .
 والخاصة باختيار كل أسرة معيشية داخل القطاع هو:

4

hijk

hijk

hijk

g
P

L
 

هو ناتج  hفي الطبقة i في وحدة المعاينة األولية  jالمختارة من الجزء  kختيار لكل أسحححححححححححححرة في قطاع االاحتمال  عمومًا،و 
 احتماالت األربع مراحل لالختيار:

1 2 3 4hijk hi hij hijk hijkP P P P P    
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هو  hفي الطبقحة i في وححدة المعحاينحة األوليحة  jالمختحار من الجزء  kوبحالتحالي فحإن أوزان الترجيح لكحل أسحححححححححححححرة في القطحاع 
 معكوس احتمال االختيار الكلي:

1/hijk hijkW P 

وقد تم عمل جدول يحتوي على جميع المعلمات الخاصححححة بسحححححب العينة واحتماالت االختيار وذلك لتسححححهيل حسححححاب األوزان 
ألفراد االخاصححححححة باألسححححححر المعيشححححححية وكذلك  االسححححححتجابةالخاصححححححة بالعينة. وقد تم تعديل كسححححححر المعاينة فيما بعد حسححححححب معدالت عدم 

 .فراداألوزان الخاصة بالعينة لكل من األسر المعيشية واأل، وذلك للحصول على المؤهلين

تم معايرة أوزان المعاينة النهائية بحيث يكون العدد اإلجمالي للحاالت المرجحة على المسحححححححححححححتوى القومي، لكاًل من األسحححححححححححححر 
ي معايرتها تكون أوزان نسحححححبية أ ، على التوالي، يكون مسحححححاو لعدد الحاالت غير المرجحة. كما أن األوزان التي تمتواألفرادالمعيشحححححية 

 ة.وللبيانات المجمع إجمالي السكانتكون مناسبة في تقدير المتوسطات، والنسب، والمعدالت، ولكنها غير مناسبة في تقدير 
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لمعاينة. وأخطاء ا (وال ترجع للعينة): أخطاء التحيز هم تتأثر التقديرات المحسححححححححوبة من المسححححححححح بالعينة بنوعين من األخطاء
جمع ومعالجة البيانات، مثل فشححل تحديد ومقابلة األسححرة الصحححيحة، وأخطاء نتيجة لسححوء فهم جزء  فيتنتج أخطاء التحيز نتيجة لخطأ 
ح بذلت أثناء إعداد مسحححح التيمسححححتجيب أو الباحث، وأخطاء إدخال البيانات. وبالرغم من الجهود الكبيرة من االسححححئلة سححححواء من جانب ال

لتقليل هذا النوع من األخطاء، إال أن هذا النوع من  (2015مصحححر  –)المسحححح السحححكاني الصححححي  2015مصحححر  –الجوانب الصححححية 
 األخطاء يستحيل تجنبه ويصعب تقييمه إحصائيًا.

وانب الصحححية الجمسححح  في بيناآلخر فإن أخطاء المعاينة يمكن تقديرها إحصححائيًا. فالعينة المسحححوبة للمسححتجي وعلى الجانب
واحدة فقط من عينات كثيرة يمكن سحححبها من نفس المجتمع، باسححتخدام نفس التصححميم ونفس حجم العينة المتوقع  هي 2015مصححر  –

ية تم الحصحححححححححححول عليها من العينة الفعل التيعن النتائج  ءالشحححححححححححيتلفة بعض من هذه العينات نتائج مخ أي يسححححححححححححبه. ويمكن أن تعط
ير سححححححححبها. وبالرغم من أن درجة هذه االختالفات غ التي يمكنالمختارة. وتعتبر أخطاء المعاينة مقياسحححححححًا لالختالفات بين كل العينات 

 معروفة بالتحديد، إال أنه يمكن تقديرها من نتائج المسح.

) الوسححط، النسححبة، ..الخ.( ، والخطأ المعياري هو الجذر  معينالخطأ المعياري إلحصححاء  بداللة نة عموماً ويقاس خطأ المعاي
مجتمع. فعلى ن تقع بداخلها القيمة الحقيقية للأالتربيعي للتباين. ويمكن اسحححححححححححتخدام الخطأ المعياري لحسحححححححححححاب فترات الثقة التي يفترض 

و ناقص ضحححعف أمسحححح، فإن قيمة اإلحصحححاء سحححوف تقع في مدى هو عبارة عن زائد إحصحححاء محسحححوب من عينة ال يسحححبيل المثال، أل
 من كل العينات الممكنة والتي لها نفس الحجم والتصميم. %95الخطأ المعياري عن القيمة المحسوبة لإلحصاء في 

ذا كان قد تم سححححب عينة المسحححتجيب أخطاء  ة لحسحححابكعينة عشحححوائية بسحححيطة، فإنه من الممكن اسحححتخدام صحححيغة مباشحححر  ينوال
استخدام  الضروري كان من  وبالتاليعينة طبقية متعددة المراحل،  كانت 2015مصر  –الجوانب الصحية المعاينة. إال أن عينة مسح 

 .برنامج المسححوح السححكانية الصحححيةواسححتخدام برامج تم تطويرها من قبل  ،SAS ببرنامجوتم حسححاب أخطاء المعاينة  .أكثر تعقيداً  صححيغ
 لمتوسطات والنسب. وهي اتقديرات المسح في لتقدير تباين  يمعامل تيلور الخط طريقة هذه البرامج وتستخدم

xyrكتقدير لخارج قسمة،  أو متوسط أي نسبة يتيلور الخط طريقة معاملعالج ت / حيث تمثل ،y مجموع قيم المتغير 
y  في العينة، وتمثلx االعتبار. ويحسحححححب تباين وذة فيخو المجموعة الفرعية المأأجموعة مجموع عدد المشحححححاهدات في المr تخدام اسحححححب

 الصيغة التالية على ان يكون الخطأ المعياري هو الجذر التربيعي للتباين:
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 ، Hلىإ1خذ القيم منأتمثل الطبقة وت  h و 
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f  حيث يمكن إهماله.ب جداً  ريصغ ويكون ، يالمعاينة الكل كسر 
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يتم تعريف أثر التصميم على أنه و لكل تقدير.  (DEFT)أثر التصميم حساب  أيضاً  فقد تم المعياري،وباإلضافة إلى الخطأ 
النسبة بين خطأ المعاينة الناتج عن استخدام تصميم العينة المعطى وخطأ المعاينة الذى يمكن أن ينتج في حالة استخدام عينة عشوائية 

ألثر التصميم إلى أن تصميم العينة له نفس كفاءة العينة العشوائية البسيطة، بينما إذا كانت القيمة أعلى من  1.0قيمة البسيطة. وتشير 
فإن ذلك يشير إلى زيادة خطأ المعاينة الراجع إلى استخدام تصميم أكثر تعقيدًا وأقل كفاءه إحصائية. كما تم حساب األخطاء  1.0

 رات.المعيارية النسبية وحدود الثقة للتقدي

ينصب  والتي 2015مصر  –من مسح الجوانب الصحية  أخطاء المعاينة لبعض المتغيرات المختارة يعرض هذا الملحق
مة المختلفة: اإلقامناطق لككل و  مصر العربية هذا الملحق لجمهورية في. وتعرض نتائج أخطاء المعاينة الموضحة كبيراهتمامًا عليها 

تمد المستخدم )متوسط، نسبة، أو معدل( والمجتمع المع اإلحصاءسبة لكل متغير، فقد تم توضيح نوع بالنريف وحضر، وألماكن اإلقامة. 
 العددو ، (SE)خطأ المعاينة الخاص به و ، (R) اإلحصاءقيمة  12-بإلى  2-ب. توضح الجداول 1-بجدول  فيالحساب  فيعليه 
وحدود ثقة  ، (SE/R)المعياري النسبيالخطأ و ، (DEFT)أثر التصميم و ،  (WN)والعدد المرجح للحاالت ،(N)المرجح للحاالت  غير
ويتم اعتبار أثر التصميم غير محدد إذا كان خطأ المعاينة للعينة العشوائية البسيطة صفرًا )عندما  ( لكل متغير.R+/-2SE) %95بح

، فإن قيمة أثر التصميم في 2015مصر  –لصحية وبالنسبة ألجمالي عينة مسح الجوانب امن الصفر أو الواحد(.  قريباً يكون التقدير 
. وهذا يعني أن، بسبب العينة متعددة المراحل، فإن القيمة المتوسطة للخطأ المعياري قد زادت بمعامل 1.46المتوسط لكل المتغيرات هي 

 عن العينة العشوائية البسيطة المماثلة. 1.46

سنة الذين  59-15ي الجدول. وباستخدام متغير نسبة الرجال في العمر تم إيجاد فترات الثقة لجميع المتغيرات الموجودة ف 
 كما يلي: النسبة الكلية وتفسيرها فترة الثقة الحصول على تمكمثال،  Cكان لهم تحليل إيجابي في اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

، يتم إضافة وطرح ضعف %95. وللحصول على فترة ثقة 0.005وخطأها المعياري هو  0.089من العينة على المستوى القومي كانت 
( أن تقع القيمة %95أن هناك نسبة مرتفعة ) 2-بالعينة. ويبين جدول  فيقيمة الخطأ المعياري من التقدير الذي تم الحصول عليه 

 0.079بين  Cفي اختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي  سنة الذين كان لهم تحليل إيجابي 59-15نسبة الرجال في العمر لالحقيقية 
 .0.098و

قارنة م بالنسبة إلى الفئات المختلفة أكبر تكون مؤشرات لأن األخطاء المعيارية ليتضح المعاينة  اءخطبمراجعة جداول أ
ت لهم نتيجة إيجابية في اختبار كانسنة الذين  59-15فعلى سبيل المثال، إن الخطأ المعياري لنسبة الرجال في العمر  .بالمجتمع ككل

ضد  0.010يكون ضعف الخطأ المعياري لنفس المؤشر على مستوى الدولة ككل ) في محافظات الحدود Cااللتهاب الكبدي الفيروسي 
الكبدي  ابكانت لهم نتيجة إيجابية في اختبار االلتهالذين تكون فترة الثقة التي تحتوي على القيمة الحقيقة لنسبة  وبذلك،(. 0.005

، وتكون هذه الفترة أوسع من تلك الخاصة بنفس المؤشر 0.006و 0.046تقع ما بين  %95بنسبة  في محافظات الحدود Cالفيروسي 
 على المستوى القومي.
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 2015مصر  -ةالصحي جوانبيرات المختارة ألخطاء المعاينة، مسح القائمة بأسماء المتغ 1 - بجدول 
 المجتمع المعتمد عليه التقدير المتغير      
 59-1 المجتمع في العمر نسبة الحضر      

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 
 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 
 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة  )السيدات( متزوجات حاليا
 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( حاليا ينمتزوج

 49-15 في العمرالسيدات  نسبة ات(السابقة للمسح )السيدلم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسرة خالل الستة اشهر 
 49-15 في العمر الرجال  نسبة لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسرة خالل الستة اشهر السابقة للمسح )الرجال(

 49-15 في العمرالسيدات  متوسط العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 49-15 في العمر الرجال  متوسط العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 49-15 في العمرالسيدات  نسبة تم ختانهن )السيدات(
 14-1 في العمر البنات  نسبة تم ختانهن )البنات(

 49-15 في العمرالسيدات  نسبة ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 49-15 في العمر الرجال  نسبة ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 Cالالتي لديهن معرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 Cالذين لديهم معرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 59-1 في العمر المجتمع  نسبة )إجمالي المجتمع(  Cالختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي تحليل إيجابي 
 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-15 في العمر الرجال نسبة )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 Bالالتي لديهن معرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 Bالذين لديهم معرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-1 في العمر المجتمع  نسبة )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 59-15 في العمر الرجال نسبة )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 49-15 في العمرالسيدات  نسبة /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 49-15 في العمر الرجال  نسبة /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 59-15 في العمر الرجال  نسبة يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 الذين تم قياسهم 59-15 في العمرالسيدات  نسبة )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 الذين تم قياسهم 59-15 في العمر الرجال  نسبة )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 59-15 في العمر الرجال  نسبة ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 59-15 في العمرالسيدات  نسبة المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 59-15 في العمرالسيدات  نسبة (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 وضعن من قبل التيال 49-15سبق لهن الزواج  الالتيالسيدات  نسبة سبق لها والدة قيصرية
 49-15سبق لهن الزواج  الالتيالسيدات  نسبة االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة طبيعية الحقا
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 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح القوميالعينة على المستوى  –أخطاء المعاينة  2 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.367 0.335 0.023 2.783 27549 27549 0.008 0.351 الحضر                  
 0.232 0.209 0.026 1.31 9209 9209 0.006 0.221 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.092 0.074 0.054 1.415 7462 7462 0.005 0.083 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.457 0.425 0.018 1.542 9209 9209 0.008 0.441 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.548 0.511 0.017 1.591 7462 7462 0.009 0.529 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.723 0.7 0.008 1.244 9209 9209 0.006 0.711  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.66 0.631 0.011 1.299 7462 7462 0.007 0.646 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.717 0.689 0.01 1.379 7906 7905 0.007 0.703 للمسح )السيدات(
تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة  لم يتعرض لمعلومات عن

 0.817 0.791 0.008 1.297 6297 6315 0.006 0.804 للمسح )الرجال(
 3.139 3.066 0.006 1.268 7800 7783 0.018 3.103 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.49 3.366 0.009 1.298 6197 6208 0.031 3.428 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.884 0.861 0.007 1.526 7906 7905 0.006 0.872 ختانهن )السيدات( تم
 0.154 0.129 0.045 1.314 5280 5272 0.006 0.141 تم ختانهن )البنات(

 0.557 0.521 0.017 1.589 7906 7905 0.009 0.539 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.603 0.567 0.016 1.467 6297 6315 0.009 0.585 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.87 0.849 0.006 1.484 9209 9209 0.005 0.86 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.915 0.896 0.005 1.424 7462 7462 0.005 0.905 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.598 0.565 0.014 1.522 7917 7968 0.008 0.581 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.68 0.645 0.013 1.511 6755 6772 0.009 0.663 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.048 0.04 0.043 1.496 26049 26049 0.002 0.044 المجتمع(

 0.061 0.049 0.057 1.286 8838 8838 0.003 0.055 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.098 0.079 0.054 1.429 7167 7167 0.005 0.089 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.358 0.329 0.021 1.457 9209 9209 0.007 0.343 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.432 0.4 0.019 1.398 7462 7462 0.008 0.416 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.552 0.501 0.024 1.502 3161 3516 0.013 0.527 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.616 0.568 0.02 1.41 3106 3320 0.012 0.592 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.012 0.008 0.114 1.838 26049 26049 0.001 0.01 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.015 0.008 0.16 1.62 8838 8838 0.002 0.012 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.025 0.015 0.128 1.535 7167 7167 0.003 0.02 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.674 0.643 0.012 1.454 7906 7905 0.008 0.659 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.807 0.775 0.01 1.531 6297 6315 0.008 0.791 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.482 0.447 0.019 1.502 7462 7462 0.009 0.464 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.771 0.749 0.008 1.224 8379 8358 0.006 0.76 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.623 0.591 0.013 1.408 7223 7231 0.008 0.607 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.183 0.162 0.031 1.333 9194 9192 0.005 0.172 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.178 0.157 0.033 1.262 7446 7449 0.005 0.168 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.12 0.101 0.043 1.45 9209 9209 0.005 0.111 إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(المعرفة بكيفية 
 0.069 0.003 9209 9209 1.302 0.05 0.062 0.076 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.338 0.306 0.025 1.26 5682 5551 0.008 0.322 سبق لها والدة قيصرية
عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة االعتقاد بأن التي أجرت 

 0.456 0.421 0.02 1.349 6062 5961 0.009 0.439 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   

 



 . 131 أخطاء المعاينة

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الح رعينة  –أخطاء المعاينة  3 - بجدول 
 الثقةحدود    عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1 1 0 ل.ي 9656 12940 0 1 الحضر                  
 0.122 0.094 0.066 1.536 3359 4430 0.007 0.108 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.057 0.039 0.094 1.304 2847 3766 0.005 0.048 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.587 0.529 0.026 1.912 3359 4430 0.014 0.558 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.635 0.574 0.025 1.924 2847 3766 0.015 0.604 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.682 0.644 0.014 1.317 3359 4430 0.009 0.663  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.617 0.57 0.02 1.471 2847 3766 0.012 0.594 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.738 0.695 0.015 1.475 2791 3734 0.011 0.716 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.816 0.775 0.013 1.418 2325 3131 0.01 0.796 للمسح )الرجال(
 2.941 2.832 0.009 1.462 2745 3675 0.027 2.887 العدد األمثل لألطفال )السيدات(

 3.34 3.154 0.014 1.45 2294 3091 0.046 3.247 لألطفال )الرجال( العدد األمثل
 0.798 0.749 0.016 1.796 2791 3734 0.012 0.774 تم ختانهن )السيدات(
 0.121 0.086 0.084 1.366 1662 2290 0.009 0.104 تم ختانهن )البنات(

 0.399 0.346 0.036 1.677 2791 3734 0.013 0.373 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.498 0.442 0.03 1.572 2325 3131 0.014 0.47 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.93 0.897 0.009 1.932 3359 4430 0.008 0.914 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.941 0.913 0.008 1.693 2847 3766 0.007 0.927 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.73 0.687 0.015 1.513 3069 4063 0.011 0.709 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.731 0.68 0.018 1.644 2639 3495 0.013 0.706 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.037 0.026 0.087 1.701 9144 11956 0.003 0.031 المجتمع(

 0.045 0.028 0.114 1.427 3224 4164 0.004 0.037 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.072 0.047 0.104 1.552 2734 3546 0.006 0.059 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.457 0.408 0.028 1.642 3359 4430 0.012 0.433 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.488 0.437 0.028 1.589 2847 3766 0.013 0.463 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.664 0.598 0.026 1.527 1454 1992 0.017 0.631 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.689 0.616 0.028 1.613 1317 1795 0.018 0.653 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.019 0.008 0.192 2.466 9144 11956 0.003 0.014 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.021 0.006 0.281 2.095 3224 4164 0.004 0.013 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.037 0.017 0.19 1.876 2734 3546 0.005 0.027 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.808 0.767 0.013 1.524 2791 3734 0.01 0.787 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.872 0.828 0.013 1.749 2325 3131 0.011 0.85 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.513 0.463 0.026 1.552 2847 3766 0.013 0.488 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.802 0.764 0.012 1.48 3020 4011 0.01 0.783 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.656 0.604 0.02 1.601 2714 3613 0.013 0.63 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.212 0.177 0.046 1.494 3351 4420 0.009 0.195 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.19 0.155 0.052 1.441 2840 3759 0.009 0.172 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.182 0.146 0.055 1.614 3359 4430 0.009 0.164 إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(المعرفة بكيفية 
 0.1 0.007 4430 3359 1.458 0.066 0.087 0.113 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.372 0.322 0.036 1.326 1871 2511 0.013 0.347 سبق لها والدة قيصرية
عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة االعتقاد بأن التي أجرت 

 0.475 0.423 0.029 1.353 1987 2681 0.013 0.449 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 132 أخطاء المعاينة 

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الريفعينة  –أخطاء المعاينة  4 - بجدول 
 الثقةحدود    عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0 0 ل.ي ل.ي 17893 14609 0 0 الحضر                  
 0.301 0.27 0.027 1.174 5850 4779 0.008 0.285 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.118 0.091 0.064 1.325 4615 3696 0.007 0.105 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.392 0.355 0.025 1.339 5850 4779 0.009 0.374 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.506 0.46 0.024 1.393 4615 3696 0.011 0.483 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.754 0.724 0.01 1.178 5850 4779 0.007 0.739  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.696 0.66 0.013 1.154 4615 3696 0.009 0.678 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.714 0.677 0.013 1.295 5115 4171 0.009 0.696 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.825 0.791 0.01 1.194 3972 3184 0.008 0.808 للمسح )الرجال(
 3.267 3.172 0.007 1.141 5054 4108 0.024 3.22 العدد األمثل لألطفال )السيدات(

 3.615 3.454 0.011 1.178 3903 3117 0.04 3.534 لألطفال )الرجال(العدد األمثل 
 0.937 0.915 0.006 1.374 5115 4171 0.006 0.926 تم ختانهن )السيدات(
 0.175 0.142 0.052 1.236 3619 2982 0.008 0.159 تم ختانهن )البنات(

 0.653 0.608 0.018 1.504 5115 4171 0.011 0.63 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.675 0.629 0.018 1.356 3972 3184 0.011 0.652 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.843 0.814 0.009 1.309 5850 4779 0.007 0.829 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.905 0.879 0.007 1.258 4615 3696 0.006 0.892 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.523 0.478 0.023 1.409 4847 3905 0.011 0.501 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.658 0.612 0.018 1.386 4115 3277 0.012 0.635 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.056 0.046 0.05 1.366 16905 14093 0.003 0.051 المجتمع(

 0.074 0.057 0.065 1.177 5614 4674 0.004 0.066 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.12 0.093 0.063 1.307 4433 3621 0.007 0.107 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.309 0.274 0.03 1.327 5850 4779 0.009 0.292 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.408 0.368 0.026 1.255 4615 3696 0.01 0.388 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.474 0.402 0.041 1.422 1707 1524 0.018 0.438 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.579 0.516 0.029 1.246 1789 1525 0.016 0.548 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.01 0.006 0.124 1.314 16905 14093 0.001 0.008 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.014 0.007 0.186 1.307 5614 4674 0.002 0.011 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.021 0.01 0.166 1.247 4433 3621 0.003 0.015 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.609 0.568 0.017 1.33 5115 4171 0.01 0.588 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.778 0.736 0.014 1.375 3972 3184 0.01 0.757 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.473 0.426 0.026 1.428 4615 3696 0.012 0.45 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.761 0.733 0.01 1.078 5359 4347 0.007 0.747 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.614 0.572 0.018 1.275 4509 3618 0.01 0.593 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.172 0.146 0.041 1.224 5843 4772 0.006 0.159 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.178 0.151 0.042 1.136 4606 3690 0.007 0.165 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.091 0.069 0.068 1.39 5850 4779 0.005 0.08 إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(المعرفة بكيفية 
 0.051 0.004 4779 5850 1.217 0.076 0.044 0.059 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.329 0.289 0.032 1.192 3812 3040 0.01 0.309 سبق لها والدة قيصرية
عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة االعتقاد بأن التي أجرت 

 0.457 0.412 0.026 1.298 4076 3280 0.011 0.434 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 . 133 أخطاء المعاينة

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح المحافظات الح ريةعينة  –أخطاء المعاينة  5 - بجدول 
 حدود الثقة   الحاالتعدد                      

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.999 0.998 0 0.227 3445 4637 0 0.998 الحضر                  
 0.137 0.082 0.125 1.767 1223 1618 0.014 0.11 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.074 0.04 0.151 1.382 1044 1389 0.009 0.057 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.587 0.472 0.054 2.319 1223 1618 0.029 0.529 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.633 0.533 0.043 1.886 1044 1389 0.025 0.583 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.69 0.626 0.024 1.359 1223 1618 0.016 0.658  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.615 0.526 0.039 1.671 1044 1389 0.022 0.571 )الرجال( حاليا ينمتزوج
خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة  لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة

 0.821 0.742 0.025 1.76 996 1339 0.02 0.782 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.841 0.779 0.019 1.344 840 1133 0.016 0.81 للمسح )الرجال(
 2.937 2.727 0.019 1.668 978 1329 0.052 2.832 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.202 2.92 0.023 1.512 824 1125 0.071 3.061 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.791 0.7 0.03 1.898 996 1339 0.023 0.745 تم ختانهن )السيدات(
 0.106 0.054 0.161 1.339 581 791 0.013 0.08 تم ختانهن )البنات(

 0.322 0.242 0.071 1.629 996 1339 0.02 0.282 )السيدات(ممارسة الختان البد أن تستمر 
 0.429 0.338 0.06 1.581 840 1133 0.023 0.384 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.942 0.875 0.019 2.349 1223 1618 0.017 0.909 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.945 0.905 0.011 1.437 1044 1389 0.01 0.925 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.754 0.681 0.025 1.568 1111 1498 0.018 0.718 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.755 0.669 0.03 1.694 966 1297 0.021 0.712 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.037 0.022 0.128 1.465 3264 4317 0.004 0.03 المجتمع(

 0.047 0.021 0.19 1.393 1173 1523 0.006 0.034 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.075 0.038 0.162 1.436 1003 1316 0.009 0.057 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.487 0.395 0.052 1.847 1223 1618 0.023 0.441 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.497 0.404 0.052 1.749 1044 1389 0.023 0.451 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.741 0.622 0.044 1.772 539 768 0.03 0.681 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.729 0.592 0.052 1.867 470 667 0.034 0.66 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.029 0.004 0.377 3.23 3264 4317 0.006 0.017 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.035 0 0.553 2.78 1173 1523 0.009 0.016 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.056 0.012 0.327 2.219 1003 1316 0.011 0.034 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.806 0.745 0.019 1.325 996 1339 0.015 0.775 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.881 0.804 0.023 1.787 840 1133 0.019 0.843 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.556 0.469 0.042 1.613 1044 1389 0.022 0.512 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.821 0.75 0.023 1.652 1104 1474 0.018 0.785 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.676 0.577 0.04 1.877 1004 1344 0.025 0.626 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.208 0.154 0.075 1.414 1223 1618 0.014 0.181 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.206 0.136 0.103 1.738 1042 1388 0.018 0.171 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.197 0.131 0.099 1.771 1223 1618 0.016 0.164 إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(المعرفة بكيفية 
 0.135 0.013 1618 1223 1.486 0.094 0.11 0.16 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.341 0.257 0.07 1.393 676 918 0.021 0.299 سبق لها والدة قيصرية
والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة  االعتقاد بأن التي أجرت عملية

 0.537 0.454 0.042 1.278 703 966 0.021 0.496 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 134 أخطاء المعاينة 

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الوجه البحري عينة  –أخطاء المعاينة  6 - بجدول 
 الثقةحدود    عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.24 0.205 0.039 2.098 13249 9970 0.009 0.223 الحضر                  
 0.217 0.184 0.042 1.22 4506 3409 0.008 0.2 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.097 0.069 0.085 1.341 3698 2761 0.007 0.083 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.501 0.455 0.024 1.327 4506 3409 0.011 0.478 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.538 0.484 0.027 1.432 3698 2761 0.014 0.511 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.753 0.719 0.012 1.135 4506 3409 0.009 0.736  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.698 0.658 0.015 1.141 3698 2761 0.01 0.678 )الرجال( حاليا ينمتزوج
ة السحححححححابقلم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر 

 0.751 0.71 0.014 1.251 3842 2887 0.01 0.73 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.865 0.83 0.011 1.192 3081 2292 0.009 0.848 للمسح )الرجال(
 3.026 2.926 0.008 1.17 3817 2856 0.025 2.976 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.319 3.153 0.013 1.247 3049 2265 0.041 3.236 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.885 0.852 0.01 1.33 3842 2887 0.008 0.869 تم ختانهن )السيدات(
 0.12 0.086 0.083 1.205 2433 1820 0.009 0.103 تم ختانهن )البنات(

 0.572 0.518 0.024 1.439 3842 2887 0.013 0.545 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.623 0.571 0.022 1.28 3081 2292 0.013 0.597 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.888 0.858 0.008 1.289 4506 3409 0.007 0.873 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.929 0.902 0.007 1.291 3698 2761 0.007 0.915 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.593 0.546 0.021 1.318 3933 3008 0.012 0.57 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.688 0.636 0.02 1.381 3385 2539 0.013 0.662 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.062 0.049 0.058 1.373 12534 9520 0.003 0.056 المجتمع(

 0.083 0.062 0.073 1.168 4324 3287 0.005 0.072 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.12 0.089 0.075 1.321 3552 2655 0.008 0.105 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.364 0.324 0.029 1.243 4506 3409 0.01 0.344 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.442 0.397 0.027 1.214 3698 2761 0.011 0.419 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.495 0.421 0.041 1.378 1550 1363 0.019 0.458 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.606 0.537 0.03 1.234 1551 1263 0.017 0.572 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.009 0.005 0.168 1.364 12534 9520 0.001 0.007 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.011 0.004 0.251 1.263 4324 3287 0.002 0.008 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.017 0.008 0.198 1.147 3552 2655 0.002 0.012 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.697 0.651 0.017 1.326 3842 2887 0.012 0.674 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.812 0.763 0.016 1.446 3081 2292 0.012 0.788 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.47 0.416 0.03 1.429 3698 2761 0.014 0.443 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.813 0.78 0.01 1.128 4135 3112 0.008 0.796 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.672 0.628 0.017 1.198 3584 2666 0.011 0.65 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.196 0.165 0.043 1.187 4505 3407 0.008 0.18 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.184 0.151 0.049 1.147 3693 2756 0.008 0.167 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.132 0.103 0.061 1.309 4506 3409 0.007 0.118 إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(المعرفة بكيفية 
 0.071 0.005 3409 4506 1.194 0.074 0.061 0.082 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.374 0.325 0.035 1.177 2836 2094 0.012 0.349 سبق لها والدة قيصرية
عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة االعتقاد بأن التي أجرت 

 0.429 0.376 0.033 1.273 3019 2237 0.013 0.402 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 . 135 أخطاء المعاينة

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح ح ر الوجه البحري عينة  –أخطاء المعاينة  7 - بجدول 
 حدود الثقة   الحاالتعدد                      

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 المعياري الخطأ 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1 1 0 ل.ي 2952 3254 0 1 الحضر                  
 0.102 0.061 0.127 1.293 1056 1165 0.01 0.082 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.054 0.023 0.195 1.19 854 933 0.008 0.038 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.655 0.579 0.031 1.33 1056 1165 0.019 0.617 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.677 0.563 0.046 1.788 854 933 0.028 0.62 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.709 0.636 0.027 1.315 1056 1165 0.018 0.672  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.655 0.573 0.033 1.284 854 933 0.02 0.614 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.752 0.68 0.025 1.244 869 961 0.018 0.716 )السيدات( للمسح
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.867 0.803 0.019 1.19 678 751 0.016 0.835 للمسح )الرجال(
 2.867 2.701 0.015 1.216 861 941 0.042 2.784 العدد األمثل لألطفال )السيدات(

 3.261 3.004 0.021 1.139 676 742 0.064 3.133 األمثل لألطفال )الرجال(العدد 
 0.767 0.671 0.033 1.657 869 961 0.024 0.719 تم ختانهن )السيدات(
 0.081 0.034 0.207 1.207 503 561 0.012 0.057 تم ختانهن )البنات(

 0.417 0.322 0.064 1.516 869 961 0.024 0.369 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.525 0.42 0.055 1.433 678 751 0.026 0.473 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.938 0.897 0.011 1.287 1056 1165 0.01 0.918 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.967 0.918 0.013 1.608 854 933 0.012 0.942 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.768 0.702 0.023 1.229 969 1075 0.017 0.735 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.782 0.693 0.03 1.496 805 876 0.022 0.738 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.054 0.027 0.165 1.85 2795 2973 0.007 0.04 المجتمع(

 0.06 0.025 0.205 1.418 1014 1085 0.009 0.043 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.111 0.051 0.184 1.601 821 863 0.015 0.081 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.476 0.396 0.046 1.368 1056 1165 0.02 0.436 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.555 0.464 0.045 1.384 854 933 0.023 0.51 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.625 0.515 0.048 1.308 461 554 0.028 0.57 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.699 0.577 0.048 1.396 435 488 0.03 0.638 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.014 0.002 0.348 1.701 2795 2973 0.003 0.008 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.014 0.001 0.462 1.303 1014 1085 0.003 0.007 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.024 0.003 0.392 1.332 821 863 0.005 0.013 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.843 0.776 0.021 1.324 869 961 0.017 0.81 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.909 0.833 0.022 1.555 678 751 0.019 0.871 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.501 0.41 0.05 1.396 854 933 0.023 0.455 )الرجال(يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى 
 0.818 0.751 0.021 1.309 944 1042 0.017 0.784 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.696 0.619 0.03 1.212 812 878 0.019 0.658 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.249 0.191 0.066 1.193 1056 1164 0.014 0.22 الدم )السيدات(ارتفاع ضغط 
 0.201 0.14 0.089 1.225 854 931 0.015 0.171 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.204 0.14 0.094 1.456 1056 1165 0.016 0.172 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.089 0.011 1165 1056 1.373 0.129 0.066 0.111 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.451 0.36 0.056 1.165 575 636 0.023 0.405 سبق لها والدة قيصرية
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.457 0.361 0.059 1.285 619 684 0.024 0.409 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 136 أخطاء المعاينة 

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح ريف الوجه البحري عينة  –أخطاء المعاينة  8 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 المعياري الخطأ 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0 0 ل.ي ل.ي 10297 6716 0 0 الحضر                  
 0.257 0.216 0.043 1.141 3450 2244 0.01 0.237 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.114 0.079 0.091 1.279 2844 1828 0.009 0.097 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.462 0.409 0.031 1.27 3450 2244 0.013 0.435 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.509 0.448 0.032 1.316 2844 1828 0.015 0.478 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.774 0.736 0.013 1.055 3450 2244 0.01 0.755  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.72 0.674 0.017 1.089 2844 1828 0.012 0.697 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.759 0.71 0.017 1.216 2973 1926 0.012 0.735 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.872 0.83 0.012 1.161 2403 1541 0.011 0.851 للمسح )الرجال(
 3.091 2.972 0.01 1.117 2956 1915 0.03 3.032 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.365 3.165 0.015 1.225 2373 1523 0.05 3.265 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.928 0.897 0.009 1.221 2973 1926 0.008 0.912 تم ختانهن )السيدات(
 0.136 0.094 0.09 1.152 1929 1259 0.01 0.115 تم ختانهن )البنات(

 0.628 0.565 0.026 1.409 2973 1926 0.016 0.596 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.662 0.602 0.024 1.227 2403 1541 0.015 0.632 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.877 0.841 0.011 1.232 3450 2244 0.009 0.859 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.923 0.891 0.009 1.191 2844 1828 0.008 0.907 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.544 0.487 0.028 1.255 2964 1933 0.014 0.515 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.669 0.607 0.024 1.306 2579 1663 0.015 0.638 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.067 0.053 0.061 1.254 9739 6547 0.004 0.06 المجتمع(

 0.094 0.069 0.078 1.091 3311 2202 0.006 0.081 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.13 0.093 0.082 1.231 2731 1792 0.009 0.112 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.339 0.292 0.037 1.191 3450 2244 0.012 0.316 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.419 0.366 0.034 1.153 2844 1828 0.013 0.392 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.457 0.363 0.057 1.355 1090 809 0.023 0.41 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.587 0.505 0.038 1.155 1115 775 0.021 0.546 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.009 0.004 0.191 1.258 9739 6547 0.001 0.007 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.012 0.003 0.295 1.222 3311 2202 0.002 0.008 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.018 0.007 0.229 1.081 2731 1792 0.003 0.012 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.662 0.607 0.022 1.261 2973 1926 0.014 0.635 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.794 0.735 0.019 1.372 2403 1541 0.015 0.764 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.472 0.407 0.037 1.393 2844 1828 0.016 0.44 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.818 0.781 0.012 1.059 3191 2070 0.009 0.8 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.674 0.622 0.02 1.161 2772 1788 0.013 0.648 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.187 0.15 0.054 1.16 3449 2243 0.009 0.168 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.186 0.147 0.058 1.099 2839 1825 0.01 0.166 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.118 0.085 0.08 1.278 3450 2244 0.008 0.101 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.066 0.006 2244 3450 1.131 0.09 0.054 0.078 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.363 0.307 0.042 1.149 2261 1458 0.014 0.335 سبق لها والدة قيصرية
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.431 0.37 0.038 1.238 2400 1553 0.015 0.4 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 . 137 أخطاء المعاينة

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الوجه القبليعينة  –أخطاء المعاينة  9 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.32 0.272 0.041 2.811 10650 11163 0.012 0.296 الحضر                  
 0.305 0.269 0.032 1.209 3417 3637 0.009 0.287 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.108 0.079 0.077 1.319 2664 2833 0.007 0.094 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.383 0.337 0.032 1.439 3417 3637 0.011 0.36 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.56 0.502 0.027 1.533 2664 2833 0.014 0.531 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.716 0.679 0.013 1.228 3417 3637 0.009 0.698  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.652 0.608 0.018 1.215 2664 2833 0.011 0.63 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.666 0.621 0.018 1.352 3011 3187 0.011 0.643 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.77 0.724 0.015 1.292 2325 2456 0.011 0.747 للمسح )الرجال(
 3.413 3.293 0.009 1.177 2948 3114 0.03 3.353 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.919 3.692 0.015 1.256 2274 2396 0.057 3.806 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.935 0.907 0.008 1.499 3011 3187 0.007 0.921 تم ختانهن )السيدات(
 0.221 0.177 0.055 1.296 2223 2275 0.011 0.199 تم ختانهن )البنات(

 0.646 0.593 0.021 1.537 3011 3187 0.013 0.619 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.675 0.617 0.022 1.501 2325 2456 0.014 0.646 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.844 0.808 0.011 1.431 3417 3637 0.009 0.826 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.902 0.867 0.01 1.428 2664 2833 0.009 0.884 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.574 0.516 0.027 1.61 2822 3016 0.015 0.545 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.673 0.617 0.022 1.465 2356 2519 0.014 0.645 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.039 0.029 0.07 1.36 10056 10514 0.002 0.034 المجتمع(

 0.049 0.033 0.099 1.203 3280 3502 0.004 0.041 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.094 0.067 0.085 1.306 2559 2725 0.007 0.08 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.331 0.286 0.037 1.471 3417 3637 0.011 0.308 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.426 0.375 0.031 1.366 2664 2833 0.013 0.401 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.59 0.51 0.036 1.395 1053 1223 0.02 0.55 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.63 0.554 0.032 1.362 1067 1239 0.019 0.592 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.014 0.009 0.121 1.335 10056 10514 0.001 0.012 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.02 0.01 0.181 1.319 3280 3502 0.003 0.015 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.033 0.016 0.171 1.419 2559 2725 0.004 0.025 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.625 0.575 0.021 1.444 3011 3187 0.013 0.6 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.799 0.754 0.015 1.341 2325 2456 0.011 0.777 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.501 0.449 0.028 1.399 2664 2833 0.013 0.475 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.722 0.685 0.013 1.154 3084 3285 0.009 0.704 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.568 0.513 0.025 1.445 2579 2751 0.014 0.541 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.176 0.142 0.053 1.39 3403 3622 0.008 0.159 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.182 0.152 0.046 1.088 2655 2826 0.008 0.167 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.093 0.069 0.076 1.364 3417 3637 0.006 0.081 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.042 0.004 3637 3417 1.269 0.1 0.034 0.051 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.315 0.269 0.039 1.161 2128 2187 0.011 0.292 سبق لها والدة قيصرية
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.495 0.441 0.029 1.329 2296 2384 0.014 0.468 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 138 أخطاء المعاينة 

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الوجه القبلي ح ر عينة –أخطاء المعاينة  10 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 1 1 0 ل.ي 3151 3717 0 1 الحضر                  
 0.157 0.107 0.094 1.285 1048 1243 0.012 0.132 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.063 0.033 0.158 1.159 919 1083 0.007 0.048 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.58 0.488 0.043 1.637 1048 1243 0.023 0.534 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.667 0.558 0.045 1.85 919 1083 0.027 0.613 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.687 0.628 0.022 1.094 1048 1243 0.015 0.658  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.633 0.563 0.029 1.174 919 1083 0.018 0.598 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.683 0.611 0.028 1.229 897 1069 0.018 0.647 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.794 0.712 0.027 1.438 778 917 0.02 0.753 للمسح )الرجال(
 3.126 2.947 0.015 1.249 878 1046 0.045 3.036 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 3.721 3.314 0.029 1.461 767 902 0.102 3.517 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.89 0.827 0.019 1.491 897 1069 0.016 0.859 تم ختانهن )السيدات(
 0.204 0.129 0.113 1.296 556 657 0.019 0.166 تم ختانهن )البنات(

 0.521 0.425 0.051 1.58 897 1069 0.024 0.473 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.61 0.513 0.043 1.476 778 917 0.024 0.562 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.945 0.891 0.015 1.741 1048 1243 0.014 0.918 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.946 0.886 0.016 1.773 919 1083 0.015 0.916 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.717 0.633 0.031 1.526 962 1150 0.021 0.675 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.715 0.625 0.034 1.514 842 1002 0.023 0.67 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.032 0.018 0.133 1.244 2982 3391 0.003 0.025 المجتمع(

 0.047 0.021 0.192 1.223 1006 1166 0.006 0.034 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.058 0.028 0.174 1.173 882 1014 0.007 0.043 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.463 0.381 0.049 1.466 1048 1243 0.021 0.422 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.477 0.392 0.049 1.409 919 1083 0.021 0.435 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.691 0.582 0.043 1.308 442 537 0.027 0.636 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.72 0.604 0.044 1.382 400 516 0.029 0.662 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.022 0.01 0.182 1.344 2982 3391 0.003 0.016 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.024 0.008 0.258 1.11 1006 1166 0.004 0.016 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.048 0.016 0.244 1.41 882 1014 0.008 0.032 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.824 0.738 0.027 1.688 897 1069 0.021 0.781 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.88 0.8 0.024 1.647 778 917 0.02 0.84 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.539 0.447 0.046 1.499 919 1083 0.023 0.493 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.813 0.75 0.02 1.273 942 1129 0.016 0.781 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.652 0.567 0.035 1.391 869 1038 0.021 0.61 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.225 0.15 0.1 1.68 1040 1234 0.019 0.188 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.201 0.151 0.071 1.085 914 1079 0.013 0.176 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.185 0.128 0.091 1.384 1048 1243 0.014 0.156 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.072 0.01 1243 1048 1.398 0.143 0.051 0.092 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.388 0.301 0.063 1.213 599 704 0.022 0.345 لها والدة قيصريةسبق 
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.48 0.387 0.054 1.294 643 763 0.023 0.433 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 . 139 أخطاء المعاينة

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح الوجه القبلي ريف عينة –أخطاء المعاينة  11 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0 0 ل.ي ل.ي 7498 7446 0 0 الحضر                  
 0.379 0.332 0.033 1.195 2369 2394 0.012 0.356 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.138 0.097 0.086 1.317 1745 1750 0.01 0.118 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.308 0.258 0.045 1.37 2369 2394 0.013 0.283 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.522 0.454 0.035 1.418 1745 1750 0.017 0.488 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.739 0.691 0.017 1.286 2369 2394 0.012 0.715  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.674 0.619 0.021 1.212 1745 1750 0.014 0.647 )الرجال( حاليا ينمتزوج
لم تتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.671 0.613 0.023 1.388 2114 2118 0.014 0.642 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.771 0.717 0.018 1.222 1547 1539 0.014 0.744 للمسح )الرجال(
 3.563 3.411 0.011 1.141 2070 2068 0.038 3.487 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 4.087 3.817 0.017 1.151 1507 1494 0.067 3.952 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.962 0.932 0.008 1.533 2114 2118 0.007 0.947 تم ختانهن )السيدات(
 0.236 0.184 0.062 1.285 1667 1618 0.013 0.21 )البنات( تم ختانهن

 0.712 0.651 0.022 1.513 2114 2118 0.015 0.682 ممارسة الختان البد أن تستمر )السيدات(
 0.724 0.653 0.026 1.491 1547 1539 0.018 0.688 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.808 0.761 0.015 1.397 2369 2394 0.012 0.785 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.889 0.847 0.012 1.311 1745 1750 0.011 0.868 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.514 0.44 0.039 1.602 1859 1866 0.019 0.477 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.666 0.595 0.028 1.436 1515 1517 0.018 0.631 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.044 0.032 0.082 1.376 7074 7123 0.003 0.038 المجتمع(

 0.054 0.034 0.115 1.185 2274 2336 0.005 0.044 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.119 0.081 0.095 1.311 1676 1711 0.01 0.1 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.284 0.232 0.05 1.45 2369 2394 0.013 0.258 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.414 0.351 0.041 1.35 1745 1750 0.016 0.382 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.543 0.431 0.057 1.46 611 686 0.028 0.487 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.6 0.5 0.045 1.345 668 723 0.025 0.55 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.013 0.007 0.162 1.353 7074 7123 0.002 0.01 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.022 0.008 0.238 1.398 2274 2336 0.003 0.015 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.031 0.011 0.24 1.44 1676 1711 0.005 0.021 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.552 0.494 0.028 1.332 2114 2118 0.014 0.523 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.773 0.718 0.018 1.237 1547 1539 0.014 0.745 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.498 0.434 0.034 1.347 1745 1750 0.016 0.466 يدخن حاليا السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(
 0.691 0.647 0.016 1.081 2141 2156 0.011 0.669 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.542 0.47 0.036 1.494 1711 1713 0.018 0.506 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.164 0.128 0.061 1.233 2362 2388 0.009 0.146 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.181 0.143 0.059 1.088 1741 1747 0.01 0.162 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.06 0.035 0.13 1.425 2369 2394 0.006 0.048 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.029 0.004 2394 2369 1.141 0.134 0.021 0.037 (Pap Smearالمعرفة بمسحة عنق الرحم )

 0.298 0.245 0.048 1.133 1529 1483 0.013 0.271 سبق لها والدة قيصرية
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.515 0.448 0.034 1.334 1653 1621 0.017 0.482 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
   



 140 أخطاء المعاينة 

 2015مصر  -الجوانب الصحية، مسح محافظات الحدود عينة –أخطاء المعاينة  12 - بجدول 
 حدود الثقة   عدد الحاالت                     

                  
 المتغير

 القيمة
(R) 

 الخطأ المعياري 
(SE) 

 غير المرجح
(N) 

 المرجح
(WN) 

 أثر التصميم
(DEFT) 

 النسبيالخطأ 
(SE/R) R-2SE R+2SE 

 0.625 0.486 0.062 2.938 205 1779 0.035 0.556 الحضر                  
 0.256 0.168 0.103 1.245 63 545 0.022 0.212 )السيدات( المدرسة إلىلم يسبق لهن الذهاب 

 0.12 0.038 0.26 1.661 56 479 0.02 0.079 )الرجال( المدرسة إلىالذهاب  ملم يسبق له
 0.514 0.395 0.065 1.386 63 545 0.03 0.454 )السيدات( فأعلىأتممن المرحلة الثانوية / 

 0.683 0.557 0.051 1.426 56 479 0.032 0.62 )الرجال( فأعلىالمرحلة الثانوية /  واأتمم
 0.803 0.717 0.028 1.18 63 545 0.022 0.76  )السيدات( متزوجات حاليا

 0.745 0.631 0.041 1.344 56 479 0.029 0.688 )الرجال( حاليا ينمتزوج
تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة لم تتعرض لمعلومات عن 

 0.675 0.564 0.045 1.269 58 492 0.028 0.619 للمسح )السيدات(
لم يتعرض لمعلومات عن تنظيم األسحححححححرة خالل السحححححححتة اشحححححححهر السحححححححابقة 

 0.697 0.539 0.064 1.681 51 434 0.039 0.618 للمسح )الرجال(
 3.463 3.096 0.028 1.412 56 484 0.092 3.28 العدد األمثل لألطفال )السيدات(
 4.42 3.657 0.047 1.604 49 422 0.191 4.039 العدد األمثل لألطفال )الرجال(

 0.809 0.685 0.042 1.583 58 492 0.031 0.747 تم ختانهن )السيدات(
 0.208 0.092 0.193 1.585 44 386 0.029 0.15 تم ختانهن )البنات(

 0.47 0.366 0.062 1.171 58 492 0.026 0.418 تستمر )السيدات(ممارسة الختان البد أن 
 0.479 0.326 0.095 1.621 51 434 0.038 0.402 ممارسة الختان البد أن تستمر )الرجال(
 0.858 0.755 0.032 1.519 63 545 0.026 0.806 )السيدات( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.916 0.81 0.031 1.689 56 479 0.027 0.863 )الرجال( Cالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.624 0.488 0.061 1.436 51 446 0.034 0.556 )السيدات( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.673 0.537 0.056 1.417 48 417 0.034 0.605 )الرجال( Cالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 

)إجمحححالي   Cالختبحححار االلتهحححاب الكبحححدي الفيروسحححححححححححححي تحليحححل إيجحححابي 
 0.024 0.008 0.244 1.296 194 1698 0.004 0.016 المجتمع(

 0.041 0.01 0.305 1.126 60 526 0.008 0.025 )السيدات( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.047 0.006 0.392 1.388 54 471 0.01 0.026 )الرجال( Cتحليل إيجابي الختباري االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.35 0.238 0.095 1.433 63 545 0.028 0.294 )السيدات( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.381 0.257 0.097 1.456 56 479 0.031 0.319 )الرجال( Bالمعرفة بااللتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.614 0.369 0.125 1.549 18 162 0.061 0.492 )السيدات( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.693 0.458 0.102 1.448 18 151 0.059 0.575 )الرجال( Bالمعرفة بطريقة النتقال االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.01 0.001 0.422 1.307 194 1698 0.002 0.006 )إجمالي المجتمع( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.017 0 0.585 1.178 60 526 0.004 0.008 )السيدات( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 
 0.023 0 0.547 1.257 54 471 0.006 0.011 )الرجال( Bتحليل إيجابي الختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي 

 0.715 0.582 0.051 1.545 58 492 0.033 0.648 /اإليدز)السيدات(ببفيروس نقص المناعة المكتس المعرفة 
 0.858 0.723 0.043 1.723 51 434 0.034 0.791 /اإليدز )الرجال(ببفيروس نقص المناعة المكتسالمعرفة 

 0.503 0.384 0.067 1.308 56 479 0.03 0.444 السجائر أو أي منتجات تبغية أخرى )الرجال(يدخن حاليا 
 0.742 0.63 0.041 1.329 56 487 0.028 0.686 )السيدات( 25 > = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 
 0.59 0.45 0.067 1.513 55 470 0.035 0.52 )الرجال( 25> = الزيادة في الوزن مؤشر كتلة الجسم 

 0.159 0.09 0.14 1.232 63 545 0.017 0.124 ارتفاع ضغط الدم )السيدات(
 0.184 0.096 0.159 1.397 56 479 0.022 0.14 ارتفاع ضغط الدم )الرجال(

 0.248 0.13 0.156 1.755 63 545 0.029 0.189 المعرفة بكيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي )السيدات(
 0.076 0.018 545 63 1.548 0.232 0.041 0.111 (Pap Smearعنق الرحم )المعرفة بمسحة 

 0.393 0.273 0.09 1.189 43 352 0.03 0.333 سبق لها والدة قيصرية
االعتقاد بأن التي أجرت عملية والدة قيصرية تستطيع الوالدة بصورة 

 0.612 0.433 0.086 1.725 45 374 0.045 0.523 طبيعية الحقا
 : ال ينطبق.ل.ى                  
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  59-15في العمر  لألفراداختبار اإللتهاب الكبدي الفيروسي نتائج 
 

 سنة حسب الخصائص الخلفية 59-15لألفراد في العمر  Cو Bاإللتهاب الكبدي الفيروسي  انتشار 1 -جدول ج 
االقتصادية، -النتيجة إيجابية، حسب النوع والخصائص االجتماعية لهم وكانت  Cو Bاختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي الذين أجروا لعد الفعلي ل طبقاً  59-15في العمر األفراد نسبة

 .2015مصر 
    

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 Cانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  
            

 الخصائص الخلفية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

ية إيجابنسبة الذين لديهم نتيجة 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 
 59-15 سيدات

       اإلقامة       
 3224 3.7 5.9  1.3 12.5 حضر
 5614 6.6 9.3  1.1 13.6 ريف

       محل اإلقامة       
 1173 3.4 5.5  1.6 13.5 المحافظات الحضرية

 4324 7.2 10.3  0.8 12.3 وجه بحرى 
 1013 4.3 7.5  0.7 10.4 حضر  
 3311 8.1 11.2  0.8 12.8 ريف  

 3280 4.1 6.1  1.5 14.4 وجه قبلي
 1006 3.4 4.8  1.6 13.3 حضر  
 2274 4.4 6.7  1.5 14.9 ريف  

 60 2.5 3.5  0.8 14 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمة       

 1973 10.1 14.5  1.8 22.7 لم يسبق لها الذهاب للمدرسة
 748 9 13.6  1.2 22 لم تتم المرحلة االبتدائية

 2268 3.1 4.9  0.9 7.8 تمت المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي أ
 3849 4 5.6  0.9 9.9 أتمت المرحلة الثانوية/فأعلى

       الحالة العملية       
 1180 6.6 9.9  1 14 تعمل مقابل عائد نقدي

 7657 5.3 7.8  1.2 13.1 تعمل مقابل عائد نقدي ال
       مؤشر الثروة       

 1753 7.3 9.9  0.5 14.1 أدنى مستوى 
 1757 6.3 8.7  1.3 16.1 المستوى الثاني
 1722 6 8.6  1.6 12.8 المستوى األوسط
 1815 5.3 8.3  1 13 المستوى الرابع
 1791 2.7 4.9  1.3 10.2 أعلى مستوى 

 8838 5.5 8.1  1.2 13.2  السيدات جماليإ        
 59-15 رجال       

       اإلقامة       
 2734 5.9 8.5  2.7 18.8 حضر
 4431 10.7 14.7  1.5 18.8 ريف

       محل اإلقامة       
 1003 5.7 8.5  3.4 18.7 المحافظات الحضرية

 3550 10.5 14.6  1.3 17.5 وجه بحرى 
 820 8.1 11.0  1.3 17.0 حضر  
 2730 11.2 15.7  1.2 17.6 ريف  

 2559 8.0 11.0  2.5 20.8 وجه قبلي
 882 4.3 6.3  3.2 20.7 حضر  
 1676 10.0 13.4  2.1 20.9 ريف  

 54 2.6 3.5  1.1 13.2 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمة       

 592 18.4 21.9  1.8 29.0 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 669 15.4 21.0  2.8 26.6 تم المرحلة االبتدائيةيلم 
 2146 6.4 8.8  1.3 13.4 تم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي أ

 3757 7.6 11.3  2.2 18.9 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى
       الحالة العملية       

 5898 10.1 14.0  2.3 21.2 عمل مقابل عائد نقديي
 1267 3.3 4.8  0.4 7.7 عمل مقابل عائد نقديي ال
       مؤشر الثروة       

 1410 12.3 16.2  1.4 18.4 أدنى مستوى 
 1364 10.7 15.7  1.7 20.6 المستوى الثاني
 1327 8.8 12.4  1.6 17.8 المستوى األوسط
 1524 7.7 9.9  2.8 20.9 المستوى الرابع
 1539 5.3 8.2  2.3 16.3 أعلى مستوى 

 7165 8.9 12.4  2.0 18.8  الرجال إجمالي        
 تابع .....       

 ج ملحق
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 )تابع( 1-ججدول 

 
 
     
 Cانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

            

 الخصائص الخلفية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
 األجسام المضادة الختبار

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 
 59-15اإلجمالي 

       اإلقامة       
 5958 4.7 7.1  2.0 15.4 حضر
 10045 8.4 11.7  1.3 15.9 ريف

       محل اإلقامة       
 2176 4.4 6.9  2.5 15.9 الحضريةالمحافظات 
 7874 8.7 12.2  1.0 14.6 وجه بحرى 

 1833 6.0 9.1  1.0 13.4 حضر  
 6041 9.5 13.2  1.0 15.0 ريف  

 5839 5.8 8.2  1.9 17.2 وجه قبلي
 1889 3.8 5.5  2.3 16.8 حضر  
 3950 6.8 9.5  1.7 17.4 ريف  

 114 2.6 3.5  0.9 13.6 1محافظات الحدود
       الحالة التعليمة       

 2565 12.0 16.2  1.8 24.1 لم يسبق له الذهاب للمدرسة
 1417 12.0 17.1  2.0 24.2 تم المرحلة االبتدائيةيلم 
 4415 4.7 6.8  1.1 10.5 تم المرحلة االبتدائية/بعض الثانوي أ

 7606 5.7 8.4  1.6 14.3 أتم المرحلة الثانوية/فأعلى
       الحالة العملية       

 7078 9.5 13.3  2.1 20.0 عمل مقابل عائد نقديي
 8924 5.1 7.4  1.1 12.3 عمل مقابل عائد نقديي ال
       مؤشر الثروة       

 3164 9.5 12.7  0.9 16.0 أدنى مستوى 
 3121 8.2 11.8  1.5 18.1 المستوى الثاني
 3049 7.2 10.2  1.6 14.9 المستوى األوسط
 3339 6.4 9.0  1.8 16.6 المستوى الرابع
 3331 3.9 6.5  1.8 13.0 أعلى مستوى 

 16003 7.0 10.0  1.5 15.7 اإلجمالي         
       

بااللتهاب  حالية( يحدد المستجيبين المصابين إصابة سطح البروتينات) HBsAGاختبار  .Bالمضادة( يحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  األجسام)  HBcAbملحوظة: اختبار  
اختبار الحامض األميني للفيروس .Cيحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  Cاختبار األجسام المضادة لاللتهاب الكبدي الفيروسي في وقت إجراء المسح.  Bالكبدي الفيروسي 

HCV-RNA  بااللتهاب الكبدي الفيروسي  حاليةيحدد المستجيبين المصابين  إصابةC. 
 ال تتضمن محافظتي شمال وجنوب سيناء. 1
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 سنة حسب المحافظات 59-15لألفراد في العمر  Cو Bإنتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  2 - ججدول 
 .2015، مصر المحافظاتلنتيجة إيجابية، حسب لهم اوكانت  Cو Bاختبار االلتهاب الكبدي الفيروسي  أجرواالذين لعد الفعلي طبقًا ل 59-15في العمر فرادنسبة األ

 Cانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار اإللتهاب الكبدي الفيروسي  

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

      
      

 المحافظة

نسبة الذين لديهم نتيجة 
ام األجسإيجابية الختبار 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 
       المحافظات الح رية       

 1550 4.7 7.4  2.7 16.8 القاهرة
 556 3.6 5.5  1.9 13.7 اإلسكندرية
 56 4.1 6.8  0.5 11.2 بورسعيد
 14 3.8 7.4  1.0 14.9 السويس

       وجه بحري        
 316 8.2 14.2  0.5 11.7 دمياط
 1201 7.8 11.6  1.3 13.7 الدقهلية
 1427 10.4 13.9  1.5 18.2 الشرقية
 755 5.7 9.3  1.4 16.2 القليوبية

 650 5.5 9.5  0.8 9.7 كفر الشيخ
 1094 9.8 12.2  0.3 12.3 الغربية
 805 11.4 15.6  1.7 20.6 المنوفية
 1492 8.8 12.0  0.3 12.1 البحيرة

 135 4.3 8.4  1.2 16.2 اإلسماعيلية
       وجه قبلي       

 1393 4.4 5.6  2.0 16.4 الجيزة 
 528 8.0 12.2  1.1 13.9 بني سويف

 513 8.0 11.6  0.9 18.1 الفيوم
 845 10.5 15.1  2.1 18.0 المنيا
 863 4.2 6.0  2.3 15.5 أسيوط
 659 3.3 4.5  1.8 16.0 سوهاج

 581 4.3 6.6  2.2 18.5 قنا
 276 5.7 6.7  2.4 22.6 أسوان

 180 4.2 6.7  2.5 26.6 األقصر 
       محافظات الحدود       

 41 2.1 3.2  0.3 14.6 البحر األحمر
 37 2.1 2.4  1.5 15.1 الوادي الجديد

 36 3.6 4.9  1.1 11.1 مطروح
 16003 7 10  1.5 15.7 59-15اإلجمالي        
       
( يحدد المستجيبين المصابين إصابة سطح البروتينات) HBsAG. اختبار Bالمضادة( يحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  األجسام)  HBcAbملحوظة: اختبار  

اختبار  .Cيحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  Cفي وقت إجراء المسح. اختبار األجسام المضادة لاللتهاب الكبدي الفيروسي  Bحالية بااللتهاب الكبدي الفيروسي 
 .Cيحدد المستجيبين المصابين  إصابة حالية بااللتهاب الكبدي الفيروسي  HCV-RNAالحامض األميني للفيروس 
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 حسب تاريخ الحقن الطبية 59-15بين األفراد فى العمر  Cو Bانتشار االلتهاب الكبدى الفيروسى  3-ج جدول
 .2015، مصرحسب تاريخ الحقن الطبية وكانت لهم نتيجة إيجابية Bو Cطبقًا للعد الفعلى الذين أجروا اختبار االلتهاب الكبدى الفيروسى  59-15نسبة األفراد فى العمر 

  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 الحقن الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-15في العمر  سيدات              
       البلهارسيا الحقن لعالج              

 426 12.7 18.1  0.7 21.2 نعم
 8344 5.1 7.6  1.2 12.8 ال
 67 6.8 8.4  0.0 14.4 عرف/بيانات مفقودةتال 
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 8807 5.5 8.0  1.2 13.2 نعم
 28 (11.5) (16.4)  (0.0) (16.5) ال
 2 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       الحقن باستخدام ابر وسرنجات مستعملة        

 139 5.1 8.0  1.6 16.2 نعم
 8695 5.5 8.1  1.1 13.2 حقنة أخذ اال/ لم يسبق له

 4 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
 8838 5.5 8.1  1.2 13.2 السيدات إجمالي        
 59-15في العمر  رجال              
       البلهارسيا الحقن لعالج              

 799 18.5 26.4  1.7 29.7 نعم
 6298 7.7 10.6  1.9 17.3 ال

 68 2.6 9.8  12.8 28.0 ال يعرف/بيانات مفقودة
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 7143 8.9 12.4  2.0 18.8 نعم
 22 (5.4) (8.7)  (3.3) (18.7) ال

 0 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       الحقن باستخدام ابر وسرنجات مستعملة        

 161 13.9 19.1  1.2 31.3 نعم
 6990 8.8 12.2  2.0 18.5 حقنة أخذال/ لم يسبق له 

 14 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
 7165 8.9 12.4  2.0 18.8 الرجال إجمالي        
 59-15اإلجمالي               
       البلهارسيا لعالج الحقن              

 1225 16.5 23.5  1.3 26.7 نعم
 14643 6.2 8.9  1.5 14.7 ال

 135 4.7 9.1  6.4 21.2 ال يعرف/بيانات مفقودة
       الحقن ألسباب أخرى غير عالج البلهارسيا        

 15950 7.0 10.0  1.5 15.7 نعم
 50 8.8 13.0  1.5 17.5 ال

 2 * *  * * مفقودةال يعرف/بيانات 
       الحقن باستخدام ابر وسرنجات مستعملة        

 299 9.8 13.9  1.4 24.3 نعم
 15685 7.0 9.9  1.5 15.6 حقنة أخذال/ لم يسبق له 

 18 (9.0) (9.0)  (0.3) (15.1) ال يعرف/بيانات مفقودة
 16003 7.0 10.0  1.5 15.7 اإلجمالي        
يحدد المستجيبين المصابين باإللتهاب  )سطح البروتينات( HBsAG. أما اختبار Bبتحديد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة باإللتهاب الكبدي الفيروسي  )األجسام المضادة(  HBcAb مالحظة: يقوم اختبار              

( يحدد HCV. أما اختبار الحامض األميني النووي للفيروس )C( المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي HCVوقت المسح. يحدد اختبار األجسام المضادة ) Bالكبدي الفيروسي 
حالة غير  49-25ألقواس محسوبة لعدد حالة غير مرجحة ولذلك تم حذفها، األرقام بين ا 25* تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من . Cالمستجيبين الذين لديهم إصابة نشطة بفيروس 

 مرجحة.
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 دخول المستشفى واإلجراءات الطبية بخالف الحقنحسب تاريخ  59-15بين األفراد فى العمر  Cو Bانتشار االلتهاب الكبدى الفيروسى  4-ججدول 
دخول المستشفي واإلجراءات الطبية حسب تاريخ  وكانت لهم نتيجة إيجابية Bو Cطبقًا للعد الفعلى الذين أجروا اختبار االلتهاب الكبدى الفيروسى  59-15نسبة األفراد فى العمر 

 .2015، مصربخالف الحقن
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 دخول مستشفى/ اإلجراءات الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
 المضادةالختبار األجسام 

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-15في العمر  سيدات              
       سبق له دخول المستشفى              

 4695 6.4 9.1  1.2 14.4 نعم
 4140 4.6 6.9  1.1 11.9 ال
 2 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       سبق له إجراء جراحة        

 4740 6.1 8.8  1.3 14.6 نعم
 4098 4.8 7.2  1.0 11.7 ال
       سبق له عمل غرز جراحية       
 5150 5.6 8.1  1.3 14.3 نعم
 3687 5.4 8.1  1.0 11.8 ال
 1 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       سبق له عمل خط وريدي        

 5609 5.8 8.5  1.3 14.5 نعم
 3228 5.1 7.4  0.9 10.9 ال
 1 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       سبق له عمل قسطرة بول        

 1162 5.8 8.1  1.4 17.2 نعم
 7672 5.5 8.1  1.1 12.6 ال
 4 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       سبق له نقل دم        

 485 8.4 12.6  1.8 21.9 نعم
 8330 5.3 7.8  1.1 12.7 ال
 23 * *  * * عرف/بيانات مفقودةتال 
       سبق له عمل منظار        

 339 11.3 16.9  2.6 20.0 نعم
 8495 5.3 7.7  1.1 13.0 ال
 4 * *  * * عرف/بيانات مفقودةال ت

       سبق له عالج أسنان        
 6192 6.2 9.1  1.1 14.9 نعم
 2645 4.0 5.8  1.2 9.2 ال
 0 * *  * * عرف/بيانات مفقودةال ت

 8838 5.5 8.1  1.2 13.2 السيدات إجمالي        
 تابع .....
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 )تابع( 4-ججدول 
 
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 دخول مستشفى/ اإلجراءات الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 -Chemilumin) المضادة
escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-15في العمر  رجال              
      سبق له دخول المستشفى              

 3061 11.2 15.4  2.0 21.4 نعم
 4104 7.1 10.1  2.0 16.9 ال

 0 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له إجراء جراحة        

 2765 11.0 15.1  2.3 21.8 نعم
 4400 7.5 10.6  1.8 16.9 ال
       سبق له عمل غرز جراحية       
 3710 9.7 13.3  2.3 20.4 نعم
 3454 8.0 11.3  1.6 17.1 ال

 1 * *  * * مفقودةال يعرف/بيانات 
       سبق له عمل خط وريدي        

 3261 11.3 15.0  2.1 20.9 نعم
 3901 6.8 10.2  1.9 17.0 ال

 3 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل قسطرة بول        

 331 16.9 24.4  1.4 26.5 نعم
 6832 8.5 11.8  2.0 18.4 ال

 2 * *  * * مفقودةال يعرف/بيانات 
       سبق له نقل دم        

 335 22.5 29.3  3.7 25.7 نعم
 6811 8.2 11.5  1.9 18.5 ال

 19 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل منظار        

 292 17.4 24.0  3.4 29.2 نعم
 6868 8.5 11.8  1.9 18.3 ال

 5 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عالج أسنان        

 4796 9.8 13.7  2.4 21.4 نعم
 2368 6.9 9.7  1.2 13.4 ال

 1 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
 7165 8.9 12.4  2.0 18.8 الرجال إجمالي        

 تابع .....
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 )تابع( 4-ججدول 
 
  Cانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي   Bانتشار االلتهاب الكبدي الفيروسي                
              

 دخول مستشفى/ اإلجراءات الطبية

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار األجسام 

 (HBcAbالمضادة )

نسبة الذين لديهم نتيجة 
إيجابية الختبار سطح 

  (HBsAG) البروتينات

ة لديهم نتيجة إيجابينسبة الذين 
 الختبار األجسام المضادة

(Chemilumin- escence) 

نسبة الذين لديهم نتيجة إيجابية 
الختبار الحامض األميني النووي 

 (HCV-RNA)للفيروس 

عدد الذين 
أجروا 
 االختبار

 59-15اإلجمالي               
       سبق له دخول المستشفى              

 7757 8.3 11.6  1.5 17.2 نعم
 8244 5.9 8.5  1.5 14.4 ال

 2 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له إجراء جراحة        

 7505 7.9 11.2  1.6 17.2 نعم
 8498 6.2 9.0  1.4 14.4 ال
       سبق له عمل غرز جراحية       
 8860 7.3 10.3  1.7 16.8 نعم
 7140 6.7 9.6  1.3 14.3 ال

 3 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل خط وريدي        

 8870 7.8 10.9  1.6 16.9 نعم
 7129 6.0 8.9  1.4 14.3 ال

 3 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل قسطرة بول        

 1492 8.3 11.7  1.4 19.3 نعم
 14505 6.9 9.8  1.5 15.4 ال

 6 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له نقل دم        

 820 14.2 19.4  2.6 23.5 نعم
 15141 6.6 9.5  1.5 15.3 ال

 42 (9.9) (9.9)  (0.0) (7.5) ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عمل منظار        

 631 14.1 20.2  3.0 24.3 نعم
 15363 6.7 9.6  1.5 15.3 ال

 9 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
       سبق له عالج أسنان        

 10988 7.8 11.1  1.7 17.8 نعم
 5013 5.4 7.6  1.2 11.2 ال

 1 * *  * * ال يعرف/بيانات مفقودة
 16003 7.0 10.0  1.5 15.7 اإلجمالي        
( يحدد المستجيبين المصابين إصابة سطح البروتينات) HBsAGاختبار  .Bالمضادة( يحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  األجسام)  HBcAbملحوظة: اختبار              

اختبار .Cيحدد المستجيبين الذين سبق لهم اإلصابة بااللتهاب الكبدي الفيروسي  Cاختبار األجسام المضادة لاللتهاب الكبدي الفيروسي في وقت إجراء المسح.  Bبااللتهاب الكبدي الفيروسي  حالية
حالة غير مرجحة  25* تشير على أن األرقام مبنية على عدد حاالت أقل من  .Cبااللتهاب الكبدي الفيروسي  حاليةيحدد المستجيبين المصابين  إصابة  HCV-RNAالحامض األميني للفيروس 

 حالة غير مرجحة. 49-25ألرقام بين األقواس محسوبة لعدد ولذلك تم حذفها، ا
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 فريق المسح 
 

 واإلداري  الفنيهيئة العمل   
 د/ فاطمة حسن الزناتي، المدير الفني للمسح

 نهى أحمد الغزالي، مساعد المدير لجميع أنشطة المسح
 رشاد حامد، مساعد المدير لمعالجة البيانات

 

 استشاريو المؤشرات الحيوية
 نيفين مصطفى، مدرب طبي
 مي حامد كامل، مدرب طبي

 مدرب الممرضين وفنيين المعملدينا أحمد عبد العزيز، 
 محمد كمال منصور، استشاري الوزن والطول
 طلعت عبد الرحمن، استشاري الوزن والطول

 
 مسئولو معالجة البيانات

 إسالم الفخراني، مشرف معالجة البيانات
 أحمد عبد العظيم، مساعد مشرف معالجة البيانات

 

 فريق الدعم
 عبد المجيد هيثم عبد هللا

 سامح سعيد أمين، مساعد مدرب
 أحمد يحيى محمود، مساعد باحث
 أسماء عصام علي، مساعد باحث

 

 مسئولو العمل الميداني
 محمد فرج هللا، منسق العمل الميداني
 أحمد سمير علي، متابعة طبية

 محمود مصطفى حسين، متابعة طبية
 ذكريا حمد هللا إبراهيم، متابعة طبية

 د، متابعة ميدانيةسعد محمد سع
 أنور محمود إبراهيم، متابعة ميدانية
 عماد الدين مصطفى، متابعة ميدانية

 

 أع اء المكتب
 ياسر خليفة متولي، مشرف

 منى شعبان جاد الحق  دعاء إبراهيم محمد
 نجوى متولي فهمي  حمدي عبد البديع أحمد
 أسامة حمدي متولي  مها حمدي عبد المجيد

 إداريون 
 فاروق علي، محاسبمحمد 

 عزة سعد أبو العيون، سكرتارية

 

 د ملحق
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 المعامل المركزية
 نجوى فتحي

 أحمد صفوت عبد الغني
 (PCRأمل محمد نجيب، )

 (PCRنادية مصطفى محمود، )
 (PCRشيماء شوقي، )

 (Elisaأماني الجوهري شتا، )
 (Elisaسلوى عبد اللطيف شندي، )
 (Elisaعالء الدين إبراهيم، )

 (Elisaعزة حسن، )
 (Elisaفاطمة إبراهيم عبده، )

 معهد تيودور بلهارس
 حنان جمال الدين الباز
 محمد علي صابر
 هديل خالد

 قسمت محمد ماهر
 منال محمد كامل
 شيماء عطية عطا

 الدولية ICFفريق مؤسسة 
 كبير خبراءآن واي، 

 رئيس مجموعة معالجة بياناتجيرمو روجاس، 
 معالجة بيانات أخصائيجين كوشنج، 

 اختبارات حيويةدين جاريت، أخصائي 
 مسئول المتابعةحمدي عبد الغفار موسى، 

 أخصائي عينات، محمد القصبي
 لوري ليسكن، خبير إعالمي

 مراجعة تقارير نانسي جونسون، متخصص
 كريس جرامير، أخصائي إعداد تقارير

 

عادة المقابلة  فرق المقابلة وا 
 المشرفين   
 محمد عبد الهادي عامر  عبد السالم عبد الكريمعمرو    

 محمد محروس محروس  عمرو شكري محمد
 محمد عبد النبي محمد  عرفه فرج هللا رغبي
 عثمان عوض عثمان  حمدي فرج هللا زغبي
   حسين فرج هللا زغبي

 المراجعة الميدانية   
 إسالم هاشم عبد الخالق   عبد الحميد سعيد محمود   

  مروة فريد محمد  أحمد حسن على 
 محمد مجدى حسن   هناء مصطفى حسب هللا
 سماح أبو زيد محمد  حسن على حسنين محمد
    هبة هللا إبراهيم الشربيني

 الباحثين 
 محمد على عبد العزيز حجاج  أحمد عبد النبي محمد   

 نجوى إبراهيم محمد  احمد عبد السالم عبد الكريم
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 نشوى رفعت محمد علي  جمعة أحمدأحمد 
 نسمة أيوب عبده  أحمد ثابت حفني
 رشا كامل عبد الرازق   أحمد يسرى حسان

 رشا شعبان عبد التواب  أريج السيد محمد حسيني
 رحاب جمال حسن   عاطف عبده صديق
 ريهام إبراهيم حامد السيد  النشار  إيمان على زهران
 غانم صافيناز محمد  إيمان مهدي بكر

 سحر محمد عبد هللا   جهاد جمال حامد سيد 
 سمر أبو المكارم حسن  إسالم سمير أسامة الجيوشي 
 سمر محمد عبد العظيم   كمال سمير محمد مصطفى

 سناء محروس محمود  الميس عبد الحميد عبد العزيز
 شيماء نبيل محمود  محمد عبد الغنى محمد المغازي 

 الحيويةفريق المؤشرات  
   األطباء:   

 حسن عيد محمد   عبد هللا محمد النصر على 
 إسالم على سعد  عبد العزيز محمود محمود
 محمود عبد الرازق أحمد                                                  أحمد جمال عبد الحى 

 محمود عبد العليم محمد  أحمد حمدي محمد
 محمود صالح محمد  أحمد محمود شرف
 محمد أحمد رضوان  أحمد محمد عزت

 محمد فارس ياسين احمد  أحمد محمد محى الدين
 مصطفى عاطف كمال  أحمد سعيد الدسوقي 
 مصطفى المهتدى جعفر  عماد الدين على على

   الممر ون/فنيا المعمل:   
 هدى محمد عفيفي  عائشة سيد شحاته

 إبراهيم فؤاد إبراهيم الديب  عبدهللا يونس عبد الرحمن 
 إبراهيم محمد على   عبد الرازق عبد الحميد رمزي 

 إكرامي نبيه رجب   عبد العزيز محمود عبد العزيز 
 مها صبري عبد الخالق  أحمد محمد أحمد جاب هللا 

 محمود فتحي محمد  أحمد توكل عبد الشافي
 محمود سيد درويش   أمل رشدي أبو العزم

 محمد محمد عوده  الرحمن محمود مصطفىأمة 
 محمد عبد النبي عمر  أمورة أحمد محمد 

 مصطفى طارق احمد  اشرف صالح مصطفى
 نوال مبارك سيد  أية زكريا عزت السنوسي
 نسرين سليم على  عزة صالح عبد الحميد
 رشا محمد كامل   دعاء لطفى عبد الفضيل
 حسانينسماح حسين   البسيوني جابر محمد
 سارة سامى محمود  السعيد كمال فوزى 

 شريف فوزى محمد  فوزية عبد الفتاح السعيد
 ياسمين على عبد العزيز  هدير فتحي عبد هللا
 زينب جمال محمد  هدير نصر خضر
   هاشم سيد سليمان

 فريق المراجعة المكتبية والتكويد   
 حمدي عبد البديع أحمد  أسماء عصام علي   

 منى شعبان جاد الحق  دعاء إبراهيم محمد
 نجوى متولي فهمي  أحمد يحيى محمود 
 مصطفى فرج هللا الزغبي  أنور محمود إبراهيم
 سعد محمد سعد  عماد الدين مصطفى

 فريق إدخال البيانات   
 منى محمود معوض  عزة سعد أبو العيون    

 سارة أحمد عبدهللا  حمدي عبد البديع احمد
 شهيرة حمدي محمد  هند جمال كامل

 سوزان حامد عمر  محمود عادل حسن
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 االستمارات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ه ملحق
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جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

الزناتى ومشاركوه

بيانات هذا المسح سرية ولن تستخدم فى غير أغراض البحث العلمى

المسح السكانى الصحى ـ مصر

استمارة األسرة المعيشية

2015

مكون الجوانب الصحية
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محافظة................................رقم وحدة المعاينة:.......................محافظة
رقم وحدة المعاينة......................................رقم المبنى.............................قسم/مركز
.......................رقم الوحدة السكنية.............................شياخة/قرية

حضر/ريف2......................................ريف1..........................حضر
رقم األسرة المعيشية...............................................رقم األسرة المعيشية داخل القطاع

..........................................................................اسم رب األسرة
.......................................................................العنوان بالتفصيل

المحمولرقم التليفون: 
 أرضى

التاريـخ
الفريـقالفريـق
الباحثالباحث
المشـرفالمشـرف
النتيجةالنتيجة

الزيـارة التاليـة
التاريخ  :
الوقـت :

أكـواد النتيجة :
رقـم سطر المستجيب فى استمارة األسرة المعيشيةتمت=1
ال يوجد فرد من أفراد األسرة بالمنزل أو ال يوجد شخص رشيد =2

لكل األسر المعيشيةبالمنزل وقت الزيارة
اجمالى عـدد األفراد في األسـرة المعيشيةاألسرة غائبة لفترة طويلة =3
إجمالى عـدد المؤهلين فى العمر 15-59 سنةتأجلت =4
إجمالى عـدد المؤهلين فى العمر 6 شهور-14 سنةرفض=5
المنزل خالى أو العنوان ليس منزل=6
المنزل تهدم=7
المنزل غير موجود=8
9=____________________________ أخرى 

) تذكر(

........................................ : تم مراجعة العنوان بواسطة

.................................................... : إعـادة المقابـلة

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

..................................................................................................
2015  /    /

إدخال البيـانات المراجـعة المكتبيـة المراجـع الميدانى

2015  /    / 2015  /    /

.………………

.………………

.………………

.………………
.………………

.……………….………………

.………………

.………………

.………………

استمارة األسرة المعيشية
بيانات تعريفية

يـوم3
الزيـارة النهائيـةزيـارات الباحث

ســنةشـهر 2 1

.………………

.………………

.………………1

.………………
5

اجمالى عـدد الزيـارات

.………………

.………………

اإلمضــــاء
التـــاريــخ

.………………

االســــــم

النعم
12
12

.……………… .………………

الترميــز

2015  /    /
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............................  واحنا بنعمل بحث قومي لوزارة الصحة والسكان. أنا اسمى 
أحنا بنعمل مسح عن الصحة فى مصر كلها والمعلومات اللى هنحصل عليها هتساعد الحكومة فى وضع خطة لتحسين الخدمات

الصحية. اسرتك تم اختيارها للمسح.

أحب أسألك شوية أسئلة عن أسرتك. وعادة األسئلة بتاخد من 15-20 دقيقة.  وكل االجابات اللى هتقولها هتبقى سرية ومش
هيناقشها حد غير أعضاء فريق المسح. 

ذا سألتك أى سؤال وحضرتك مش عاوز تجاوب ومشاركتك فى الدراسة تطوعية، لكن نتمنى انك تجاوب على أسئلتنا ألن رأيك مهم. وا 
عليه قولى وانا هسأل السؤال اللى بعده ، وممكن حضرتك توقف المقابلة فى أى وقت.

اعطى كارت المعلومات الخاصة باألتصال.

 تحب تسألنى أى سؤال؟
طيب من فضلك ممكن نبتدى دلوقتى؟

التاريخ: إمضاء الباحث :

انهى المقابلةالمستجيب لم يوافق على المقابلة .......2المستجيب وافق على المقابلة ..........1

التقديم واإلقرار
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دلوقتى احنا عاوزين شوية معلومات عن الناس المقيمين عادة فى أسرتك أو اللى قاعدين معاك دلوقتى.

راجع 013 :
وضع دائرة حول
الكود )1( إذا كان
)االسم( أتولد فى

شهر المقابلة
أو الـ5 شهور

السابقة

وضع دائرة حول
الكود )2( إذا كان
ولد من 11-6

شهر قبل المقابلة

رب األسرة

أكـواد السـؤال 003بس علشان أتأكد إن عندى القائمة كاملة:
صلة القرابـة برب األسـرة005 يا ترى فيه أى أشخاص تانيين زى عيال صغيرين أو رضع مثال

07 = الحما / الحماه01 = رب األسرةماكتبتهمش فى القائمة وعايشين عادة هنا؟
08 = األخ / األخت02 = الزوجة أو الزوجاليضاف إلى السؤال 002نعم

09 = قريب آخر03 = االبن أو االبنة
10 = ابن بالتبنى/ بالرعاية/الزوجة/ الزوج04 = زوجة االبن/زوج االبنة006 باإلضافة لكده يا ترى فيه ناس تانيه رغم انهم مش من أفراد عيلتك،

11 = ال توجد صلة05 = األحفادزى الخدم أو مستأجرين أو أصدقاء وعايشين عادة هنا؟
98 = ال يعرف06 = اآلباءاليضاف إلى السؤال 002نعم

008 ضع عالمة إذا استخدمتى استمارة أسرة معيشية إضافية007 يا ترى عندكم أى ضيوف أو زوار مؤقتين موجودين هنا أو أى حد تانى 
كان بايت هنا الليلة اللى فاتت ومتكتبوش؟

009 سجل إجمالى عدد األفراد اليضاف إلى السؤال 002نعم

جدول األسرة المعيشية

2

12

12

12

12

العمر

012

كان كام عمر
)االسم( فى آخر
عيد ميالد
له/لها؟ 

إذا كان 95 أو

رقم 

السطر
  اإلقامةالنوع

أنظر األكـواد أسفل 

أنثى

12

سجل العمر 
013 إذا كانبالسنوات الكاملة

012 و/أو

001002

كان/كانت 
من فضلك ملينى أسماء األشخاص

003004

ياترى )االسم(إيه هى صلة قرابة ياترى )االسم(
يقيم/تقيم)االسم( برب األسرة؟المقيمين عادة فى أسرتك وضيوف 

014 011

هنا الليلة

03

12

01122 1

022 21

12 1

2 10

1

1

1

 بدءًا برب األسرة.

النعم

بعد كتابة قائمة األسماء 

تقل إلى 005-009 للتأكد من ان
أن الحصر كامل. 

ثم أسأل األسئلة المناسبة

وتسجيل صلة القرابة والنوع

فى األعمدة من 010 -021
لكل فرد

ذكر

الجـدول

11-6 شهر

بايت/بايته  

ال يوجد أتساق

النعم

صلة القـرابة برب األسرةالمقيمون عادة والزائرين

010

ياترى )االسم(

إذا كان العمر "00"

عادة هنا؟ األسرة اللى باتوا هنا الليلة اللى فاتت

013

ما هو تاريخ 

تاريخ الميالد

ذكر وال أنثى؟

قارنى وصححى 

ميالد )االسم(؟

اللي فاتت؟

سنة

أكثر سجل "95"

5-0 شهورشهربالسنوات

2

1

1

12

1

1112

2 12

12

2

1 121

1012

2

2

2 1

2

081212

1212

1 12

0412

2

062

071

2 1

2

1

1

2 0512

091

212

12

1

1

12

2

1

12

12

1

2

12

2 2
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 دائرة حول رقم سطر:
1( جميع االطفال فى
المقصود بالوالد: العمر 1-14 سنة

إذا كان نعم:األب الذى أنجبه.إذا كان نعم:
طيب إسمه ايه؟طيب إسمها ايه؟متزوج1
سجل رقم سطر األبسجل رقم سطر األم دائرة حول رقم سطر:أرمل2
2( جميع األطفال فىمطلق3
إذا كان ال:إذا كان ال:العمر "6-11 شهر"  منفصل4
سجل "00"سجل "00"المسجل أمامهم دائرةكاتب كتابه5
حول كود )2( لم يسبق له/لها الزواج6

ال يعرفالنعمال يعرفال  نعم

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020

انتقل الى الفرد التالى/022 انتقل الى 020
لكل األسر:

022 راجع 016 وسجل عدد االفراد المؤهلين فى العمر 15- 59 سنة 

023 راجع 017  وسجل عدد األطفال المؤهلين فى العمر 6 شهور-14 سنة

رقم 

السطر

لسة عايش؟
يا ترى والدة )االسم( 

لسة عايشة؟

اللى فاتت؟

016

ايه هى الحالة 

01

02

العمر من 15
-59 سنة

الحالة الزواجية

وضع دائرة
حول رقم سطر
جميع االفراد
المؤهلين
في

األهلية

07

09

10

لألفراد 15 سنة فأكثر

راجع 012 وضع

لألطفال لبالغين ل

البقاء على قيد الحياة للوالدين واإلقامة

يا ترى والدة )االسم( 

015

راجع 012

05 05

01

راجع 014 وضع

04

يا ترى والد )االسم( 

021

لألفراد من 0 ـــ 17 سنة

يا ترى والد )االسم( 

017018019020 001

الزواجية الحالية

8

28 1

8 2

1

2 1

1

1

1

08

11

8

28

2

2

1

2

8 1

8

11

1212

11

2

218

8 1

12

2 1

12812

07

09

08

8 81 06

07

08

09

108

8

22 06

10

مقيم عادة فى األسرة 
دى أو كان زائر الليلة 

رقم السطر

2

رقم السطر

2

1

اللى فاتت؟
دى أو كانت زائرة الليلة 

1

88 2

8 1

1

8

2

مقيمة عادة فى األسرة

2

1

12

03

04

06

05

02

0303

)لالسم(؟

2 28

04

1

1

11 8

8 28

2

01

028

8

المقصود بالوالدة:  
األم التى انجبته
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1...................................................شقةيا ترى ايه نوع السكن اللى أسرتك عايشة فيه؟
2...................................منزل منفصل

6أخرى
)تذكر(

1...................................................ملكيا ترى مسكنكم ملك أسرتك وال مأجراه؟
2.......................................ملك مشترك

3.................................................مؤجرإذا كان ملك:
6أخرىيا ترى ملك خاص ألسرتك وال مشترك مع حد تانى؟

)تذكر(
دورة مياه متصل بمياه طاردة/متدفقة بالصبيا ترى ايه نوع دورة الميه اللى أفراد أسرتك بيستعملوها في

.....دورة مياه متصلة بشبكة الصرف الصحيالغالب؟
....................دورة مياه تصرف على بيارةتقِصي إذا كانت مياهاً طاردة أو متدفقة بالصب:

.........دورة مياه تصرف على خزان)طرانش(طيب ده بيروح على فين؟
.......................دورة مياه متصله بالترعة

.........دورة مياه متصله بمياه جوفية )أيسون(
...................دورة مياه متصلة بمكان آخر

..............دورة مياه ال يعرف مكان تصريفها
حفرة / مرحاض

..................حفرة مرحاض محسنة التهوية
.........................حفرة مرحاض مغطاه

......حفرة مرحاض بدون غطاء/ حفرة مفتوحة
...................................مرحاض للسماد

.......................................جردل /برميل
....................................مرحاض معلق

...................................ال توجد/ الحقل 
أخرى

)تذكر(
1...................................................نعميا ترى بتشترك في دورة المياه دي مع اسر تانية؟

2...................................................ال 
.............عدد األسر لو أقل من 10كام أسرة بتستعمل دورة المياه دى؟ 

95.................................10 أسر أو أكثر
98.............................................ال يعرف

ميـاه مواسيـريا ترى ايه هو المصدر الرئيسى للميه اللى أسرتك بتستخدمها
11..........................مواسير المياه بالمنزلفي الشرب؟

12.........................مواسير المياه بالحوش
13....................................حنفية عامة

21.................................بئر بماسورة مياه 
اآلبـار المحفورة

31............................بئر محمى )مغطى(
32....................بئر غير محمى )مكشوف(

مياه الينابيع
41............................نبع محمى )مغطى(

42.....................نبع غير محمى )مكشوف(
61................عربية نقل/ نص نقل لنقل المياه 

71........................عربية كارو بخزان صغير 
ميـاه جارية )نهر/ سد/ بحيرة/
....................مجرى نهر/ قناة/قناة للرى(

...............................مياه معدنية/معبأة
96أخرى

)تذكر(

106
109

81
91

96
106

104
106

1050

15
16
17

21
22
23
31
41
51
61

14

خصائص المسكن
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
101

102

103
11
12
13
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1.......................................فى المنزلويا ترى )اسم المصدر فى 106( ده موجود فين؟
2.......................................فى الحوش

3...................................فى مكان آخر
..................................الدقـائقيا ترى بتاخدوا وقت أد ايه علشان تروحوا هناك، تجيبوا الميه

........................................ال يعرف   وترجعوا؟

النعميا ترى أسرتك عنـدها:
)a12......................................كهـرباء كهـرباء؟
)b12...............................راديو بمسجلراديو بمسجل؟
)c12..............................تليفزيون  ملونتليفزيون  ملون ؟
)d12.......................تليفزيون أبيض وأسودتليفزيون أبيض وأسود؟
)e12........................فيديو أو دى فى دىفيديو أو دى فى دى؟
)f12.........................تليفون محمول ذكىتليفون محمول ذكى)ممكن يدخل عالنت والمواقع المختلفة(؟
)g12.........................تليفون محمول آخرتليفون محمول آخر )عادى(؟
)h 12...............................تليفون أرضى؟ تليفون أرضى؟
)i12......................................كمبيوتركمبيوتر )عادى، الب توب، تابلت(؟
)j12...............................ماكينة خياطةماكينة خياطة؟
)k12.............................مروحة كهربائيةمروحة كهربائية؟
)l12.......................................تكييفتكييف؟

1..................................نعم، تمتلك دشفى بيتك، ياترى عندكم دش بتاعكم؟
2.............................ال، وصلة دش فقطإذا كان ال:

3....................................................الياترى عندكم فى البيت وصلة دش من حد تانى؟
بتجمعيا ترى األسرة بتتخلص أساسًا من مخلفات المطبخ والزبالة إزاى؟

11.........................................من البيت
12.........................في صندوق فى الشارع

ذا كان هناك طريقتين أو أكثر بتقلبسجل الطريقة الرئيسية فقط وا 
21.........................في الشارع/ أرض فضاءبيستخدموا بشكل متساوي سجل الطريقة ذات الكود األعلى في

22.............................في الترعة/ المصرفالقائمة.
31............................................بتحرق

41.................................غذاء للحيوانات
96أخرى

)تذكر(
النعميا ترى أسرتك عنـدها:

)a12.......................................ثالجةثالجة؟
)b12..................................ديب فريزرديب فريزر؟
)c12.................................سخان مياةسخان مياة؟
)d12...............................غسالة أطباقغسالة أطباق؟
)e12............................غسالة أوتوماتيكغسالة أوتوماتيك؟
)f12....................أى غسالة مالبس تانيةأى غسالة مالبس تانية؟
)g12.......................................سريرسرير؟
)h12........................................كنبةكنبة؟
)i12........................................لمبةلمبة صفراء معلقة بدون غطاء؟
)j12......................................ترابيزةترابيزة؟
)k12.......................................طبليةطبلية؟
)l12......................................كرسيكرسي؟

)m12....................................قلة/زيرقلة/زير؟

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

108

107109

998
109

110

111

112
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.............................عدد الحجراتفيه كام أوضه أسرتك بتستخدمها فى النوم؟
!

أرضية طبيعيةالمادة األساسية لألرضية.
11.......................................ترابية / رمل

أرضية غير متشطبةسجل كل مالحظاتك
21.......................................ألـواح خشب

أرضية متشطبة
31..........................باركية أو خشب مدهون

32..................................سيراميك / رخـام
33....................................بالط أسمنتى

34............................................أسمنت
35...................................موكيت بالكامل
36.................................قنالتكس / فينيل

96أخرى
)تذكر(

النعميا ترى فى أي حد من أفراد األسرة دى يمتلك:
)a12.......................................ساعةساعة؟
)b12.......................................عجلةعجلة؟
)c12........................موتوسيكل/سكوترموتوسيكل/سكوتر؟
)d12..........عربية كارو )تجر بالحيوانات(عربية كارو )تجر بالحيوانات(؟
)e12.....سيارة خاصة/نص نقل أو مقطورةسيارة خاصة/نص نقل أو مقطورة؟

1................................................نعمفى أى حد من أفراد األسرة عنده حساب فى أى بنك أو أي
2................................................ال مؤسسة إدخار؟

1................................................نعمفي أى حد من أفراد األسرة دى بيمتلك أرض ممكن تستخدم في
2................................................ال الزراعة؟

 فدان قيراطاألسرة دى بتمتلك كام فدان أو قيراط أرض زراعية؟
مساحة األرض 

99.98..........................ال تعرفلو أكثر من 95 فدان، سجل "99.95"

1................................................نعمياترى اسرتك بتمتلك أى حيوانات )مواشى أو دواب( ، قطعان،
2................................................ال أو حيوانات للزراعة؟

العدديا ترى أسرتك بتمتلك كام من الحيوانات اللى هقولك عليها:
)aماشية )جاموس/عجول(ماشية )جاموس/عجول(؟..................

)bبقر حلوب أو ثيرانبقر حلوب أو ثيران؟.......................

)cحصنة، حمير أو بغالحصنة، حمير أو بغال؟...................

)dماعزماعز؟.......................................

)eخرفانخرفان؟.......................................

إذا كان ال يوجد سجل "00"
إذا كان 95 فأكثر سجل "95"
إذا كان ال يعرف سجل "98"

1................................................نعميا ترى أسرتك بتمتلك أي دواجن أو طيور؟
2................................................ال 

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابة

114

113

115

116

117

األسئلة ومحدداتهام.

119

118

121
123

121

120

.

119
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العدديا ترى أسرتك بتمتلك كام من اللى هقولك عليه:
)aدجاجدجاج؟........................................

)bوزوز؟............................................

)cبطبط؟............................................

)dحمامحمام؟.........................................

)eسمانسمان؟........................................

)fديك رومىديك رومى؟..................................

)gطيور زينةطيور زينة؟..................................

)hأى طيور أخرىأى طيور أخرى............................

إذا كان ال يوجد سجل "00"
إذا كان 95 فأكثر سجل "95"
إذا كان ال يعرف سجل "98"

1..............................................يوميًاتقدر تقولى بمعدل أد أيه فيه حد بيدخن فى البيت؟
2...........................................اسبوعيًايعني تقدر تقول ده بشكل يومي، أسبوعي، شهري، أقل من

3.............................................شهريًاشهر أو مفيش حد بيدخن خالص؟
4....................................أقل من شهر

5................................................أبدًا

122

123

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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تمأل بعد االنتهاء من المقابلة

------------------------------------------------------------مالحظات عن المستجيب:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------مالحظات عن بعض األسئلة:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------أى مالحظات أخرى:
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------التاريخ:----------------------------------اسم المشرف:

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------التاريخ:-----------------------------اسم المراجع الميدانى:

203 مالحظات المراجع الميدانى

مالحظات

201 مالحظات الباحث

202 مالحظات المشرف
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جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

الزناتى ومشاركوه

بيانات هذه الدراسة سرية ولن تستخدم فى غير أغراض البحث العلمى

المسح السكانى الصحى ـ مصر

مكون الجوانب الصحية

2015

استمـارة األفراد فى العمر

 15 - 59 سنة
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محافظة..............................رقم وحدة المعاينة.......................محافظة
....................................رقم المبنى.......................قسم/مركز
..............................رقم الوحدة السكنية.....................شياخة/قرية

............................ريف.........................حضر
حضر/ريف...............................................رقم األسرة المعيشية داخل القطاع

.................................................................اسم رب األسرة
...............................................................العنوان بالتفصيل
.................................................................اسم المستجيب

النوع2...................إنثى...................ذكرالنوع:
رقم سطر المستجيب.............................................................رقم سطر المستجيب

المحمولرقم التليفون: 

................................................التاريـخ
الفريـق................................................الفريـق
الباحث................................................الباحث
المشـرف................................................المشـرف
النتيجة................................................النتيجة

الزيـارة التاليـة
...............................التاريخ  :

...............................الوقـت :

أكـواد النتيجة :
رفض4تمت1
____________________________) تذكر(7استكملت جزئيًا5غير موجود بالمنزل2 أخرى 
غير مؤهل/عاجز.6تأجلت 3

االســــــم
/    /  2015التـــاريــخ
اإلمضــــاء

2015  /    /

اجمالى عـدد الزيـارات

إدخال البيـاناتالترميــز

1 5

استمـارة الجوانب الصحية - لألفراد فى العمر 15 - 59 سنة
بيانات تعريفية

رقم وحدة المعاينة/القطاع
12

المراجـعة المكتبيـةالمراجـع الميدانى

2015  /    /2015  /    /

رقم األسرة المعيشية

شـهريـوم123

1

الزيـارة النهائيـةزيـارات الباحث
ســنة
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أنا اسمى ............................  واحنا بنشتغل مع  وزارة الصحة والسكان و)زي ما انت عارف( احنا بنعمل بحث فى البلد كلها على
الصحة  فى مصر واسرتك تم اختيارها للبحث. وحنبقى مقدرين  قوى مشاركتك معانا في البحث. واالسئلة بتاخد حوالى 20 -25 دقيقة.

ونحب إننا نعرفك إن أى معلومات هتقولها حتبقى سرية ومش حيشوفها حد تانى غير فريق البحث.
أنت مش الزم تكون معنا فى البحث لكن نأمل أنك تشترك معانا ألن مشاركتك دى حاجة مهمة قوى. ولو انا سألتك سؤال وانت مش عايز

تجاوب عليه قولي وانا هسألك السؤال اللي بعده او ممكن تنهي المقابلة في اى وقت.
لو حضرتك عايز تعرف أى معلومات عن البحث حضرتك ممكن تكلم المسئول اللى موجود على الكارت اللى أحنا اديناهولك.

تحب تسألنى على أى حاجة فى البحث؟ طيب من فضلك ممكن نبتدى دلوقتى؟

 التاريخإمضاء الباحث    
انهى المقابلة...............المستجيب لم يوافق على المقابلة1...........المستجيب وافق على المقابلة

....................................الساعةسجل الوقت.

....................................الدقيقة

خالل المقابلة أحب أقيس ضغط الدم بتاعك وده حيتعمل 3 مرات في خالل المقابلة وده إجراء بسيط مافيهوش أى ضرر وبيستخدم لمعرفة إذا
كان الشخص عنده ضغط دم مرتفع ألن ضغط الدم المرتفع إذا ماتعالجش ممكن يسبب ضرر للقلب ال قدر هللا.

نتيجة قياس ضغط الدم حتاخدها بعد المقابلة مع شرح لمعني أرقام ضغط دمك. ولو ضغط دمك عالي، هنقترح عليك إنك تستشير وحدة صحية
أو دكتور وده ألننا منقدرش نعملك اختبارات أخرى أو عالج من خالل البحث.

يا ترى عندك دلوقتي أي أسئلة في قياس ضغط الدم؟ لوعندك أي أسئلة في اإلجراء ده في أي وقت لو سمحت إسألني.

ممكن تقول نعم أو ال لقياس ضغط الدم دلوقتي وممكن كمان تقرر في أي وقت إنك مش حتشارك في قياس ضغط الدم.

ممكن تسمح لي أقيس ضغط دمك دلوقتي؟

التاريخإمضاء الباحث    
2...........المستجيب لم يوافق على القياس1.........المستجيب وافق على القياس

قبل ما أقيس لك الضغط أحب أسألك شوية عن الحاجات اللى
ممكن تأثر على القياس.

يا ترى عملت أى حاجة من اللى هاقولك عليها فى النص ساعة
ال نعماللى فاتت:

12.......................أكلكلت أى حاجة؟
12....................شربشربت شاى، قهوة، كوال، أو أى مشروب تانى منبه فيه كافيين؟

12.....................دخندخنت أى منتج للتبغ )سجاير/ شيشة(؟

ممكن ابتدى فى عملية قياس ضغط الدم؟
..........المحيط الدائرى للذراع )بالسنتيمتر(قبل أخذ أول قراءة لضغط الدم، قم بقياس المحيط الدائرى

لذراع المستجيب فى المنتصف بين الكتف والمرفق.
سجل القياس بالسنتيمترات.

موديل 767استخدام قياس المحيط الدائرى فى اختيار الموديل المناسب
1.......................صغير 16 سم- 23 سممن جهاز قياس ضغط الدم وحجم الطوق.

2.......................متوسط 24 سم- 35 سمضع دائرة حول الموديل وحجم الطوق.
3.........................كبير 36 سم- 41 سم

موديل 789
4....................كبير جدًا 42 سم- 60 سم

105

106

101

القسم األول: خلفية المستجيب
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

2

102

103

108

104
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قياس ضغط الدمقم بأخذ أول قراءة لقياس ضغط الدم.
1.............الضغط اإلنقباضىسجل الضغط االنقباضى واالنبساطى ثم انتقل إلى سؤال 109.

2.............الضغط االنبساطى
لو لم تكن قادر على قياس ضغط دم للمستجيب سجل السبب

 فى سؤال 108

سبب عدم قياس ضغط الدمسجل سبب عدم قياس ضغط الدم
9994.......................................رفض

9995.................................مشاكل تقنية
9996أخرى

)تذكر(

.......................................شهرتقدر تقولى اتولدت فى شهر إيه وفى سنة كام؟
98............................ال يعرف الشهر

............................سنة
9998............................ال يعرف السنة

................العمر بالسنوات الكاملةكان عندك كام سنة فى آخر عيد ميالد لك؟

قارن وصحح 109 و/أو 110 إذا كان ال يوجد اتساق.

1............................................متزوجيا ترى ايه حالتك الزواجية دلوقتي؟
2.............................................أرمل
3.............................................مطلق

4...........................................منفصل
5.......................................كاتب كتابه

6..............................لم يسبق له الزواج

1................................................نعميا ترى سبق انك رحت المدرسة؟
2..................................................ال 

1............................................ابتدائىايه هى آخر مرحلة تعليمية )شهادة( التحقت بها؟
2...........................................اعدادى 

3.............................................ثانوى
4......................................فوق المتوسط

5............................................جامعة
6....................................فوق الجامعة

............................................السنةإيه هى آخر سنة خلصتها بنجاح فى المرحلة دى؟

راجع 113:
إعدادى أو أعلىابتدائى

1..........................لم يستطع القراءة مطلقًا طيب دلوقتى لو سمحت تقرا اللى مكتوب فى الورقة دي؟
2..............استطاع قراءة اجزاء فقط من الورقةاعرض الورقة على المستجيب.

3.........................استطاع قراءة كل الورقة 
4ال توجد ورقة باللغة المطلوبةلو المستجيب لم يستطع قراءة الورقة كاملة تقصى :

)أذكر اللغة(تقدر تقرا أى جزء من الورقة؟  
5118............................كفيف/يرى بصعوبة

111

112
116

113

114

115

109

110

م.

117

116118

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتها
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108
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1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعطيب يا ترى بتقرا مجلة أو جرنال مرة واحدة على األقل فى األسبوع،
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعوال أقل من مرة واحدة فى األسبوع، وال مابتقراش المجالت والجرائد

3......................................ال يقرأ مطلقًاخالص؟

1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعيا ترى بتسمع الراديو مرة واحدة على األقل فى األسبوع، وال أقل من
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعمرة واحدة فى األسبوع، وال مابتسمعش الراديو خالص؟

3............................ال يسمع الراديو مطلقًا

1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعيا ترى بتشوف التليفزيون مرة واحدة على األقل فى األسبوع، وال أقل
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعمن مرة واحدة فى األسبوع، وال مابتشوفش التليفزيون خالص؟

3........................ال يشاهد التليفزيون مطلقًا

1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعيا ترى بتستخدم الكمبيوتر مرة واحدة على األقل في األسبوع، وال أقل
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعمن مرة واحدة فى األسبوع، وال مابتستخدمش الكمبيوتر خالص؟

3.......................ال يستخدم الكمبيوتر مطلقًا

1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعيا ترى بتستخدم االنترنت مرة واحدة على األقل في األسبوع، وال أقل
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعمن مرة واحدة فى األسبوع، وال مابتستخدمش االنترنت خالص؟

3........................ال يستخدم االنترنت مطلقًا

1.......................مرة على األقل فى اإلسبوعيا ترى بتستخدم أى مواقع للتواصل االجتماعى زى فيسبوك أو تويتر
2.........................أقل من مرة فى اإلسبوعمرة واحدة على األقل في األسبوع، وال أقل من مرة واحدة فى
3....ال يستخدم مواقع التواصل االجتماعى مطلقًااألسبوع، وال مابتستخدمش مواقع التواصل االجتماعى خالص؟

1................................................نعمفى الـ7 أيام اللى فاتوا، يا ترى عملت أى حاجة أو أى شغل ولو
2..................................................ال لفترة قصيرة؟

1................................................نعممع إنك ما اشتغلتش فى الـ7 أيام اللى فاتوا، يا ترى إنت عندك أى
2..................................................ال شغل أو أعمال تجارية كنت غايب عنها بسبب المرض، أجازة أو أى

سبب تانى؟

يه هى مهنتك، يعنى إيه هو نوع العمل اللى بتعمله أساسا؟ وا 

)سجل اإلجابة بالتفصيل(

1.........................................نقدى فقططيب بتاخد عائد نقدى أو عينى من شغلك وال مش بتاخد عائد
2..............................خليط )نقدى وعينى(خالص؟

3.........................................عينى فقط
4......................................ال يأخذ عائد

1..............................................مسلمإيه هى ديانتك؟
2...........................................مسيحى
6أخرى

)تذكر(

1................................................نعميا ترى اتعاملت مع مواشي/حيوانات في الـ6 شهور اللي فاتت؟
2..................................................ال 

1................................................نعملما بتيجي تتعامل مع مواشي/حيوانات، يا ترى بتاخد اي احتياطات
2..................................................ال علشان تتجنب االمراض اللي ممكن تكون عند الحيوانات؟

131

129
131
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انتقل إلىالكود الخاص باإلجابة
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األسئلة ومحدداتهام.
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A.........................غسل االيدي بعد التعاملايه هي االحتياطات اللي بتاخدها لما بتتعامل مع الحيوانات؟
B..................................لبس واقي للوجه

C.......................لبس جوانتي/كيس بالستيكتقصى:
Xأخرىوايه كمان؟

)تذكر()سجل كل ما يذكره(

1................................................نعميا ترى اتعاملت مع حيوانات ضالة في الـ6 شهور اللي فاتت؟
2..................................................ال 

1............................................كل يوميا ترى أنت بتدخن سجاير أو أى منتجات تبغ كل يوم وال فى بعض
2......................................بعض األياماأليام وال مبتدخنش خالص؟

3..................................مبدخنش خالص

1................................................نعميا ترى فى أى وقت من حياتك دخنت سجاير أو أى منتج من
2..................................................ال منتجات التبغ؟

............................عدد السنواتما هو عدد السنوات اللى تقدر تقول أنك دخنت فيها بشكل يومى؟

لو أقل من سنة سجل "00"

مشيا ترى أنت موافق وال مش موافق على اللى هاقولك عليه:
ال يعرفموافقموافق

128....على صحة اللى بيدخنوا1( تدخين منتجات التبغ يعتبر خطير جدًا على صحة اللى
بيدخنوا؟

128.........على غير المدخنين2( تدخين األشخاص اللى بيستخدموا منتجات التبغ فيه برضه
خطورة على صحة الناس اللى مش بتدخن؟

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1................................................نعمدلوقتى أنا عايز أسألك عن بعض اإلجراءات الخاصة بالرعاية 
2..................................................ال الصحية.

8.........................................ال يعرفياترى فى أى فترة من حياتك سبق لك أنك دخلت المستشفي؟

ال يعرفالنعمياترى فى أى فترة من حياتك سبق أن أتعملك:
128....................جراحةجراحة؟
128....................نقل دمنقل دم؟

128................قسطرة وريدقسطرة وريد/حقن وريدى/خط وريدي )زى تعليق المحاليل(؟
128......عمل غرز جراحيةعمل غرز جراحية؟

128....................منظارمنظار؟
128..............غسيل كلويغسيل كلوي؟
128...............قسطرة بولقسطرة بول؟

عالج أسنان من أى نوع )خلع، عالج أمراض اللثة، حشو( أو
128..............عالج أسنانتنظيف األسنان؟

128...............إبر صينيةإبر صينية؟
128..........الحجامة بدون دمالحجامة بدون خروج الدم؟
128..........الحجامة مع الدمالحجامة مع خروج الدم؟

ال يعرفالنعميا ترى فى أى فترة من حياتك سبق أنك أخدت حقنة:
128..................بلهارسيالعالج البلهارسيا؟
128...........أى سبب أخرألى سبب أخر؟

راجع سؤال 203:

لم يأخذ أى حقن قطسبق أخذ حقن

1................................................نعمفى أى من المرات اللى أخدت فيها حقنة، يا ترى تم استخدام نفس
2..................................................ال اإلبرة والسرنجة إلعطاء حقنة لشخص أخر؟

8.........................................ال يعرف

01............................................طبيبمين أعطاك أخر حقنة؟
02....................................دكتور أسنان

03...........................................صيدلي
04..............................ممرضة/زائرة صحية

05........................................قريب/جار
06....................................حالق صحة
07.........................................أنا بنفسى

96أخرى
)تذكر(

دلوقتى عايز أسألك شوية أسئلة عن أى حقن أخدتها فى الـ12 شهر
..............................عدد الحقناللى فاتوا.

00..................................ال يوجديا ترى أخدت أى حقن ألى سبب فى الـ12 شهر اللي فاتوا؟
إذا كانت اإلجابة نعم:

كم عدد الحقن اللي اخدتها ؟
لو عدد الحقن أكبر من أو يساوى"90" أو يوميا لمدة 3 أشهر أو

أكثر سجل "90".
لو اإلجابة غير رقمية تقصى للحصول على تقدير.

206

207

210

201

القسم الثاني: االلتهاب الكبدي الفيروسي 
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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..............................عدد الحقنمن الحقن دى، كم حقنة إداها طبيب، ممرضة، صيدلى، طبيب
00..................................ال يوجدأسنان أو أى حد بيعمل فى مجال الصحة؟

لو عدد الحقن أكبر من أو يساوى"90" أو يوميا لمدة 3 أشهر أو
أكثر سجل "90".

لو اإلجابة غير رقمية تقصى للحصول على تقدير.

1.................................................نعمأخر مرة أخدت فيها حقنة من حد بيشتغل فى مجال الصحة،
برة جديدة مغلفين؟ 2..................................................ال هل الشخص اللى إدالك الحقنة خد سرنجة وا 

8.........................................ال يعرف

1.................................................نعميا ترى سبق وعملت وشم؟
2..................................................ال 

8.........................................ال يعرف

راجع النوع:
ذكرأنثى

1................................................نعميا ترى سبق فى أى وقت فى حياتك إتعمل لك خرم فى ودنك )علشان
2..................................................ال الحلق(؟

8.........................................ال تعرف

1....................................مرة كل أسبوعيا ترى بتروحى للكوافير/صالون تجميل كل قد إيه؟
2..........................أكثر من مرة فى الشهر

3......................................مرة كل شهر
4............................أقل من مرة فى الشهر
5.............................فى األعياد/المناسبات

6أخرى
)تذكر(

7............................ال أذهب على األطالق

1............................................أدواتىلما بتروحى للكوافير/صالون التجميل تقصى شعرك أو تعملى
2..........................أدوات الكوافير/الصالونأظافرك، يا ترى بتستخدمى األدوات اللى عند الكوافير/صالون

3................أدواتى وأدوات الكوافير/الصالونالتجميل وال بأدواتك الخاصة؟

1....................................مرة كل أسبوعيا ترى بتروح للحالق كل قد إيه؟
2..........................أكثر من مرة فى الشهر

3......................................مرة كل شهر
4............................أقل من مرة فى الشهر
5.............................فى األعياد/المناسبات

6أخرى
)تذكر(

7..........................ال أذهب على األطالق

1.............................................أدواتىلما بتروح للحالق تقص شعرك أو تحلق دقنك، يا ترى بتستخدم
2....................................أدوات الحالقاألدوات اللى عند الحالق وال أدواتك الخاصة؟

3..........................أدواتى وأدوات الحالق

1................................................نعمدلوقتى عايز اتكلم معاك عن حاجة تانية.
2..................................................ال يا ترى سبق وسمعت عن مرض االلتهاب الكبدى الفيروسى C؟

1................................................نعمفى الـ6 أشهر اللى فاتوا يا ترى سمعت/شفت أو أخدت أى معلومات
2..................................................ال عن االلتهاب الكبدى الفيروسى C؟

8220.........................................ال يعرف
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 . 176 االستمارات 

A........................................التليفزيونفين سمعت أو شفت المعلومات دى؟
B............................................الراديو

C.................................الجرائد/المجالتتقصى:
D............................مطبوعات/منشوراتفيه أى مكان تانى؟

E.........................................ملصقات
F......................................لقاءات محلية(سجل كل ما يذكره)

G......................................ندوات تثقيفية
H.خالل زيارة منزلية من أحد العاملين فى الصحة
I....فى مكان طبى من أحد العاملين فى الصحة

J......................................الزوج/الزوجة
K.....................أقارب أخرون/أصدقاء/جيران

Xأخرى
)تذكر(

A...............................العالقات الجنسيةإزاى االلتهاب الكبدى الفيروسى C بيتنقل من شخص ألخر؟
B...................العالقات الجنسية مع الشواذ

التالمس بدم ملوث من إنسان مصاب من خالل:من فضلك اذكر على األقل أربعة طرق تعرفها
C.......................................نقل الدم
D......................................إبر ملوثة

E........أخرى)مثل ماكينة الحالقة،.........()سجل كل الطرق التى يذكرها المبحوث(
التالمس البدنى بشخص مصاب )مثال: مصافحة
F.األيدى/المشاركة فى الطعام أو الشراب،.. إلخ(

G...................نقل العدوى من األم إلى الطفل
H...............لدغ الناموس أو الحشرات األخرى

Xأخرى
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
1................................................نعميا ترى سبق إن فيه دكتور متخصص قالك إن عندك ال قدر هللا

2..................................................ال تحليل إيجابى لاللتهاب الكبدى الفيروسى C؟
8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى سبق إنك عملت اختبار علشان تشوف إذا كان عندك االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف

............................العمر بالسنوات كان عمرك كام لما عرفت أول مرة إن عندك تحليل ايجابى لاللتهاب

.......................................ال يعرفالكبدى الفيروسى C؟

1................................................نعميا ترى سبق إن حد إدالك أو انت أخدت أى حاجة لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف
A........................................انترفيرونويا ترى إيه العالج اللى انت أخدته؟

B...........................................ريبافيرن
C............................ليجالون )السيلمارين(تقصى:

D..........................سوفالدى )سوفوسبوفير(أى عالج أخر؟
E...............................أولسيو )سيمبرفير(

F............................أعشاب طبية )أخرى((سجل كل ما يذكره)
G.........................................فيتامينات

Xأخرى
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
1................................................نعميا ترى  فيه دكتور أو حد متخصص قالك إنك عندك دلوقتي ال قدر

2..................................................ال هللا التهاب الكبدى الفيروسى C؟
8.........................................ال يعرف
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1................................................نعميا ترى انت بتاخد  أى حاجة فى الوقت الحالي لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف
A........................................انترفيرونويا ترى إيه العالج اللى انت بتاخده؟

B.........................................ريبافيرن
C............................ليجالون )السيلمارين(تقصى:

D..........................سوفالدى )سوفوسبوفير(أى عالج أخر؟
E...............................أولسيو )سيمبرفير(

F.............................أعشاب طبية )أخرى(
G.........................................فيتامينات

Xأخرى(سجل كل ما يذكره)
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
..................عدد المصابين األخرينياترى فى حد من األسرة )تانى( من اللى عايشين معاك عنده دلوقتى

ال قدر هللا التهاب الكبد الفيروسى C؟

..................................ال يوجد آخرينلو نعم
راد؟ كم عدد األف

1................................................نعميا ترى سبق وسمعت عن مرض االلتهاب الكبدى الفيروسى B؟
2..................................................ال 

1................................................نعمفى الـ6 أشهر اللى فاتوا يا ترى سمعت/شفت أو أخدت أى معلومات
2..................................................ال عن االلتهاب الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف
A........................................التليفزيونفين سمعت أو شفت المعلومات دى؟

B............................................الراديو
C.................................الجرائد/المجالتتقصى:

D..............................مطبوعات/منشوراتفيه أى مكان تانى؟
E.........................................ملصقات

F......................................لقاءات محلية(سجل كل ما يذكره)
G......................................ندوات تثقيفية

H.خالل زيارة منزلية من أحد العاملين فى الصحة
I....فى مكان طبى من أحد العاملين فى الصحة

J......................................الزوج/الزوجة
K.....................أقارب أخرون/أصدقاء/جيران

Xأخرى
)تذكر(

A...............................العالقات الجنسيةإزاى االلتهاب الكبدى الفيروسى B بيتنقل من شخص ألخر؟
B.....................العالقات الجنسية مع الشواذ

التالمس بدم ملوث من إنسان مصاب من خالل:من فضلك اذكر كل الطرق اللي تعرفها
C.......................................نقل الدم
D......................................إبر ملوثة

E........أخرى)مثل ماكينة الحالقة،.........()سجل كل الطرق التى يذكرها المبحوث(
التالمس البدنى بشخص مصاب )مثال: مصافحة
F.األيدى/المشاركة فى الطعام أو الشراب،.. إلخ(

G...................نقل العدوى من األم إلى الطفل
H...............لدغ الناموس أو الحشرات األخرى 

Xأخرى
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
1................................................نعميا ترى سبق إن فيه دكتور أو حد متخصص قالك إنك عندك ال قدر

2..................................................ال هللا تحليل  إيجابى لاللتهاب الكبدى الفيروسى B؟
8.........................................ال يعرف

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

233

227
229

228

229

00

230
243

231

232

233

234236



 . 178 االستمارات 

1................................................نعميا ترى سبق إنك عملت اختبار علشان تشوف إذا كان عندك االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف
............................العمر بالسنوات كان عمرك كام لما عرفت أول مرة إن عندك تحليل ايجابى 

لاللتهاب الكبدى الفيروسى B؟
......................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى سبق إن حد إدالك أو انت أخدت أى حاجة لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف
A.........................................الموفيدينويا ترى إيه العالج اللى انت أخدته؟

B.............................اديفوفير )ديبفيوكسيل(
C...........................................انتيكافيرتقصى:

D...........................................تلبيفودينأى عالج أخر؟
E.............................................تنوفير

F...........................................انترفيرون(سجل كل ما يذكره)
G.............................أعشاب طبية )أخرى(

H.........................................فيتامينات
Xأخرى

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى  فيه دكتور أو حد متخصص قالك إنك عندك دلوقتي ال قدر
2..................................................ال هللا التهاب الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف
1................................................نعميا ترى انت بتاخد  أى حاجة فى الوقت الحالي لعالج األلتهاب

2..................................................ال الكبدى الفيروسى B ؟
8.........................................ال يعرف

A.........................................الموفيدينويا ترى إيه العالج اللى انت بتاخده؟
B.............................اديفوفير )ديبفيوكسيل(

C...........................................انتيكافيرتقصى:
D...........................................تلبيفودينأى عالج أخر؟

E.............................................تنوفير
F...........................................انترفيرون(سجل كل ما يذكره)

G.............................أعشاب طبية )أخرى(
H.........................................فيتامينات

Xأخرى
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
..................عدد المصابين األخرينياترى فى حد من األسرة )تانى( من اللى عايشين معاك عنده دلوقتى

ال قدر هللا التهاب الكبد الفيروسى B؟

..................................ال يوجد آخرينلو نعم
راد؟ كم عدد األف

ال يعرفالنعميا ترى سبق إن جالك أى  حاجة من اللى حقولك عليها:

128..................الصفراءالصفراء اللى هى اصفرار لون الجلد والعين؟

128....تغير في لون البولتغير فى لون البول يعنى يكون البول غامق؟
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 . 179 االستمارات  

راجع سؤال 243:
مسجل "ال/ال يعرف" فى السؤال لكل منمسجل "نعم" فى السؤال للصفراء

الصفراء ولون البول غامقو/أو لون البول غامق

A.........................التهاب كبدى فيروسى Aيا ترى تعرف سبب الصفراء/سبب تغير لون البول؟
B التهاب كبدى فيروسى.........................B

C.........................التهاب كبدى فيروسى Cلو ذكر التهاب الكبد بدون تحديد النوع اسأل:
D.....................التهاب كبدى ال يعرف نوعهيا ترى أنت عارف نوع االلتهاب الكبدى؟

Xأخرى )تذكر((سجل كل ما يذكره)
Z.........................................ال يعرف

لو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى C تأكد من أن األسئلة
من 217 إلى 229 تم استيفائها بالشكل المناسب.

لو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى B تأكد من أن األسئلة
من 230 إلى 242 تم استيفائها بالشكل المناسب.

1................................................نعمهل سبق وفيه دكتور أو حد متخصص قالك إنك كان عندك ال قدر
2..................................................ال هللا أى مرض )تانى( فى الكبد؟

8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى فيه دكتور أو حد متخصص قالك إنك عندك دلوقتي ال قدر
2..................................................ال هللا مرض )تانى( فى الكبد؟

8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى بتأخد دلوقتى أى عالج للمرض الكبدى اآلخر؟
2..................................................ال 

8.........................................ال يعرف

A.........................التهاب كبدى فيروسى Aويا ترى تعرف سبب مرض الكبد ده إيه؟
D....................التهاب كبدى ال يعرف نوعه

E...........................................بلهارسيالو ذكر التهاب الكبد بدون تحديد نوعه اسأل:
Xأخرىيا ترى أنت عارف نوع االلتهاب الكبدى؟

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف(سجل كل ما يذكره)

............................العمر بالسنوات كان عمرك كام لما عرفت أول مرة إن عندك )المرض/األمراض من 
......................................ال يعرفالسؤال 249(؟

..................عدد المصابين األخرينياترى فى حد من األسرة )تانى( من اللى عايشين معاك عنده دلوقتى
أى مرض فى الكبد غير االلتهاب الكبدى الفيروسى B أو C؟

..................................ال يوجد آخرينلو نعم
راد؟ كم عدد األف

A..........................التهاب كبدى فيروسى Aويا ترى تعرف سبب/أسباب مرض الكبد اللى جه للفرد/لألفراد 
D.......................التهاب كبدى ال يعرف نوعهالتانيين فى األسرة المعيشية؟

E............................................بلهارسيا
Xأخرىلو ذكر التهاب الكبد بدون تحديد النوع اسأل:

)تذكر(يا ترى أنت عارف نوع االلتهاب الكبدى؟
Z...........................................ال يعرف(سجل كل ما يذكره)

سجل فقط األفراد المصابين بمرض فى الكبد غير االلتهاب الكبدى
،C و/أو B الفيروسى

لو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى C تأكد من أن األسئلة من
217 إلى 229 تم استيفائها بالشكل المناسب.

لو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى B تأكد من أن األسئلة من
230 إلى 242 تم استيفائها بالشكل المناسب.
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 . 180 االستمارات 

 

للباحث: الحظ إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل االستمرار ابذل كل جهدك لضمان الخصوصية. ال تقرأ األسئلة التالية 
لو لم يكن هناك خصوصية.

1................................................نعمدلوقتى أنا عايز أتكلم معاك عن موضوع تانى.
2..................................................ال يا ترى سبق وسمعت عن مرض اسمه اإليدز )فيروس نقص 

المناعة(؟

1................................................نعمتفتكر أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة
2..................................................ال )اإليدز( عن طريق إن كل واحد يكون له شريك واحد بيمارس معاه

8...........................................ال يعرفالجنس ويكون الشريك ده مش مصاب بالمرض ومايكونش .
ليه شركاء جنسيين تانين؟

1................................................نعمتفتكر إن الناس ممكن تصاب بفيروس نقص المناعة )اإليدز( عن 
2..................................................ال طريق لدغ الناموس؟

8...........................................ال يعرف

1................................................نعمتفتكر أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة 
2..................................................ال )اإليدز( عن طريق استخدام الواقى الذكرى فى كل مرة بيمارسوا

8...........................................ال يعرفالجنس؟

1................................................نعمتفتكر إن الناس ممكن تصاب بفيروس نقص المناعة )اإليدز( عن 
2..................................................ال طريق مشاركة الطعام مع شخص مصاب باإليدز؟

8...........................................ال يعرف

1................................................نعمتفتكر أن الناس ممكن تقلل فرصة إصابتها بفيروس نقص المناعة
2..................................................ال )اإليدز( عن طريق االمتناع عن ممارسة الجنس؟

8...........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى ممكن واحد يكون شكل صحته كويسه يكون عنده فيروس
2..................................................ال  نقص المناعة )اإليدز(؟

8...........................................ال يعرف

تفتكر أن ممكن فيروس نقص المناعة )اإليدز( يتنقل من األم
النعمللطفل:

128...............الحملأثناء الحمل؟

128................الوالدةأثناء الوالدة؟

128.............الرضاعةمن الرضاعة؟

راجع 308:
خالف ذلكإجابه واحدة على األقل بـ "نعم"

1................................................نعميا ترى في عالج مخصوص ممكن الدكتور أو الممرضة تديه لألم
2..................................................ال المصابة بفيرس نقص المناعة )األيدز( لتقليل خطر انتقال الفيرس

8...........................................ال يعرفللطفل؟

1................................................نعميا ترى تعرف مكان ممكن الناس تروحه عشان تحلل للفيروس اللى
2..................................................ال بيسبب مرض نقص المناعة )اإليدز(؟
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قطاع حكومىفين المكان ده؟
A...............................مستشفى حكومى

B...........مركز صحى حكومى/وحدة صحيةفى حالة إذا كان المصدر مستشفى أو وحدة صحية أو عيادة،
C.....مركز االستشارات واالختبارات التطوعيةأكتب اسم وعنوان المكان

D..............................عيادة تنظيم أسرة
E....................................عيادة متنقلةتقصى لتحديد نوع المكان وضع دائرة حول الكود المناسب

F.......................معمل تحليل )قائم بذاته(
Gحكومى أخرتقصى

)تذكر(فى أى مكان تانى؟
Hقطاع غير حكومى)سجل كل المصادر التى تذكر(

)تذكر(
قطاع طبى خاص

I.........مستشفى خاص/عيادة/ طبيب خاص
J........................................صيدلية

K..............معمل تحليل خاص )قائم بذاته(اسم وعنوان المكان
Lطبى خاص أخر

)تذكر(
Xغير طبى أخر

)تذكر(

1................................................نعميا ترى إنتى ممكن تشترى خضار طازة من بياع لو عرفت أن
2..................................................ال الشخص ده عنده فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟

8...........................................ال يعرف

1................................................نعمال قدر هللا، لو فرد من أفراد أسرتك جاله الفيروس اللى بيسبب
2..................................................ال اإليدز، حتكون على استعداد انك تراعيه/تراعيها فى أسرتك؟

8................ال يعرف/غير متأكد/على حسب

1...................................نعم، يفضل سرال قدر هللا، لو فرد من أفراد أسرتك جاله الفيروس اللى بيسبب
2..................................................ال اإليدز، حتكون عايز ده يفضل سر وال أل؟

8................ال يعرف/غير متأكد/على حسب

1..............................المفروض يسمحولهافى رأيك، لو ُمدرسة عندها فيروس نقص المناعة )اإليدز( ولكن مش
2.........................المفروض مايسمحولهاشظاهر عليها المرض، يا ترى المفروض يسمحوا لها تكمل تدريس فى

8................ال يعرف/غير متأكد/على حسبالمدرسة؟

1................................................نعمخالل الست شهور اللى فاتت، ياترى سمعت/شفت أو أخدت أى
2..................................................ال معلومات عن فيروس نقص المناعة )اإليدز(؟

8...........................................ال يعرف

A........................................التليفزيونمن فين سمعت أو شفت المعلومات دى؟
B............................................الراديو

C.................................الجرائد/المجالتتقصى:
D..............................مطبوعات/منشوراتفيه أى مكان تانى؟

E.........................................ملصقات
F....................................لقاءات محلية(سجل كل ما يذكره)

G......................................ندوات تثقيفية
H.خالل زيارة منزلية من أحد العاملين فى الصحة
I....فى مكان طبى من أحد العاملين فى الصحة

J......................................الزوج/الزوجة
K....................أقارب أخرون/أصدقاء/جيران

Xأخرى
)تذكر(

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1.................................................نعميا ترى سبق أن طبيب أو مقدم خدمة طبية متخصص قالك إن
2...................................................ال عندك ال قدر هللا ارتفاع فى ضغط الدم؟

8...........................................ال يعرف

1.................................................نعميا ترى اتقالك فى مرتين أو أكثر من طبيب أو مقدم خدمة طبية
2...................................................ال متخصص إن عندك ارتفاع فى ضغط الدم؟

8...........................................ال يعرف

.........................العمر بالسنوات كان عندك كام سنة أول مرة قالك طبيب او مقدم خدمة طبية
متخصص إن عندك ارتفاع في ضغط الدم؟

1.................................................نعمعلشان تضبط الضغط العالي بتاعك، يا ترى بتاخد دلوقتي االدوية
2...................................................ال اللي الدكتور وصفهالك؟

1.............................................حبوبايه نوع الدوا اللي بتاخده؟
2................................................حقن
6أخرى

)تذكر(

يا ترى بتعمل اي حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها علشان
ال ينطبقالنعمتضبط الضغط العالي بتاعك:

a....12- بتنظم الوزن أو بتخسa- بتنظم الوزن أو بتخس؟
b.........12- بتأكل أكل صحيb- بتأكل أكل صحي؟
c..........12- بتمارس الرياضةc- بتمارس الرياضة؟
d.............123- وقفت التدخينd- وقفت التدخين؟

1.................................................نعميا ترى سبق سمعت قبل كده عن مرض اسمه السكر أو ارتفاع
2...................................................ال السكر؟

1.................................................نعم)فى غير أوقات الحمل( يا ترى فيه طبيب أو مقدم خدمة طبية
2...................................................ال متخصص تانى قالك قبل كده إن عندك سكر؟

8..............................ال يعرف/غير متأكد

.........................العمر بالسنوات كان عندك كام سنة أول مرة قالك الطبيب أو المتخصص إن عندك
السكر؟

1.................................................نعميا ترى بتاخد دلوقتي اي ادوية وصفهالك الدكتور علشان السكر اللي
2...................................................ال عندك؟

A.............................................حبوبايه نوع الدوا اللي بتاخده؟
B......................................حقن أنسولين

Xأخرى
)تذكر(

يا ترى بتعمل اي حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها علشان
ال ينطبقالنعمتظبط السكر بتاعك:

a....12- بتنظم الوزن أو بتخسa- بتنظم الوزن أو بتخس؟
b.........12- بتأكل أكل صحيb- بتأكل أكل صحي؟
c..........12- بتمارس الرياضةc- بتمارس الرياضة؟
d.............123- وقفت التدخينd- وقفت التدخين؟

1.................................................نعميا ترى سبق أن دكتور أو مقدم خدمة طبية متخصص قالك إن
2...................................................ال عندك ال قدر هللا أزمة قلبية أو جلطة فى شرايين القلب؟

412

411

401

القسم الرابع: األمراض غير المعدية وجوانب صحية أخرى
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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407
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403

404
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................العمر بالسنوات الكاملةكان عندك كام سنة أول مرة قالك طبيب او مقدم خدمة طبية
متخصص إن عندك أزمة قلبية أو جلطة فى شرايين القلب؟

1.................................................نعميا ترى بتاخد دلوقتي اي ادوية وصفهالك الدكتور علشان األزمة
2...................................................ال القلبية أو الجلطة فى شرايين القلب؟

A.............................................حبوبايه نوع الدوا اللي بتاخده؟
B................................................حقن
Xأخرى

)تذكر(

يا ترى بتعمل اي حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها علشان
ال ينطبقالنعماألزمة القلبية أو الجلطة فى شرايين القلب:

a....12- بتنظم الوزن أو بتخسa- بتنظم الوزن أو بتخس؟
b.........12- بتأكل أكل صحيb- بتأكل أكل صحي؟
c..........12- بتمارس الرياضةc- بتمارس الرياضة؟
d.............123- وقفت التدخينd- وقفت التدخين؟

1.................................................نعميا ترى سبق أن دكتور أو مقدم خدمة طبية متخصص قالك إن
2...................................................ال عندك ال قدر هللا جلطة بالمخ؟

.........................العمر بالسنوات كان عندك كام سنة أول مرة قالك طبيب او مقدم خدمة طبية
متخصص إن عندك جلطة بالمخ؟

1.................................................نعميا ترى بتاخد اي ادوية وصفهالك الدكتور علشان الجلطة بالمخ؟
2...................................................ال 

A.............................................حبوبايه نوع الدوا اللي بتاخده؟
B................................................حقن
Xأخرى

)تذكر(

يا ترى بتعمل اي حاجة من الحاجات اللي هقولك عليها علشان
ال ينطبقالنعمالجلطة بالمخ:

a....12- بتنظم الوزن أو بتخسa- بتنظم الوزن أو بتخس؟
b.........12- بتأكل أكل صحيb- بتأكل أكل صحي؟
c..........12- بتمارس الرياضةc- بتمارس الرياضة؟
d.............123- وقفت التدخينd- وقفت التدخين؟

A.....................االلتهاب الكبدى الفيروسى Cللباحث:  
B.....................االلتهاب الكبدى الفيروسى 226B و 239 و 247راجع األسئلة

C............................أمراض أخرى فى الكبد
Y.............................غير مصاب بأى منهمسجل اى مرض عند الشخص حاليًا.

1............................................حكوميخالل الـ 12 شهر اللى فاتوا، يا ترى حصلت على رعاية/
2..............................................خاصعالج )الحالة من سؤال 423( من وحدة حكومية أو خاصة؟

3..........................كالهما حكومي وخاص
4............................لم يحصل على رعاية

....المبلغ بالجنيهاجمااًل، دفعت اد ايه على رعاية/عالج )الحالة من سؤال
423( خالل الـ4 أسابيع اللى فاتوا.

من فضلك أحسب كل التكاليف فى الـ4 أسابيع اللى فاتوا يعنى
999998..................................ال يعرفالمبلغ اللى أدفع علشان االستشارة، الكشف، تحليل، أدوية،

أشعة، أو أى عالج تانى ممكن تكون أخذته؟ 

423

419

420
422

421

422

423

426

424

425

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

418

414

415
417

416

417



 . 184 االستمارات 

 

D.................................ارتفاع ضغط الدمللباحث:  
E..............................................السكر401، 408، 413 و 418راجع األسئلة

F..............أزمة قلبية/جلطة فى شرايين القلب
G...................................جلطة فى المخسجل اى مرض عند الشخص حاليًا.

Y..........................غير مصاب بأى منهم
1............................................حكوميخالل الـ 12 شهر اللى فاتوا، يا ترى حصلت على رعاية/

2..............................................خاصعالج )الحالة من سؤال 426( من وحدة حكومية أو خاصة؟
3..........................كالهما حكومي وخاص
4............................لم يحصل على رعاية

....المبلغ بالجنيهاجمااًل، دفعت اد ايه على رعاية/عالج )الحالة من سؤال
426( خالل الـ4 أسابيع اللى فاتوا.

من فضلك أحسب كل التكاليف فى الـ4 أسابيع اللى فاتوا يعنى
999998...................................ال يعرفالمبلغ اللى أدفع علشان االستشارة، الكشف، تحليل، أدوية،

أشعة، أو أى عالج تانى ممكن تكون أخذته؟ 

...................................الساعةسجل الوقت.

...................................الدقيقة

راجع السؤال 103:
لم يوافق على القياسوافق على القياس

ضغط الدمممكن أقيس لك الضغط دلوقتى؟
1.........الضغط اإلنقباضى

امضاء الباحث
2.........الضغط االنبساطى

سجل سبب عدم قياس ضغط الدمالمستجيب لم يوافقوافق المستجيب
9994...................................رفض

9995............................مشاكل تقنية
9996________________________أخرىسجل 9994سجل نتيجة قياس

)تذكر(ضغط الدم

426
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجع العمر من سؤال 110 والنوع:
ذكر في العمر 15-59 سنهأنثى في العمر 15-59 سنه

لباحثة: الحظى إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل االستمرار ابذلى كل جهدك لضمان الخصوصية. ال تقرأى األسئلة التالية ل
لو لم يكن هناك خصوصية.

1................................................نعمدلوقتى أحب أتكلم معاكى عن ختان )طهارة( البنات. 
2..................................................ال يا ترى انتي اتختنتي )اطهرتي(؟

................العمر بالسنوات الكاملةكان عندك كام سنة لما اتختنتى/اطهرتى ؟
98.......................................ال تعرف

1.............................................طبيبمين اللى قام بعملية الختان )الطهارة(؟
2................ممرضة/ مقدم خدمة صحى أخر

3................................................داية
4......................................حالق صحة

5............................................غجرية
6أخرى

)تذكر(
8.........................................ال تعرف

01........................................فى البيتوفين تمت عملية الختان )الطهارة( دى؟
02...................................فى منزل آخر

03.........................مستشفى/عيادة خاصة 
04...................مستشفى/وحدة صحية حكومية 

05......................................كشك الحالق 
06............................................السوق
07.............................................المولد
96أخرى

)تذكر(
98.........................................ال تعرف

1.................................................نعمدلوقتى أحب أسألك بعض األسئلة )األخرى( عن ختان البنات:
2..................................................ال خالل السنة اللى فاتت، يا ترى ناقشت موضوع ختان )طهارة(

البنات مع قرايبك، أصحابك، أو جيرانك؟

1................................................نعمخالل السنة اللى فاتت، يا ترى سمعت أو شفت أو اخذت أى
2..................................................ال  معلومات عن ختان )طهارة( البنات؟

8........................................غير متأكد

A........................................التليفزيونمن فين سمعت أو شفت المعلومات دى؟
B............................................الراديو

C.................................الجرائد/المجالتتقصى:
D..............................مطبوعات/منشوراتفيه أى مكان تانى؟

E.........................................ملصقات
F....................................لقاءات محلية(سجل كل ما يذكره)

G......................................ندوات تثقيفية
H.خالل زيارة منزلية من أحد العاملين فى الصحة
I....فى مكان طبى من أحد العاملين فى الصحة

J......................................الزوج/الزوجة
K....................أقارب أخرون/أصدقاء/جيران

Xأخرى
)تذكر(

504

509

501

القسم الخامس: الختان
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1................................................نعميا ترى تعتقد أن ختان البنات من تعاليم الدين؟
2..................................................ال 

8.........................................ال يعرف

1............................................تستمرتفتكر عادة الختان )الطهارة( الزم تستمر وال الزم تتوقف؟
2............................................تتوقف

8.........................................ال يعرف

أنثىذكر

1............................................تستمرتفتكرى الرجالة عاوزينتفتكر الستات عاوزين
2............................................تتوقفالعادة دى تستمرالعادة دى تستمر

8.........................................ال يعرفوال تتوقف؟وال تتوقف؟

مشطيب هقرالك شوية عبارات عن الختان )الطهارة(.
ال يعرفموافقموافقمن فضلك تقولى إذا كنت موافق وال مش موافق:

128..................الزوج يفضلa( الزوج يفضل زوجته تكون مختنه.
128....................يمنع الزناb( الختان يمنع الزنا.

128.........الوالدة أكثر صعوبةc( الوالدة بتكون أصعب للست المختنة.
d( الختان ممكن يسبب مضاعفات خطيرة، ممكن تؤدى

128.....ممكن يؤدى لوفاة البنتإلى وفاة البنت.

راجع العمر من سؤال 110 والنوع:
أنثى في العمر 15-59 سنهذكر في العمر 15-59 سنه

1................................................نعمعندى شوية أسئلة عن طهارة الذكور.
2..................................................ال يا ترى أنت أتطاهرت؟

1.............................................طبيبمين اللى قام بالطهارة؟
2................ممرضة/ مقدم خدمة صحى أخر

3................................................داية
4......................................حالق صحة

5............................................غجرية
6أخرى

)تذكر(
8.........................................ال يعرف

01........................................فى البيتوأتطاهرت فين؟
02...................................فى منزل آخر

03.........................مستشفى/عيادة خاصة 
04...................مستشفى/وحدة صحية حكومية 

05...................................كشك الحالق 
06............................................السوق
07.............................................المولد
96أخرى

)تذكر(
98.........................................ال يعرف

510
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجع سؤال 111 )الحالة الزواجية(:
لم يسبق له الزواج/كاتب كتابهمتزوج/أرمل/مطلق/منفصل                                                  

1..............................................نعمدلوقتى عايز أسالك شوية أسئلة عن كل الخلفة اللى خلفتها طول
2.................................................ال حياتك. يا ترى سبق إنك خلفت؟

1..............................................نعميا ترى عندك أى اوالد أو بنات خلفتهم وعايشين معاك حاليا؟
2.................................................ال 

..........................أوالد بالمنزلكم ولد من أوالدك عايشين معاك؟

..........................بنات بالمنزلوكم بنت من بناتك عايشين معاك؟

إذا كان ال يوجد سجل "00"

1..............................................نعميا ترى عندك أى أوالد أو بنات خلفتهم وعايشين ولكن مش
2.................................................ال قاعدين معاك؟

...................أوالد فى مكان آخركم عدد أوالدك اللى عايشين لكن مش قاعدين معاك؟

...................بنات فى مكان آخروكم عدد بناتك اللى عايشين لكن مش قاعدين معاك؟

إذا كان ال يوجد سجل "00"

1..............................................نعمال قدر هللا يا ترى سبق إنك خلفت ولد أو بنت واتولد حى
2.................................................ال وبعدين مات؟

اذا كان ال، تقصي:
أى طفل خلفته وعيط أو ظهر عليه أى عالمة للحياة ولكن

عاش ساعات أو أيام قليلة بس؟

........................األوالد المتوفينكم عدد األوالد اللى ماتوا؟

.......................البنات المتوفياتوكم عدد البنات اللى ماتوا؟
إذا كان ال يوجد سجل "00"

...............................المجموعاجمع إجابات األسئلة 604، 606، 608 وسجل المجموع.
إذا كان ال يوجد سجل "00"

راجع العمر والنوع:
ذكر فى العمر 15- 49 سنة

ذكر فى العمر 50- 59 سنةإنثى فى العمر                                                  
15 -59 سنة

1................................................نعمياترى تعرفى تفحصى نفسك علشان تشوفى إذا كان عندك
2..................................................ال عالمات سرطان الثدى؟

1................................................نعمياترى قمتى بفحص نفسك خالل الـ 12 شهر اللى فاتوا؟
2..................................................ال 

1................................................نعمياترى فى مقدم خدمة صحية فحصك قبل كده علشان يشوف
2..................................................ال عندك ال قدر هللا عالمات سرطان الثدى؟

8.......................................غير متأكدة

613

612

613

610

القسم السادس: قضايا صحة المرأة
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1................................................نعمياترى عملتى قبل كده فحص الثدى باألشعة )الماموجرام(، الموجات
2..................................................ال فوق الصوتية، أو كشف طبى علشان تشوفى عندك عالمات

8.......................................غير متأكدةسرطان الثدى؟

راجع سؤالى 613 و614:

دائرة حول الكود 2 أو 8 فى كالهمادائرة حول الكود 1 فى 613 و/أو 614                                                  

..............................عدد السنوات كان أمتى آخر مرة عملتى كشف عند مقدم خدمة صحية أو اختبار
علشان تشوفى عندك ال قدر هللا سرطان الثدى؟

......................................غير متأكدةإذا كان أقل من سنة سجل "00"

1................................................نعمياترى سبق وسمعتى عن "باب ِسمير" وهو اختبار بيتم بأخذ عينة
2.................................................المن خاليا عنق الرحم لمالحظة تغييرات مرض سرطان الرحم؟

1................................................نعمياترى سبق وعملتى االختبار ده فى أى وقت؟
2.................................................ال

..............................عدد السنوات كان أمتى آخر مرة عملتى االختبار ده؟

....................................غير متأكدةإذا كان أقل من سنة سجل "00"

راجع سؤال 110 )العمر( وسؤال 111 )الحالة الزواجية(:

لم يسبق لها الزواج وفى العمر 15 - 49 سنة 
سبق لها الزواج وفى

فى العمر 50 - 59 سنة العمر 15 - 49 سنة                                                  

1................................................نعمدلوقتى أن عايزة أسالك بعض األسئلة عن الوالدات القيصرية.
2..................................................ال وهى عملية بيتم فيه فتح بطن الست علشان تولد )فتح بطن(

يا ترى سبق أنك سمعتى عن العملية دى؟

الغيرطيب هاقرالك شوية عبارات عن الوالدات القيصرية، وعايزاكى
تعرفموافقةموافقةتقوليلى إذا كنتى موافقة وال مش موافقة على كل عبارة فيهم:

)a128.......................أقل ألمالوالدة القيصرية أقل ألم من الوالدة الطبيعية
)b128...................أكثر أمانًاالوالدة القيصرية أكثر أماناً للطفل من الوالدة الطبيعية
)cالوالدة القيصرية أكثر مالئمة لألمهات ألنها ممكن تحدد

128................أكثر مالئمةميعاد الوالدة
)d128..................أكثر خطورةالوالدة القيصرية أكثر خطورة على األم من الوالدة الطبيعية
)e128..............األطباء بيفضلوااألطباء بيفضلوا أن الستات تولد بعملية قيصرية

1................................................نعملو الست ولدت طفل واحد بوالدة قيصرية، تفتكرى أنه فى المستقبل
2..................................................ال ممكن تولد والدة طبيعية لو هى عايزة؟

8.........................................ال تعرف

راجع سؤال 609 :
ال يوجد مواليدمولود أو أكثر                                                  

 

....................عدد الوالدات القيصريةكم والدة ولدتيها طول حياتك كانت قيصرية؟
00......................................ال يوجد

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1.خالل الشهور األولى من الحمل )1-6 شهور(دلوقتى أنا عايزة أسألك عن آخر مرة ولدتى فيها والدة 
2.خالل الشهور األخيرة من الحمل )7-9 شهور(قيصرية، امتى تم اتخاذ قرار الوالدة القيصرية، 

3......................................بعد بداية الطلقهل كان ده خالل فترة الحمل، 
6أخرىفى اخر فترة الحمل بس قبل بداية الوالدة )الطلق( 

)تذكر(أم خالل الوالدة؟

A.............ألنى ولدت قبل كده بعملية قيصرية ليه تمت الوالدة عن طريق الوالدة القيصرية؟
مشاكل أثناء الحمل

B......................................تسمم حملتقصى:
Cالمشيمة المنزاحة )فى غير مكانها الطبيعى(ايه تانى؟

D........................مشاكل أخرى فى الحمل
مشاكل أثناء الوالدة:

E......................................والدة متعسرة
F....................الوالدة استمرت لفترة طويلة

G.....................أضطرب نبض/حركة الجنين
H.....................مشاكل أخرى أثناء الوالدة 

I.......................................تؤامين/ 3 تؤام
J......أنا طلبتها / ال أرغب فى والدة طبيعية

Xأخرى
)تذكر(

Z..............................................ال تعرف

...................................عدد السنواتكانت أمتى آخر مرة ولدتى فيها والدة قيصرية؟
......................................غير متأكدةلو أقل من سنة سجل "00"

راجع سؤال 625:
والدة واحدة قيصريةأكثر من والدة قيصرية                                                  

 
مشاكل أثناء الحملليه عملتى أول عملية قيصرية؟

B......................................تسمم حمل
C.المشيمة المنزاحة )فى غير مكانها الطبيعى(تقصى:

D..........................مشاكل أخرى فى الحملايه تانى؟
مشاكل أثناء الوالدة:

E......................................والدة متعسرة
F........................الوالدة استمرت لفترة طويلة

G.....................أضطرب نبض/حركة الجنين
H........................مشاكل أخرى أثناء الوالدة 

I.......................................تؤامين/ 3 تؤام
J...............أنا طلبتها / ال أرغب فى والدة طبيعية

Xأخرى
)تذكر(

Z..............................................ال تعرف

...................................عدد السنواتكانت أمتى أول مرة ولدتى فيها والدة قيصرية؟
......................................غير متأكدةلو أقل من سنة سجل "00"

1.....................................................نعميا ترى أنتى حامل دلوقتى؟
2.......................................................ال 

8...........................................غير متأكدة

632

98

98
629

632

630

631

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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دلوقتى أحب أتكلم معاك عن تنظيم األسرة: الطرق أو الوسائل المختلفة اللى ممكن زوجين يستخدموها لتأجيل أو منع الحمل.
يا ترى سبق وسمعت عن )الوسيلة(:

1..............................................نعمتقصي: ممكن الست تعمل عملية علشان ما تجبش أى01. تعقيم المرأة
2................................................الأوالد تانى

1..............................................نعمتقصي: ممكن الراجل يعمل عملية علشان مايجبش أى02. تعقيم الرجل
2................................................الأوالد تانى

1..............................................نعمتقصي: عبارة عن حلقة معدن أو بالستيك يقوم الدكتور أو03. اللولب
2................................................الالممرضة بتركيبها للست.

1..............................................نعمتقصي: ممكن الست تأخد حقنة يديهلها مقدم خدمة صحى04. الحقن
2................................................التمنع الحمل لمدة شهر أو أكثر.

1..............................................نعمتقصي: ممكن الست تأخد حباية كل يوم لمنع الحمل05. الحبوب
2................................................ال

1..............................................نعمتقصي: ممكن الست تحط كبسوالت صغيرة فى06. كبسوالت تحت الجلد
2................................................الدراعها بواسطة دكتور/ممرضة علشان تمنع الحمل لمدة سنة

او عدة سنوات.

1..............................................نعمتقصي: الراجل بيحط كيس مطاط على عضوه الذكري07. الواقي الذكري
2................................................القبل المعاشرة الجنسية.

1..............................................نعمممكن الست تضع بنفسها 08. حاجز مهبلى/اقراص موضعية/مراهم/كريم
2................................................الكريم، مراهم، اقراص قبل المعاشرة.

1..............................................نعمتقصي: يتجنب الزوجين الممارسة الجنسية أيام معينة فى09. فترة األمان
2................................................الالشهر اللى بتكون الست فيها أكثر عرضة للحمل.

1..............................................نعمتقصي:الراجل يكون حريص ويسحب نفسه قبل10. القذف الخارجي
2................................................الالقذف

1..............................................نعم11. الرضاعة الطبيعية كوسيلة لتنظيم األسرة
2................................................ال

1..............................................نعمتقصي: هى وسيلة طوارئ  خالل 3 أيام بعد 12. وسيلة الطوارئ
2................................................الالمعاشرة بدون استخدام وسيلة لمنع الحمل. الست ممكن

تاخد حبوب معينة علشان تمنع الحمل

1..............................................نعم13.  يا ترى سمعت عن أى  طرق او وسائل تانية ممكن تستخدمها الست أو
الراجل لمنع الحمل؟

)تذكر(

)تذكر(
2................................................ال

701

القسم السابع: المعرفة واالتجاهات نحو الصحة االنجابية
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجع سؤال 111 )الحالة الزواجية(:
أرمل/مطلق/منفصل/ لم

يسبق له الزواج/كاتب كتابهمتزوج حاليًا

1..............................................نعميا ترى تعرف مكان ممكنيا ترى تعرف مكان ممكن
2................................................الشخص عاوز يستخدمتجيب منه وسيلة لتنظيم

تتظيم األسرة يجيب منه؟األسرة؟

قطاع عاممن فين؟
A...............................مستشفى حكومي

B.............مركز صحى حكومى/وحدة صحيةفي اماكن تانية؟
C.............................عيادة تنظيم األسرة

D....................................عيادة متنقلةتقصي لتحديد نوع كل مصدر.
E...................................عامل ميدانيواذا لم تتمكن من تحديد ما اذا كان قطاع حكومي او خاص،

Fقطاع عام اخراكتب اسم المكان
)تذكر(

قطاع طبي خاص
G.........................مستشفى/عيادة خاصة

H.........................................صيدلية
I..................................طبيب خاص(اسم المكان)

J...................................عيادة متنقلة
K..................................عامل ميداني

Lقطاع خاص اخر
)تذكر(

مصدر اخر
M...........................................محل

N...................................جامع/كنيسة
O.................................اصدقاء/أقارب

Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى
)تذكر(

ال نعمخالل الـ6 شهور اللي فاتت يا ترى سمعت عن تنظيم األسرة:
12.......................الراديومن الراديو؟

12...................التليفزيونمن التليفزيون؟
12.............جرنال أو مجلةفي جرنال أو مجلة؟

12..........ملصقات، لوحاتمن ملصقات، لوحات إعالنية أو إرشادية؟
12...............ندوات محليةفى ندوات محلية؟
12...............القادة الدينيينمن القادة الدينيين؟

1................................................نعمتفتكر إنه مناسب ألى اتنين متجوزين أنهم يستخدموا وسيلة
2..................................................ال لتنظيم األسرة بعد أول طفل؟

1................................................نعمتفتكر إنه مناسب ألى اثنين متجوزين جديد أنهم يستخدموا
2..................................................ال وسيلة لتنظيم األسرة قبل أول حمل؟

دلوقتى عايزك تفكر فى أفضل سن للزواج :
..................أفضل سن لزواج البنت

95.........................العمر مايفرقشإيه هو أفضل سن لزواج البنت؟
98...................ال يعرف/غير متأكد

..................أفضل سن لزواج الولدإيه هو أفضل سن لزواج الولد؟
95.........................العمر مايفرقش

98...................ال يعرف/غير متأكد

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابة
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1.................................شهورفى رأيك، إيه هى أفضل مدة الست المفروض تنتظرها بين الوالدات؟

2...............................سنوات

998.............................ال يعرفسجل اإلجابة كما ذكرها المبحوث بالضبط

راجع العمر من سؤال 110:

العمر 50 - 59 سنةالعمر 15 - 49 سنة

راجع سؤال 111 )الحالة الزواجية(:

لم يسبق له الزواج/كاتب كتابهمتزوج/أرمل/مطلق/منفصل

00....................................وال طفللو أتجوزت وممكن تختارلو رجعنا لورا قبل ما تتجوز
بالضبط عدد األطفال الليوكان ممكن تختار بالضبط

..................................العددتخلفهم طول حياتك، يا ترىعدد األطفال اللي تخلفهم طول
تحب يبقوا كام؟حياتك، يا ترى كنت تحب يبقوا

96ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىكام؟
)تذكر(تقصي عن إجابة رقمية

أى نوعمن األطفال دول تحب كام يكونوا أوالد، وتحب كام يكونوا بنات،
.........العددوكام واحد مايفرقش النوع؟

96أخرى
)تذكر(

راجع 111:

أرمل/مطلق/منفصل/ لممتزوج حاليًا
يسبق له الزواج/كاتب كتابه

1........................................نفس العددتفتكر مراتك/جوزك عايز نفس عدد األطفال اللي انت عاوزه وال
2.......................................أطفال أكثرعايز أكثر وال أقل من اللي انت عاوزه؟

3........................................أطفال أقل
8.........................................ال يعرف

807A

713

بناتأوالد711

712

712

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

709

709A

808

710

712
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راجع 126 )العائد من العمل(: 
خالف ذلكتوجد دائرة حول الكود 1 أو 2                                                  

1........................................المستجيبدلوقتي أحب أتكلم معاك عن أزاي األسرة بتاخد القرارات الخاصة
2......................................الزوجة/الزوج بالفلوس اللي بتكسبها.

.............................االثنين باالشتراك معًا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرىيا ترى مين أساسًا اللى بيقرر الفلوس اللى بتكسبها 

(تذكر)تتصرف فى إيه:
انت أساسًا، وال مراتك/جوزك أساسًا، وال انتوا االتنين مع بعض؟

1............................أكثر من الزوجة/الزوجتقدر تقولى الفلوس اللى بتدخلها البيت أكثر من اللى مراتك/جوزك
2.............................أقل من الزوجة/الزوجبيدخلها وال أقل من اللى بيدخلها وال تقريبا قد بعض؟

3....................................تقريبا قد بعض
4...............الزوجة/الزوج ما بيدخلش أى دخل

8.........................................اليعرف

1........................................المستجيبيا ترى مين أساسًا اللى بيقرر الفلوس اللى بيكسبها جوزك/مراتك
2......................................الزوجة/الزوج تتصرف فى إيه:

.............................االثنين باالشتراك معًاانت أساسًا، وال مراتك/جوزك أساسًا، وال انتوا االثنين مع بعض؟
...........................................حد تاني

5...............الزوجة/الزوج ما بيدخلش أى دخل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1........................................المستجيبمين غالبًا اللى بياخد القرار فى رعايتك الصحية:
2......................................الزوجة/الزوجانت أساسًا، وال مراتك/جوزك أساسًا، وال انتوا االثنين مع بعض؟

.............................االثنين باالشتراك معًا
4.........................................حد تاني
6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1........................................المستجيبمين غالبًا اللى بياخد القرار فى شراء طلبات كبيرة لألسرة:
2......................................الزوجة/الزوجانت أساسًا، وال مراتك/جوزك أساسًا، وال انتوا االثنين مع بعض؟

.............................االثنين باالشتراك معًا
4.........................................حد تاني
6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

1........................................المستجيبمين غالبًا اللى بياخد القرار فى زيارة عيلتك أو قرايبك:
2......................................الزوجة/الزوجانت أساسًا، وال مراتك/جوزك أساسًا، وال انتوا االثنين مع بعض؟

.............................االثنين باالشتراك معًا
4.........................................حد تاني
6ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرى

(تذكر)

3

806

3

807

3

805

804

802

3
6

803

805

804

3
4

6

801

القسم الثامن: االتجاهات النوعية
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجع النوع:
ذكرأنثى

دلوقتى عايزة أسألك شوية أسئلة عن حالتك الصحية.
فى عوامل كتيرة مختلفة ممكن تمنع الستات من الحصول على
 استشارة أو عالج طبى بنفسها. لما بتكونى تعبانة وعايزة تاخدى

ليست  مشكلة استشارة أو عالج طبى فيه حاجة من اللى حأقول لك عليها
مشكلة كبيرة تعتبر مشكلة كبيرة وال أل.

.........تاخدى أذن عشان تروحىتاخدى إذن عشان تروحى للدكتور؟

...............تالقى فلوس العالجتخدى فلوس العالج/ االستشارة؟

.............................المسافة المسافة لمكان بيقدم خدمة صحية؟

........تضطرى تاخدى مواصالتتضطرى تاخدى مواصالت؟

.....................تروحى لوحدكمش عايزة تروحى لوحدك؟

...عدم وجود مقدم خدمة طبية أنثىخايفة من عدم وجود مقدم خدمة طبية أنثى؟

........عدم وجود مقدم خدمة طبيةخايفة من عدم وجود أي مقدم خدمة طبية؟

................عدم توافر العالجخايفة من عدم توافر العالج؟

غيرموجود/موجودوجود آخرين فى هذه اللحظة )موجود وبيسمع، موجود بس
موجودمابيسمعش/بيسمعما بيسمعش،غير موجود(

...أطفال أقل من 10 سنوات
...............الزوجة/الزوج
...............ذكور آخرين
................اناث آخرين

من وجهة نظرك يا ترى فيه مبرر للزوج أنه يضرب مراته فى
ال يعرفنعمالحاالت اللى حاقولك عليها:

....لو خرجت من غير ما تقولهلو خرجت من غير ما تقوله؟

...............لو أهملت األطفاللو أهملت األطفال؟

................لو ناقشته/جادلتهلو ناقشته/جادلته؟

.............لو رفضت تنام معاهلو رفضت تنام معاه؟

..................لو حرقت األكللو حرقت األكل؟

انتقل إلى

12

807A
الكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

808

807B

كبيرة

12

12

12

12

12

12

12

808

123
123

128

123
123

809
ال

128

128

128

128
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راجع عمر الطفل من السؤال رقم 012 و 014 والسؤال رقم019  من جدول االسرة المعيشية 

خالف ذلكالعمر من 6 شهور - 4 سنوات 

دلوقتى أنا أحب أسألك عن أى سوائل أو أكل أنتى أخدتيه أمبارح خالل اليوم أو بالليل، 
أنا مهتمة اعرف إذا كنتي أخدتي حتى لو كان مع أكل تانى.

ال تعرفيا ترى انتى أخدتي شرب )أكل(:

a( عصائر أو مشروبات؟

b( لبن زى لبن مكثف، جاف أو لبن حليب طبيعى؟

c( زبادي؟

d( خبز مدعم؟ 

e( أى خبز تانى، رز، مكرونة، عصيدة أو أي طعام آخر مصنوع من الحبوب؟

f( القرع العسلي، جزر، أو بطاطا حلوة، صفرا أو برتقالى من الداخل؟ 

g( البطاطس أو أي أغذية جذرية ؟ 

h( خضروات ورقية خضراء داكنة ؟

i( المانجو أو المشمش أو الشمام أو أي خضروات وفواكه صفراء؟

j( أي خضار أو فاكهة أخرى ؟

k( كبده، كلوى، قلب، الرئتين )فشة(، أو أي أعضاء داخلية من الذبيحة )كرشة، سقط....(؟

l( أي لحوم مثل لحم البقر، االغنام ، الماعز، الدجاج أو البط ؟

m( بيض ؟

n( سمك أو قشريات )جمبري ( طازجة أو مجففة ؟

o( أي طعام مصنوع من الفاصوليا، البسلة، العدس، المكسرات ؟

p( الجبن، أو طعام مصنوع من الحليب ؟

128

القسم التاسع  تاريخ تغذية األم  خالل الـ24 ساعة
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
901

1001

902

النعم

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128

128
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...................................الساعةسجل الوقت.

...................................الدقيقة

راجع السؤال 103 و 431:
لم يوافقوافق على القياسات

ضغط الدمممكن أقيس لك الضغط دلوقتى؟
1.........الضغط اإلنقباضىامضاء الباحث

2.........الضغط االنبساطى

سجل سبب عدم قياس ضغط الدمالمستجيب لم يوافقوافق المستجيب
9994...................................رفض

9995............................مشاكل تقنية
9996أخرىسجل 9994سجل نتيجة قياس

)تذكر(ضغط الدم

راجع سؤال 431 و 1003
لم يتم تسجيل قياسات الضغط اإلنقباضى والضغطتم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط 
االنبساطى فى أى من السؤالين 431 و 1003االنبساطى فى السؤالين 431 و 1003

سجل وقم بحساب متوسط الضغط اإلنقباضى والضغط االنبساطى من السؤالين 431 و 1003

الضغط االنبساطىالضغط اإلنقباضىقياسات ضغط الدم من السؤال 431

الضغط االنبساطىالضغط اإلنقباضىقياسات ضغط الدم من السؤال 1003

مجموع الضغط االنبساطىمجموع الضغط اإلنقباضىسجل مجموع قياسات الضغط االنقباضى
واالنبساطى

الضغط االنبساطىالضغط اإلنقباضىاحسب متوسط الضغط االنقباضى واالنبساطى
بقسمة المجموع فى 1008 على 2

راجع سؤال 1003
تم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط لم يتم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط

االنبساطى فى السؤال  1003االنبساطى فى السؤال  1003

راجع سؤال 431:
تم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط لم يتم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط

االنبساطى فى السؤال 431االنبساطى فى السؤال 431

1013

1011

1013

1010

1002
1011

1003

1004

1010

1005

1006

1007

1008

1009
1014

1001

القسم العاشر: متوسط قياسات ضغط الدم

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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راجع سؤال 107:
لم يتم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط تم تسجيل الضغط اإلنقباضى والضغط

االنبساطى فى السؤال 107االنبساطى فى السؤال 107

الضغط االنبساطىالضغط اإلنقباضىسجل قياسات الضغط االنقباضى واالنبساطى

استخدم الجدول اسفل لتحديد الكود المناسب لضغط الدم باإلضافة إلى نموذج االحالة.
ضع دائرة حول الصف الذى يوجد به قيمة الضغط االنقباضى من السؤال 1009 أو 1013

ثم ضع دائرة حول العمود الذى يوجد به قيمة الضغط االنبساطى من السؤال 1009 أو 1013
سوف تستخدم القيم حيث يتقاطع الصف والعمود الذى وضعت عليهم دائرة فى الجدول الستكمال السؤال 1015

متوسط الضغط االنبساطىمتوسط الضغط
120 فأكثر119-109110-99100-8990-85أقل من 85االنقباضى

123456أقل من 130
139 -130223456
159 -140333456
179 -160444456
209 -180555556
210666666 فأكثر

سجل الرقم الذى وضعت عليه الدائرة فى السؤال 1014 فى الجدول أسفل. ثم استخدم التعليمات على يسار
الرقم الستكمال نموذج االحالة ضغط الدم للمستجيب. أعطى النموذج للمستجيب وجاوب له/لها عن أى سؤال

24 شهرطبيعى1
12 شهرفى أعلى نهاية للحد الطبيعى2
شهرينأعلى من الحد الطبيعى3
شهرمتوسط االرتفاع4
7 أياممرتفع5
اليوممرتفع جدًا6

تأكد أن األسرة المعيشية قد حصلت على مطوية المعلومات الخاصة بضغط الدم.
أشكر المبحوث إلجابته على استمارة الجوانب الصحية.

أبلغ المبحوث أن عضو آخر من فريق المسح سيأتى لألسرة المعيشية ليطلب منه المشاركة فى جزء أخر من
المسح.

أحب أشكرك على الوقت اللى أخذناه منك فى اإلجابة على األسئلة دى.

...................................الساعةسجل وقت نهاية المقابلة.

...................................الدقيقة

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

1017

1012

1016

1013

1014

1015

1016

استشير مقدم خدمة صحية لمراجعة ضغط دمك فى خالل فئة ضغط الدم للمستجيب
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..........................................................سجل أسم الفرد المؤهل:للمراجع الميدانى:

كجم.........قياسات الوزنقياسات الوزن:

999.4..................................غير موجود

999.5........................................رفض

999.6........................................أخرى

سم........قياسات الطولقياسات الطول:

999.4.................................غير موجود

999.5.........................................رفض

999.6........................................أخرى

...............اسم المساعد:...............اسم القائم بالقياس:

1..........................فى العمر 18-59 سنةراجع 110 وسجل عمر المستجيب
2.........................فى العمر 15-17 سنة

1...................لم يسبق له الزواج/كاتب كتابهراجع 111 وسجل الحالة الزواجية للمستجيب
2.......................متزوج/أرمل/مطلق/منفصل

.......................رقم سطر المسئولرقم سطر الوالد/الوالدة أو الشخص البالغ المسئول عن المراهق
من جدول األسرة المعيشية

اطلب الموافقة الجراء اختبار الكبد الفيروسى للمراهق من الشخص البالغ المسئول عن الذي تم تحديده في السؤال 1105
صباح/مساء الخير. أنا أسمى .......... من وزارة الصحة والسكان وأحنا الفريق الطبى جزء من فريق البحث.

زى ما انت عارف، احنا بنعمل بحث قومى عن الجوانب الصحية ومنها االلتهاب الكبدى الفيروسى واللى ممكن يؤدى إلى
تلف الكبد ومشاكل صحية تانية خطيرة. وفى مصر، يعتبر السبب األكثر انتشارًا لإلصابة بااللتهاب الكبدى الفيروسى

هو العدوى بااللتهاب الكبدى الفيروسى C ورغم كده فى بعض الحاالت يكون بسبب اإلصابة بااللتهاب الكبدى B وأشكال
تانية للفيروس الكبدى.

كجزء من البحث، احنا بنطلب من الناس فى سن 1-59 سنة عينة دم بسيطة عشان نعمل تحليل بعد كده فى المعمل عشان
نعرف كام واحد عنده االلتهاب الكبدى الفيروسى B وC. والمعلومات دى مهمة جدًا عشان تساعد وزارة الصحة والسكان إنها

تخطط برامج لعالج المرض ده.
والنتائج حتكون سرية.

لو وافقت على مشاركة )االسم( ممكن تسمح لنا وفى وجود طبيب بسحب عينة دم بسيطة من الوريد اللى فى ذراع )االسم(.
لو قررت مشاركة )االسم( المخاطرة هتكون بسيطة. األدوات المستخدمة فى سحب الدم معقمة، نظيفة وامنه جدًا.

واحنا مستخدمنهاش قبل كده وهنرميها بعد كل اختبار.
ممكن يحصل )لالسم( كدمة بسيطه مكان سحب الدم من الذراع. لو حس بأى نزيف، عرق أو أى مشاكل تانية بعد أخذ

العينة، من فضلك أخبر فريق المسح أو أى مسئول صحى.
.C و B احنا هنبعت الدم للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى القاهرة لعمل اختبار اإللتهاب الكبدى الفيروسى

وهنرجع تانى نديلك نتيجة اختبار )االسم( بعد حوالى شهرين أو ثالثة أشهر.
لو كان التحليل إيجابى وطلع )االسم( عنده ال قدر هللا اإللتهاب الكبدى الفيروسى B و/أو C هنحول )االسم( لمركز

متخصص لعالج أمراض الكبد أو أى منشأه صحيه علشان يقدمولك المشورة والنصيحة عن العالج.
يا ترى عندك أى أسئلة دلوقتى؟ 

فني المعمل: شجع المستجيب لكي يسأل أى أسئلة.
لوعندك أى أسئلة فى أى وقت من فضلك أسألنى.

أنت ممكن تسأل مشرف فريق المسح. وممكن كمان أديلك معلومات عن كيفية االتصال بمديرين المسح فى القاهرة.
فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.

ممكن توافق أو ترفض تدى عينة الدم. واحنا حنقدر إنك تسمح لنا ناخد عينة دم بسيطة.

1112

1105

1106

1102.

11031112

1104

1102A

1101

القسم الحادي عشر : قياسات الوزن والطول واختبار الدم
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Cالموافقة على إجراء االختبار
2.............................................رفضيا ترى ممكن تسمح لى أخذ عينة دم من ذراع )االسم(:

توقيع الطبيب/ الفنى:لعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى C؟

1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Bلعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى B ؟
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

راجع سؤال 1107 و 1108
موافق على إجراء اختبار االلتهاب
انتقل إلى 1125 وضع دائرةرفض كالهماالكبدى من أحدهما أو كالهما.

H حول الكود

اطلب الموافقة بتخزين عينة الدم واستخدامها فى المستقبل من الشخص المسئول عن المراهق الذى تم تحديده في
السؤال 1105

إحنا بنطلب منك إنك تسمح لوزارة الصحة والسكان انها تحتفظ بجزء من عينة الدم فى المعامل المركزية بالقاهرة عشان
نستخدمها فى االختبارات واالبحاث فى المستقبل.  إحنا مش محددين بالضبط إيه التحاليل اللى هاتتعمل ويمكن تكون تحاليل

عن العدوى والكيماويات اللى لها عالقة بالصحة والمرض.
إحنا مش هنقدر نرجع لك تانى بنتائج التحاليل الثانية فى المستقبل. ولكن إذا قررت أن ممكن نستخدم الدم بتاع )االسم(،

ده ممكن يساعدنا فى معرفة حاجات تحسن صحة المصريين.
إنت ممكن تشترك فى الدراسة دى من غير ما نحتفظ بعينة الدم بتاعت )االسم( ألبحاث فى المستقبل.

لو عندك أى أسئلة فى أى وقت، ياريت تقول لنا. مرة تانية ممكن تتكلم مع مشرف الفريق أو ممكن أديلك  معلومات عن
كيفية االتصال بالمديرين لهذا البحث فى القاهرة.

فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.
ياترى هتسمح لنا باالحتفاظ بعينة الدم الجراء تحاليل أو أبحاث فى المستقبل؟

1..............موافق على االستخدام فى المستقبلضع دائرة حول الرمز المناسب ووقع.
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

1108

1109

1110

1111

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
1107
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اخذ الموافقة الجراء اختبار الدم الفراد فى العمر من 18-59، وايضا المراهقين فى العمر من 17-15
صباح/مساء الخير. أنا أسمى .......... من وزارة الصحة والسكان وأحنا الفريق الطبى جزء من فريق المسح.

زى ما انت عارف، احنا بنعمل بحث قومى عن الجوانب الصحية ومنها االلتهاب الكبدى الفيروسى واللى ممكن يؤدى إلى
تلف الكبد ومشاكل صحية تانية خطيرة. وفى مصر، يعتبر السبب األكثر انتشارًا لإلصابة بااللتهاب الكبدى الفيروسى

هو العدوى بااللتهاب الكبدى الفيروسى C ورغم كده فى بعض الحاالت يكون بسبب اإلصابة بااللتهاب الكبدى B وأشكال
تانية للفيروس الكبدى.

كجزء من البحث، احنا بنطلب من الناس فى سن 1-59 سنة عينة دم بسيطة عشان نعمل تحليل بعد كده فى المعمل عشان
نعرف كام واحد عنده االلتهاب الكبدى الفيروسى B وC. والمعلومات دى مهمة جدًا عشان تساعد وزارة الصحة والسكان إنها

تخطط برامج لعالج المرض ده.
والنتائج حتكون سرية.

لو وافقت على االشتراك ممكن تسمح لنا وفى وجود طبيب بسحب عينة دم بسيطة من الوريد اللى فى ذراعك.
لو قررت المشاركة المخاطرة هتكون بسيطة. األدوات المستخدمة فى سحب الدم معقمة، نظيفة وامنه جدًا.

واحنا مستخدمنهاش قبل كده وهنرميها بعد كل اختبار.
ممكن يحصلك كدمة بسيطه مكان سحب الدم من الذراع. لو حسيت بأى نزيف، عرقت أو أى مشاكل تانية بعد أخذ العينة،

من فضلك أخبر فريق البحث أو أى مسئول صحى.
.C و B احنا هنبعت الدم للمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى القاهرة لعمل اختبار اإللتهاب الكبدى الفيروسى

وهنرجع تانى نديلك نتيجة التحليل بعد حوالى شهرين أو ثالثة أشهر.
لو كان التحليل إيجابى وطلع عندك ال قدر هللا اإللتهاب الكبدى الفيروسى B و/أو C هنحولك لمركز متخصص لعالج

أمراض الكبد أو أى منشأه صحيه علشان يقدمولك المشورة والنصيحة عن العالج.
يا ترى عندك أى أسئلة دلوقتى؟ 

فني المعمل: شجع المستجيب لكي يسأل أى أسئلة.
لو عندك أى أسئلة فى أى وقت من فضلك أسألنى.

أنت ممكن تسأل مشرف فريق البحث. وممكن كمان أديلك معلومات عن كيفية االتصال بمديرين البحث فى القاهرة.
فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.

ممكن توافق أو ترفض تدى عينة الدم. واحنا حنقدر إنك تسمح لنا ناخد عينة دم بسيطة.
راجع 1103 و 1104

اذا كان العمر للمستجيباذا كان العمر للمستجيب
17-15 ولم يسبق له59-18 أو 15-17 سنة 

راجع 1107 الزواج/ كاتب كتابهوسبق له الزواج
المسئول رفض عمل المسئول موافق على 

C تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسىC تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى
1115

1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Cالموافقة على إجراء االختبار
2.............................................رفضيا ترى ممكن تسمح لى أخذ عينة دم من ذراعك:

توقيع الطبيب/ الفنى:لعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى C؟
راجع 1103 و 1104

اذا كان العمر للمستجيباذا كان العمر للمستجيب
17-15 ولم يسبق له59-18 أو 15-17 سنة 

راجع 1108 الزواج/ كاتب كتابهوسبق له الزواج
المسئول رفض عمل المسئول موافق على 

B تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسىB تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى
1117

1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Bلعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى B ؟
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

1116

1115

1112

1113

1114
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راجع 1114 و 1116:
موافق على إجراء اختبار االلتهاب
انتقل إلى 1125 وضع دائرةرفضالكبدى من أحدهما أو كالهما.

H حول الكود

1................................................إنثىسجل نوع المستجيب؟
2................................................ذكر

1................................................نعمراجع 012 و 014 و019 فى جدول األسرة المعيشية:
2.................................................الهل السيدة أم لطفل فى العمر 6 شهور -4 سنوات؟

اخذ الموافقة الجراء اختبار افالتوكسين ألمهات األطفال فى العمر من 6 شهور-4 سنوات.
دلوقتى هاكلمك عن حاجة جديدة أسمها: األفالتوكسين وهى مركبات كيميائية ناتجة عن عفن فطرى. والعفن الفطرى ده

بينمو على األطعمة الشائعة اللى بتتأكل فى مصر خاصة األغذية المزروعة أو المحفوظة فى درجات حرارة دافئة ورطبة.
حتى فى السيدات المرضعات يمكن أن تنتقل سموم األفالتوكسين التى تتناولها فى غذائها الى لبن الرضاعة ثم الى طفلها

الرضيع.
تسبب سموم األفالتوكسين أضرارا بالغة بالكبد ممكن تسبب سرطان الكبد زى االلتهاب االكبدى الفيروسى C . وكمان ممكن

تؤثر سموم األفالتوكسين على النمو الجسمانى لألطفال و أطوالهم.
وعلشان نعرف تأثير سموم األفالتوكسين على األطفال فى مصر، احنا بنطلب تحليل عينة دم من األطفال تحت عمر 5 
سنوات وكذلك أمهاتهم لتحليل نسبة األفالتوكسين. وهانستخدم جزء من عينة الدم اللى هنسحبها من ذراعك لتحليل نسبة

األفالتوكسين.
ومش هنقدر نرجع لك بنتيجة اختبار تحليل األفالتوكسين ومع ذلك لو سمحتى لنا بأستخدام عينة دم صغيرة هنكون قادرين

على اكتشاف حاجات هتساعد على اقناع السلطات المسئولة على تحسين طرق تأمين الطعام وتخزينه لتقليل نسبة هذا
العفن فى الطعام.

وممكن تشتركى فى اختبار تحليل االلتهاب الكبدى الفيروسى للدراسة دى من غير ما نستخدم جزء من عينة دم فى تحليل
اختبار نسبة األفالتوكسين.

لو عندك أى أسئلة فى أى وقت أسألينا. و مره تانية ممكن تتكلمى مع مشرف فريق البحث أو ممكن أديلك معلومات عن
كيفية األتصال بمديرين البحث فى القاهرة.

فنى المعمل: لو طلب االتصال قم باعطائه معلومات االتصال.
ممكن توافقى أو ترفضى على استخدام عينة الدم و مع ذلك هنكون مقدرين انكى تسمحى لنا بأخذ عينة دم بسيطة الختبار

نسبة سموم األفالتوكسين.

1..........موافقة على إجراء اختبار األفالتوكسينأخذ الموافقة على أجراء اختبار األفالتوكسين ألمهات األطفال 
2.............................................رفضفى العمر من 6 شهور -4 سنوات

توقيع الطبيب/ الفنى:يا ترى هتسمحى لنا بإجراء اختبار اآلفالتوكسين؟
راجع 1103 و 1104:

اذا كان العمر للمستجيباذا كان العمر للمستجيب
17-15 ولم يسبق له59-18 أو 15-17 سنة 

راجع 1111 الزواج/ كاتب كتابهوسبق له الزواج
المسئول رفض عمل المسئول موافق على 
التحاليل المستقبليةالتحاليل المستقبلية

1125

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابة

1120

1121

1122

األسئلة ومحدداتهام.
1117

1118
1122

1119
1122
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اخذ الموافقة بتخزين عينة الدم واستخدامها مستقبالً لالفراد فى العمر 18-59 وايضا المراهقين فى العمر 15-17 سنة

إحنا بنطلب منك إنك تسمح لوزارة الصحة والسكان انها تحتفظ بجزء من عينة الدم فى المعامل المركزية بالقاهرة عشان
نستخدمها فى االختبارات واالبحاث فى المستقبل.  إحنا مش محددين بالضبط إيه التحاليل اللى هاتتعمل ويمكن تشمل تحاليل

عن العدوى والكيماويات اللى لها عالقة بالصحة والمرض.
إحنا مش هنقدر نرجع لك تانى بنتائج التحاليل الثانية فى المستقبل. ولكن إذا قررت أن ممكن نستخدم الدم بتاعك، ده ممكن

يساعدنا فى معرفة حاجات تحسن صحة المصريين.
إنت ممكن تشترك فى الدراسة دى من غير ما نحتفظ بعينة الدم بتاعتك ألبحاث فى المستقبل.

لو عندك أى أسئلة فى أى وقت، ياريت تقول لنا. مرة تانية ممكن تتكلم مع مشرف الفريق أو ممكن أديلك  معلومات عن
كيفية االتصال بالمديرين لهذا البحث فى القاهرة.

فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.
ياترى هتسمح لنا باالحتفاظ بعينة الدم الجراء تحاليل أو أبحاث فى المستقبل؟

1..............موافق على االستخدام فى المستقبلضع دائرة حول الرمز المناسب ووقع.
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

A..........موافقة على إجراء اختبار األفالتوكسينراجع 1107 و1108 و1114 و1116 وسجل
الموافقة على إجراء اختبار عينة الدم للكبدى الفيروسى

B موافق على إجراء اختبار الكبدى..............B
لألفراد الذين لم يسبق لهم الزواج، يجب أن تكون هناك موافقة

C..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Cعلى إجراء اختبار الكبدى C فى 1107 و1114،
وعلى اختبار الكبدى B فى 1108 و1116.

F..............موافق على االستخدام فى المستقبل
راجع 1121 اخذ الموافقة على اختبار األفالتوكسين

G.......................................غير موجودراجع 1111 و 1124 أخذ الموافقة على التخزين واالستخدام فى
المستقبل

H.............................................رفض
لألفراد الذين لم يسبق لهم الزواج، يجب أن تكون هناك موافقة

I................المستجيب غير رآيه قبل السحبعلى التخزين فى 1111 و1124،

Xأخرىإذا كان هناك عدم موافقة، ولم يتم سحب عينة الدم، سجل السبب
)تذكر(فى كود " أخرى".

الباركود األولضع الباركود فى المكان المخصص باالستمارة واتباع التعليمات
ألماكن الباركود األخرى

إذا لم تتمكن من سحب عينة الدم المطلوبة ضع عالمة )X( على
الباركود ثم أرجع إلى سؤال 1125 وضع دائرة حول كود

)I أو X( حسب الحالة

1................................................نعمراجع 010 فى جدول األسرة المعيشية وسجل هل المستجيب
2..................................................ال يقيم عادة فى األسرة المعيشية.

1........نفس العنوان الموجود فى االسرة المعيشيةاحنا هنرجع لألسرة بنتيجة اختبار الكبدى الفيروسى B و C خالل
م تليفون او مكان اقامتك 2..................................العنوان مختلفشهرين او ثالثة ممكن اعطائى العنوان ورق

العنوانفى الوقت ده؟

رقم التليفون ارضى/المحمول

31131..............................ال اريد نتيجة التحليل

1131

1126

1125

1124

ضع الباركود الثانى على االنبوبة، والثالث
فى نموذج اإلحالة، والرابع فى نموذج المشاركة

11271129

1128

1123
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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1................................................نعمزى ما قولنا لحضرتك احنا هنرجع لألسرة خالل 3 اشهر ألعطائكم
2.........ال، ال تترك النتيجة مع اى شخص اخرنتيجة التحليل لو حضرتك مش متواجد وقتها فى األسرة هل توافق

3..........................ال اريد نتيجة التحليلأننا نعطى نتيجة التحليل فى ظرف مغلق الى فرد من افراد األسرة؟

اعطى المستجيب النموذج واطلب منه االحتفاظ بالنموذج وتقديمه الحد افراد فريق مسح الجوانب الصحية الذى سيعود العطاءه نتيجة
االختبار ووضح له أن النموذج سيسهل على فريق اعادة المقابلة تحديد المستجيب الصحيح

...............اسم المساعد:...........اسم القائم بأخذ العينة:..................اسم الطبيب: 

1131

1130

1131

1129
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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تمأل بعد االنتهاء من المقابلة

--------------------------------------------------------------مالحظات عن المستجيب:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------مالحظات عن بعض األسئلة:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------أى مالحظات أخرى:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:-----------------------------------اسم المشرف:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:------------------------------اسم المراجع الميدانى:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:------------------------------اسم الطبيب/فنى المعمل:

مالحظات

1201 مالحظات الباحث

1202 مالحظات المشرف

1203 مالحظات المراجع الميدانى

1204 مالحظات الفريق الطبى
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جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

الزناتى ومشاركوه

األطفال فى العمر 6 شهور- 14 سنة

بيانات هذه الدراسة سرية ولن تستخدم فى غير أغراض البحث العلمى

المسح السكانى الصحى ـ مصر

مكون الجوانب الصحية

استمـارة 

2015
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محافظة..............................رقم وحدة المعاينة.......................محافظة
....................................رقم المبنى.......................قسم/مركز
..............................رقم الوحدة السكنية.....................شياخة/قرية

............................ريف.........................حضر
حضر/ريف.............................................رقم األسرة المعيشية داخل القطاع

.................................................................اسم رب األسرة
...............................................................العنوان بالتفصيل

النوع.................................................................اسم الطفل
2...................أنثى...................ذكرالنوع:

.............................................................رقم سطر الطفل:
.................................................................اسم المسئول:

.............................................................رقم سطر المسئول:

صلة القرابة بالطفل2...................أخرى..........األمصلة القرابة بالطفل:

................................................التاريـخ
الفريـق................................................الفريـق
الباحث................................................الباحث
المشـرف................................................المشـرف
النتيجة................................................النتيجة

الزيـارة التاليـة
...............................التاريخ  :

...............................الوقـت :

أكـواد النتيجة :
رفض4تمت1
أخرى ___________________) تذكر(7استكملت جزئيًا5غير موجود بالمنزل2
غير مؤهل/عاجز.6تأجلت 3

المراجـعة المكتبيـةالمراجـع الميدانى

اجمالى عـدد الزيـارات

2015 /    /

إدخال البيـانات الترميــز

اإلمضــــاء

االســــــم
/    / 2015/    / 2015/    / 2015التـــاريــخ

استمـارة األطفال فى العمر 6 شهور- 14 سنة
بيانات تعريفية

الزيـارة النهائيـةزيـارات الباحث

رقم وحدة المعاينة/القطاع

رقم األسرة المعيشية

رقم سطر المسئول

12

رقم سطر الطفل
1

ســنة
51

1

شـهريـوم123
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....................................الساعةسجل الوقت.

....................................الدقيقة

صيغة الموافقة للطفل في العمر 6 شهور- 14 سنة:
أنا اسمى ............................  واحنا بنشتغل مع  وزارة الصحة والسكان واحنا بنعمل بحث قومى فى مصر عن الصحة واسرتك تم

اختيارها للبحث. وكجزء من البحث، احنا هنسألك شوية اسئلة عن الحالة الصحية لـ)اسم الطفل( وحنبقى مقدرين قوى مشاركتك معانا في البحث.
وعادة المقابلة بتاخد حوالى 10-15 دقيقة. ونحب إننا نعرفك إن أى معلومات هتقولها حتبقى سرية ومش حيشوفها حد تانى غير فريق المسح.
وأنت مش الزم تجاوب على األسئلة عن )اسم الطفل( لكن نأمل إنك تشترك معانا ألن المعلومات دى مهمة قوى. ولو انا سألتك سؤال وانت 

مش عايز تجاوب عليه قولي وانا هسألك السؤال اللي بعده او ممكن تنهي المقابلة في اى وقت.
فى حالة حضرتك عايز تعرف أى معلومات عن البحث حضرتك ممكن تكلم المسئول اللى موجود على الكارت اللى أحنا اديناهولك.

تحب تسألنى على أى حاجة فى البحث؟ طيب من فضلك ممكن نبتدى دلوقتى؟
 التاريخإمضاء الباحث

2....................المستجيب لم يوافق على المقابلة1........................المستجيب وافق على المقابلة

1.........................نعم، المستجيب أم الطفلراجع جدول األسرة المعيشية سؤال 019 وسجل هل المستجيب 
2.....................ال، المستجيب ليس أم الطفلأم الطفل أم ال؟

.......................................يومتقدر تقولى فى يوم إيه وشهر إيه وفى سنة كام اتولد)االسم(؟
98.........................ال يعرف اليوم

.......................................شهر
98.........................ال يعرف الشهر

............................سنة
9998..........................ال يعرف السنة

................العمر بالسنوات الكاملةكان عند )االسم( كام سنة فى آخر عيد ميالد ليه؟

قارن وصحح 103 و/أو 104 إذا كان ال يوجد اتساق.

راجع السؤال 104: عمر الطفل
3- 5 سنين 0 - 2 سنة

6- 14 سنة

...................العمر بالشهور الكاملةاحسب وسجل العمر بالشهور الكاملة.

راجع السؤال 104 و 106: عمر الطفل

6 شهور أو أكثر0 - 5 شهور

أنهى المقابلة

1................................................نعميا ترى )االسم( سبق انه راح المدرسة؟
2..................................................ال 

1............................................ابتدائىايه هى آخر مرحلة تعليمية )االسم( التحق بها ؟
2...........................................اعدادى 

3.............................................ثانوى

............................................السنةإيه هى آخر سنة )االسم( خلصها بنجاح فى المرحلة دى؟

1................................................نعميا ترى )االسـم( سبق راح/ راحت حضانة مدرسة، حضانة خاصة،
2..................................................ال أو مكان تانى عشان يأهله/يأهلها للمرحلة االبتدائية؟

100

104

201

109

201

108

102

601

103

111

107

101

201 110

105
111
108

106
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 . 209 االستمارات  

1................................................نعمدلوقتى أنا عايز أسألك عن بعض اإلجراءات الخاصة بالرعاية 
2..................................................ال الصحية.

8.........................................ال يعرفياترى سبق للـ)االسم( في أى فترة من حياته/حياتها أنه/أنها
دخل/دخلت المستشفي؟

ال يعرفالنعمياترى فى أى فترة من حياة )االسم( سبق إتعمل له :
128....................جراحةجراحة؟
128....................نقل دمنقل دم؟

128................قسطرة وريدقسطرة وريد/حقن وريدى/خط وريدي )زى تعليق المحاليل(؟
128......عمل غرز جراحيةعمل غرز جراحية؟

128....................منظارمنظار؟
128..............غسيل كلويغسيل كلوي؟
128...............قسطرة بولقسطرة بول؟

عالج أسنان من أى نوع )خلع، عالج أمراض اللثة، حشو(،
128..............عالج أسنانأو تنظيف أسنان؟

128...............إبر صينيةإبر صينية؟
128........الحجامة بدون دمالحجامة بدون خروج الدم؟
128........الحجامة مع الدمالحجامة مع خروج الدم؟

يا ترى في أي فترة من حياته/حياتها سبق للـ)االسم( أنه/أنها 
ال يعرفالنعمأخد/أخدت حقنة:
128.....................تطعيمللتطعيمات؟

128....................بلهارسيالعالج البلهارسيا؟
128.............أى سبب أخرألى سبب أخر؟

راجع سؤال 203:

لم يأخذ أى حقن  قطسبق أخذ حقن

1................................................نعمفى أى من المرات اللى )االسم( أخد فيها حقنة، يا ترى تم استخدام
2..................................................ال نفس اإلبرة والسرنجة إلعطاء حقنة لشخص أخر؟

8.........................................ال يعرف

01............................................طبيبمين أعطى )االسم( أخر حقنة؟
02....................................دكتور أسنان

03...........................................صيدلي
04..............................ممرضة/زائرة صحية

05........................................قريب/جار
06.......................................حالق صحة
07.......................................الطفل بنفسه

96أخرى
)تذكر(

القسم الثاني: االلتهاب الكبدي الفيروسي 
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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 . 210 االستمارات 

دلوقتى عايز أسألك شوية أسئلة عن أى حقن أخدتها/ أخدها )االسم(
..............................عدد الحقنفى الـ12 شهر اللى فاتوا. 

يا ترى )االسم( أخد أى حقن ألى سبب فى الـ12 شهر اللي فاتوا؟
00..................................ال يوجدإذا كانت اإلجابة نعم :

كم عدد الحقن اللي )االسم( خدها ؟
لو عدد الحقن أكبر من أو يساوى"90" أو يوميا لمدة 3 أشهر أو

أكثر سجل "90".
لو اإلجابة غير رقمية تقصى للحصول على تقدير.

..............................عدد الحقنمن الحقن دى، كم حقنة إداها طبيب، ممرضة، صيدلى، طبيب
00..................................ال يوجدأسنان أو أى حد بيعمل فى مجال الصحة؟

لو عدد الحقن أكبر من أو يساوى"90" أو يوميا لمدة 3 أشهر أو
أكثر سجل "90".

لو اإلجابة غير رقمية تقصى للحصول على تقدير.

1.................................................نعمأخر مرة )االسم( أخد فيها حقنة من حد بيشتغل فى مجال الصحة،
برة جديدة 2..................................................ال هل الشخص اللى إدى )االسم( الحقنة خد سرنجة وا 

8.........................................ال يعرفمغلفين؟

1.................................................نعميا ترى سبق للـ)االسم( فى أى وقت فى حياته/حياتها أنه/أنها
2..................................................ال عمل/عملت وشم؟

8.........................................ال يعرف

راجع النوع:
ذكرأنثى

1................................................نعميا ترى سبق للـ)االسم( فى أى وقت فى حياتها إتعمل لها خرم فى 
2..................................................ال ودنها )علشان الحلق(؟

8.........................................ال يعرف

1....................................مرة كل أسبوعيا ترى )االسم( بتروح للكوافير/صالون تجميل كل قد إيه؟
2............................أكثر من مرة فى الشهر

3......................................مرة كل شهر
4............................أقل من مرة فى الشهر
5.............................فى األعياد/المناسبات

6أخرى
)تذكر(

7.........................ال تذهب على األطالق

1.............................................أدواتهالما )االسم( بتروح للكوافير/صالون التجميل تقص شعرها أو تعمل
2.........................أدوات الكوافير/الصالونأظافرها، يا ترى بتستخدم األدوات اللى عند الكوافير/صالون التجميل

3................أدواتها وأدوات الكوافير/الصالونوال أدواتها الخاصة؟

1....................................مرة كل أسبوعيا ترى )االسم( بيروح للحالق كل قد إيه؟
2............................أكثر من مرة فى الشهر

3......................................مرة كل شهر
4............................أقل من مرة فى الشهر
5.............................فى األعياد/المناسبات

6أخرى
)تذكر(

7.........................ال يذهب على األطالق

1..............................................أدواتهلما )االسم( بيروح للحالق يقص شعره، يا ترى بيستخدم األدوات اللى
2....................................أدوات الحالقعند الحالق وال أدواته الخاصة؟

3.............................أدواته وأدوات الحالق
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1................................................نعميا ترى سبق أن فيه دكتور أو حد متخصص قال إن )االسم( عنده ال
2..................................................ال قدر هللا تحليل إيجابى لاللتهاب الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى )االسم( سبق أنه عمل اختبار علشان يشوف إذا كان 
2..................................................ال عنده/عندها االلتهاب الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف

..........................العمر بالسنواتكان عمر)االسم( كام لما عرف أول مرة إنه عنده/عندها تحليل
ايجابى لاللتهاب الكبدى الفيروسى C؟

.......................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى )االسم( سبق إن حد إداله أو أخد أى حاجة لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف

A........................................انترفيرونويا ترى إيه العالج اللى )االسم( أخدته/ أخده؟
B.........................................ريبافيرن

C............................ليجالون )السيلمارين(تقصى:
D..........................سوفالدى )سوفوسبوفير(أى عالج أخر؟

E.................................أولسيو )سيمبرفير(
F..........................أعشاب طبية )أخرى((سجل كل ما يذكره)

G.........................................فيتامينات
Xأخرى

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف

1................................................نعمفيه دكتور أو حد متخصص قال إن )االسم( عنده دلوقتي االلتهاب
2..................................................ال الكبدي الفيروسي C؟

8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى )االسم( بياخد أي حاجة في الوقت الحالي لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى C؟

8.........................................ال يعرف

A.........................................انترفيرونويا ترى إيه العالج اللى )االسم( بياخده/بتاخده ؟
B...........................................ريبافيرن

C............................ليجالون )السيلمارين(تقصى:
D..........................سوفالدى )سوفوسبوفير(أى عالج أخر؟

E...............................أولسيو )سيمبرفير(
F.............................أعشاب طبية )أخرى((سجل كل ما يذكره)

G.........................................فيتامينات
Xأخرى

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى سبق أن فيه دكتور أو حد متخصص قال إن)االسم( عنده ال
2..................................................ال قدر هللا تحليل إيجابى لاللتهاب الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى )االسم( سبق أنه عمل اختبار علشان يشوف إذا كان عنده
2..................................................ال االلتهاب الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف

..........................العمر بالسنواتكان عمر)االسم( كام لما عرف أول مرة إنه عنده تحليل ايجابى
......................................ال يعرفلاللتهاب الكبدى الفيروسى B؟

1................................................نعميا ترى )االسم( سبق إن حد إداله أو أخد أى حاجة لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى B؟

8233.........................................ال يعرف
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A.........................................الموفيدينويا ترى إيه العالج اللى )االسم( أخده/ أخدته؟
B............................اديفوفير )ديبفيوكسيل(

C...........................................انتيكافيرتقصى:
D...........................................تلبيفودينأى عالج أخر؟

E.............................................تنوفير
F.........................................انترفيرون(سجل كل ما يذكره)

G.............................أعشاب طبية )أخرى(
H.........................................فيتامينات

Xأخرى
)تذكر(

Z.........................................ال يعرف
1................................................نعمفيه دكتور أو حد متخصص قال إن)االسم( عنده دلوقتي التهاب

2..................................................ال الكبدي الفيروسي B؟
8.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى )االسم( بياخد أي حاجة في الوقت الحالي لعالج االلتهاب
2..................................................ال الكبدى الفيروسى B؟

8.........................................ال يعرف
A.........................................الموفيدينويا ترى إيه العالج اللى )االسم( بياخده/ بتاخده؟

B............................اديفوفير )ديبفيوكسيل(
C...........................................انتيكافيرتقصى:

D...........................................تلبيفودينأى عالج أخر؟
E.............................................تنوفير

F.........................................انترفيرون(سجل كل ما يذكره)
G............................أعشاب طبية )أخرى(

H.........................................فيتامينات
Xأخرى

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف

ال يعرفالنعميا ترى )االسم( سبق إنه جاله أى حاجة من اللى حقولك عليها:

128...................الصفراءالصفراء اللى هى اصفرار لون الجلد أو العين؟

128........تغير في لون البولتغير فى لون البول يعنى يكون البول غامق؟

راجع سؤال 233:

مسجل "ال/ال يعرف" فى السؤالمسجل "نعم" فى السؤال للصفراء
لكل من الصفراء ولون البول غامقو/أو لون البول غامق

A.........................التهاب كبدى فيروسى Aيا ترى تعرف سبب الصفراء و/أو سبب تغير لون البول؟
B التهاب كبدى فيروسى.........................B

C.........................التهاب كبدى فيروسى Cلو ذكر التهاب الكبد بدون تحديد نوعه اسأل:
D.......................التهاب كبدى ال يعرف نوعهيا ترى أنت عارف نوع االلتهاب الكبدى؟

Xأخرى )تذكر((سجل كل ما يذكره)
Z.........................................ال يعرفلو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى C تأكد من أن األسئلة من

217 إلى 224 تم أستيفائها بالشكل المناسب.
لو ذكر االلتهاب الكبدى الفيروسى B تأكد من أن األسئلة من

225 إلى 232 تم أستيفائها بالشكل المناسب.

1................................................نعمهل فيه دكتور أو حد متخصص قال أن )االسم( كان عنده ال قدر
2..................................................ال هللا أى مرض )تانى( فى الكبد؟

8.........................................ال يعرف
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1................................................نعميا ترى فيه دكتور أو حد متخصص قال أن )االسم( عنده دلوقتي
2..................................................ال مرض )تانى( فى الكبد؟

8.........................................ال يعرف

A.........................التهاب كبدى فيروسى Aويا ترى تعرف سبب مرض الكبد ده إيه؟
D.....................التهاب كبدى ال يعرف نوعه

E............................................بلهارسيالو ذكر التهاب الكبد بدون تحديد نوعه اسأل:
Xأخرىيا ترى أنت عارف نوع االلتهاب الكبدى؟

)تذكر(
Z.........................................ال يعرف(سجل كل ما يذكره)

..........................العمر بالسنواتكان كام عمر )االسم( لما دكتور أو حد متخصص قال انه
......................................ال يعرفعنده/عندها )المرض من السؤال 238(؟

انتقل إلى

98
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فية: راجع نوع الطفل من صفحة البيانات التعري

ذكرأنثى

للباحث: الحظ إذا كان هناك أشخاص آخرين. قبل االستمرار ابذل كل جهدك لضمان الخصوصية. ال تقرأ األسئلة التالية لو لم يكن هناك
خصوصية.

1................................................نعمدلوقتى أحب أتكلم معاكى عن ختان )طهارة( البنات. 
2..................................................ال يا ترى )االسم( اتختنت )اطهرت(؟

................العمر بالسنوات الكاملةكان عند)األسم( كام سنة لما اتختنت )اطهرت(؟
98.......................................ال يعرف

1.............................................طبيبمين اللى قام بعملية الختان )الطهارة( للـ)االسم(؟
2................ممرضة/ مقدم خدمة صحى أخر

3................................................داية
4.......................................حالق صحة

5............................................غجرية
6أخرى

)تذكر(

01.........................................فى البيتوفين تمت عملية الختان )الطهارة( للـ)االسم(؟
02......................................فى منزل آخر

03............................مستشفى/عيادة خاصة 
04...................مستشفى/وحدة صحية حكومية 

05......................................كشك الحالق 
06.............................................السوق
07.............................................المولد
96أخرى

)تذكر(
98.........................................ال يعرف

1................................................نعميا ترى تتوقع أن )االسم( هتتختن )تطهر( فى المستقبل؟
2..................................................ال 

8...........................................ال يعرف

A...................................من تعاليم الدينممكن تقولى إيه هى األسباب اللى خلتك/ها تخليكى تختنى
B....................................عادات وتقاليد)تطهرى( )االسم(؟

C............................المحافظة على العذرية
D..............................ضغوط من األقاربتقصى:

E......................................مهمة للزواجأى أسباب أخرى؟
Xأخرى

)تذكر(

1................................................نعمعندى شوية أسئلة عن طهارة الذكور.
2..................................................ال يا ترى )االسم( أتطاهر؟

1.............................................طبيبمين اللى قام بطهارة )االسم(؟
2................ممرضة/ مقدم خدمة صحى أخر

3................................................داية
4......................................حالق صحة

5............................................غجرية
6أخرى

)تذكر(
8.........................................ال يعرف
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01.........................................فى البيتو فين أطاهر )االسم( ؟
02......................................فى منزل آخر

03............................مستشفى/عيادة خاصة 
04...................مستشفى/وحدة صحية حكومية 

05......................................كشك الحالق 
06.............................................السوق
07.............................................المولد
96أخرى

)تذكر(
98.........................................ال يعرف

311
انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . 216 االستمارات 

راجع 104 و106:
العمر من 3 - 4 سنواتالعمر من 6 شهور - سنتين

العمر من 5 سنوات فأكثر
...........................................نعمياترى )االسم( لسه بيرضع لغاية دلوقتى؟

...........................................ال 
....................................ال تعرف 

...............................عدد المرات أمبارح خالل اليوم أو بالليل. ياترى )االسم( أخد لبن خاص بالطفل
وهو عبارة عن لبن صناعى بدل لبن األم زى سميالك، بيبيالك،

بايوميل؟
...............لم يأخذ لبن خاص بالطفلكم عدد المرات اللى )االسم( أخذ فيها لبنإذا كانت اإلجابة نعم :

....................................ال تعرف صناعى خاص بالطفل؟
إذا كان 7 مرات أو أكثر سجلى "7".

...........................................نعمأمبارح خالل اليوم أو بالليل. ياترى )االسم( أخد أى أغذية تجارية
...........................................ال للطفل زى سيريالك أو ريرى، أو جربر بالقمح أو باألرز أو بالفاكهة؟

....................................ال تعرف 

دلوقتى أنا أحب أسألك عن أى سوائل أو أكل )تانى( )االسم( أخده  أمبارح خالل اليوم أو بالليل،
أنا مهتم اعرف إذا كان طفلك  أخده حتى لو كان مع أكل تانى.

ال تعرفيا ترى )االسم (  شرب )أكل(:
a( ماء عادى؟

b(عصائر أو مشروبات؟
c( شوربة )مرقة(؟

d( لبن زى لبن مكثف، جاف أو لبن حليب طبيعى؟
"نعم"  عدد مراتكم عدد المرات التي تناول فيها )االسم( الحليب؟إذا 

" 7" شرب اللبنإذا 7 مرات أو أكثر سجلي 
e( أى سوائل أخرى؟

f( زبادي ؟
"نعم"  عدد مراتكم عدد المرات التي تناول فيها )االسم( الزبادى؟إذا 

" 7" أكل الزبادىإذا 7 مرات أو أكثر سجلي 
g( خبز مدعم؟ 

h( أى خبز تانى، رز، مكرونة، عصيدة أو أي طعام آخر مصنوع من الحبوب؟
i( القرع العسلي، جزر، أو بطاطا حلوة، صفرا أو برتقالى من الداخل؟

j( البطاطس أو أي أغذية جذرية ؟ 
k( خضروات ورقية خضراء داكنة ؟

l( المانجو أو المشمش أو الشمام أو أي خضروات وفواكه صفراء؟
m( أي خضار أو فاكهة أخرى ؟

n( كبده، كلوى، قلب، الرئتين )فشة(، أو أي أعضاء داخلية من الذبيحة )كرشة، سقط..(؟
o( أي لحوم مثل لحم البقر،االغنام ،الماعز،الدجاج أو البط ؟

p( بيض ؟
q( سمك أو قشريات )جمبري ( طازجة أو مجففة ؟

r( أي طعام مصنوع من الفاصوليا، البسلة، العدس، المكسرات ؟
s( الجبن، أو طعام مصنوع من الحليب ؟

t( أي اطعمة أخرى صلبة أو شبه صلبة أو طرية؟

128

128
128

128
128
128

405

8
128

النعم

8 2 1

12

القسم الرابع: تاريخ تغذية الطفل خالل الـ24 ساعة
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:)t( إلى بند )f( راجع 404 و405 من بند
على األقل إجابة واحدة "نعم"  ال توجد أى إجابة "نعم  

1..............................................نعمهل تناول )االسم( أي اطعمة صلبة،شبه صلبة أو طرية
)أرجع  وسجل الطعامباالمس خالل النهار أو الليل؟

الذي تناولة باالمس (
2.................................................الإذا كان نعم : 

أى نوع اطعمة صلبة، شبه صلبة أو طرية تناولها )االسم(؟

....................................عدد المراتكم عدد المرات الذي تناول فيها )االسم( اطعمة صلبة،
8.........................................ال أعرفشبة صلبة أو طرية باالمس خالل النهار أو الليل؟ 

إذا 7 مرات أو أكثر سجلي "7".

....................................الساعةسجل الوقت.

....................................الدقيقة

409

408

409

407
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..........................................................سجل أسم الطفل المؤهل:للمراجع الميدانى:

راجع 104 و 106:
504العمر 5 - 14 سنةالعمر 6 شهور- 4 سنوات

كجم..........قياسات الوزنقياسات الوزن بالكيلوجرام:
999.94.................................غير موجود

999.95........................................رفض
999.96........................................أخرى

سم........قياسات الطولقياسات الطول بالسنتيمتر:
999.4.................................غير موجودتم القياس واقفًا أم راقدًا؟

999.5........................................رفض1..............واقفًا
دًا 999.6........................................أخرى2..............راق

...............اسم المساعد:...............اسم القائم بالقياس: 

.......................رقم سطر المسئولرقم سطر الوالد/الوالدة أو الشخص البالغ المسئول عن
الطفل من جدول األسرة المعيشية

راجع 104 و 106:
511العمر 6 - 11 شهرالعمر 1 - 14 سنة

اطلبي الموافقة الجراء اختبار الكبد الفيروسى للطفل المؤهل من الشخص البالغ المسئول عن الطفل الذي تم
تحديده في السؤال 504.

صباح/مساء الخير. أنا أسمى .......... من وزارة الصحة والسكان وأحنا الفريق الطبى جزء من فريق البحث.
زى ما انت عارف، احنا بنعمل بحث قومى عن الجوانب الصحية ومنها االلتهاب الكبدى الفيروسى واللى ممكن يؤدى إلى

تلف الكبد ومشاكل صحية تانية خطيرة. وفى مصر، يعتبر السبب األكثر انتشارًا لإلصابة بااللتهاب الكبدى الفيروسى
هو العدوى بااللتهاب الكبدى الفيروسى C ورغم كده فى بعض الحاالت يكون بسبب اإلصابة بااللتهاب الكبدى B وأشكال

تانية للفيروس الكبدى.
كجزء من البحث، احنا بنطلب من الناس فى سن 1-59 سنة عينة دم بسيطة عشان نعمل تحليل بعد كده فى المعمل عشان
نعرف كام واحد عنده االلتهاب الكبدى الفيروسى B و C. والمعلومات دى مهمة جدًا عشان تساعد وزارة الصحة والسكان

إنها تخطط برامج لعالج هذا المرض.
والنتائج حتكون سرية.

لو وافقت/وافقتى على مشاركة )االسم( ممكن تسمح لنا وفى وجود طبيب بسحب عينة دم بسيطة من الوريد اللى فى ذراع
)االسم(.

لو قررت/قررتى مشاركة )االسم( المخاطرة هتكون بسيطة. األدوات المستخدمة فى سحب الدم معقمة، نظيفة وامنه جدًا.
وأحنا مستخدمنهاش قبل كده وهنرميها بعد كل اختبار.

ممكن يحصل )لالسم( كدمة بسيطه مكان سحب الدم من الذراع. لو حس بأى نزيف، عرق أو أى مشاكل أخرى بعد أخذ
العينة، من فضلك أخبر فريق البحث أو أى مسئول صحى.

.C و B احنا هنبعت الدم إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان فى القاهرة لعمل اختبار اإللتهاب الكبدى الفيروسى
وهنرجع تانى نديلك نتيجة اختبار )االسم( بعد حوالى شهرين أو ثالثة أشهر.

لو كان التحليل إيجابى وطلع )االسم( عنده ال قدر هللا اإللتهاب الكبدى الفيروسى B و/أو C هنحول )االسم( لمركز
متخصص لعالج أمراض الكبد أو أى منشأه صحيه علشان يقدمولك المشورة والنصيحة عن العالج.

يا ترى عندك أى أسئلة دلوقتى؟ 
فني المعمل: شجع المستجيب لكي يسأل أى أسئلة.

لوعندك أى أسئلة فى أى وقت من فضلك أسألنى.
أنت ممكن تسأل مشرف فريق البحث. وممكن كمان أديلك معلومات عن كيفية االتصال بمديرين البحث فى القاهرة.

فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.
ممكن توافق أو ترفض تدى عينة الدم. واحنا حنقدر إنك تسمح لنا ناخد عينة دم بسيطة.

504

506

القسم الخامس: قياسات الوزن والطول واختبار الدم
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1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Cالموافقة على إجراء االختبار:
2.............................................رفضيا ترى ممكن تسمح لى أخذ عينة دم من ذراع )االسم(:

توقيع الطبيب/ الفنى:لعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى C؟

1..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Bلعمل تحليل اإللتهاب الكبدى الفيروسى B ؟
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

راجع 507 و 508:
انتقل إلى 515 وضع دائرةرفضموافق على إجراء اختبار االلتهاب
حول الكود Hالكبدى من أحدهما أو كالهما.

راجع 104 و 106:
513العمر 5 - 14 سنةالعمر 1 - 4 سنوات

اطلبي الموافقة الجراء اختبار األفالتوكسين للطفل المؤهل فى العمر )6 شهور - 4 سنوات( من الشخص البالغ
المسئول عن الطفل الذي تم تحديده في السؤال 504.

األفالتوكسين هو مركبات كيميائية ناتجة عن عفن فطرى.هذا العفن الفطرى ينمو على األطعمة الشائعة التى تؤكل فى مصر
خاصة األغذية المزروعة أو المحفوظة فى درجات حرارة دافئة و رطبة.

حتى فى السيدات المرضعات يمكن أن تنتقل سموم األفالتوكسين التى تتناولها فى غذائها الى لبن الرضاعة ثم الى طفلها 
الرضيع.

تسبب سموم األفالتوكسين أضرارا بالغة بالكبد يمكن أن تسبب سرطان للكبد مثل فيروس االلتهاب الكبدى C . كذلك هناك
احتمالية أن تؤثر سموم األفالتوكسين على النمو الجسمانى لألطفال و أطوالهم.

ولكى يمكن ادراك تأثير سموم األفالتوكسين على األطفال فى مصر، أحنا بنطلب استخدام جزء من عينة الدم اللى هنسحبها
من األطفال تحت سن 5 سنوات ومن أمهاتهم إلجراء اختبار األفالتوكسين.

لألطفال فى العمر 1 - 4 سنوات: ممكن تسمح لنا بأستخدام عينة دم صغيرة من اللى هنسحبها من )اسم الطفل( الختبار
األفالتوكسين.

وممكن تسمح بمشاركة )اسم الطفل( فى اختبار تحليل االلتهاب الكبدى الفيروسى لهذه الدراسة دون اعطاء عينة دم تستخدم
فى تحليل اختبار نسبة األفالتوكسين.

لألطفال فى العمر 6 شهور-11 شهر: هنأخذ عينة دم صغيرة من اصبع أو كعب الرجل لـ )اسم الطفل( الختبار األفالتوكسين
األدوات المستخدمة فى سحب عينة الدم معقمة ونظيفة وآمنه جدًا وأحنا مستخدمنهاش قبل كده وهنرميها بعد كل اختبار.
ومش هنقدر نرجع لك بنتيجة اختبار تحليل األفالتوكسين ومع ذلك لو سمحت لنا بأخذ عينة دم صغيرة من )اسم الطفل(

هنكون قادرين على اكتشاف حاجات هتساعد على اقناع السلطات المسئولة على تحسين طرق تأمين الطعام وتخزينه لتقليل
نسبة هذا العفن فى الطعام.

لو عندك أى أسئلة فى أى وقت نريدك أن تسألنا. ومره أخرى يمكن أن تتحدث الى رئيس فريق هذا البحث أو ممكن أن
أعطيك معلومات عن كيفية األتصال بمديرين البحث فى القاهرة.
فنى المعمل: لو طلب االتصال قم باعطائه معلومات االتصال.

ممكن توافق أو ترفض على استخدام عينة الدم و مع ذلك سنكون مقدرين انك تسمح لنا بأخذ عينة دم بسيطة الختبار نسبة
سموم األفالتوكسين.

1..........موافق على إجراء اختبار األفالتوكسيناطلب الموافقة على اختبار األفالتوكسين لألطفال فى العمر 6 شهور
2.............................................رفض- 4 سنوات.

توقيع الطبيب/ الفنى:ممكن تسمح لى أخد عينة دم من )االسم( لعمل تحليل
األفالتوكسين؟

انتقل إلىالكود الخاص باإلجابةاألسئلة ومحدداتهام.
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اطلب الموافقة بتخزين عينة الدم واستخدامها فى المستقبل من الشخص المسئول عن الطفل الذى تم تحديده في 504
إحنا بنطلب منك إنك تسمح لوزارة الصحة والسكان انها تحتفظ بجزء من عينة الدم  الخاصة بـ )اسم الطفل( فى المعامل
المركزية بالقاهرة عشان نستخدمها فى االختبارات واالبحاث فى المستقبل.  إحنا مش محددين بالضبط إيه التحاليل اللى

هاتتعمل ويمكن تشمل تحاليل عن العدوى والكيماويات اللى لها عالقة بالصحة والمرض.
إحنا مش هنقدر نرجع لك تانى بنتائج التحاليل الثانية فى المستقبل بتاعت )االسم(. ولكن إذا قررت أن ممكن نستخدم الدم

بتاع )االسم( ده ممكن يساعدنا فى معرفة حاجات تحسن صحة المصريين.
إنت ممكن تسمح )االسم( باالشتراك فى هذه الدراسة من غير ما نحتفظ بعينة الدم بتاعت )االسم( ألبحاث فى المستقبل.

لو عندك أى أسئلة فى أى وقت، عايزينك تقول لنا. مرة تانية ممكن تتكلم مع مشرف الفريق أو ممكن أديلك معلومات عن
كيفية االتصال بالمديرين لهذا البحث فى القاهرة.

فنى المعمل: لو طلب االتصال قم بإعطائه معلومات االتصال.
ياترى هتسمح لنا باالحتفاظ بعينة الدم الجراء تحاليل أو أبحاث فى المستقبل؟

1.............................................موافقضع دائرة حول الرمز المناسب ووقع.
2.............................................رفض

توقيع الطبيب/ الفنى:

A..........موافق على إجراء اختبار األفالتوكسينراجع وسجل النتيجة النهائية لطلب الموافقة على
B..............موافق على إجراء اختبار الكبدى Bإجراء اختبار عينة الدم 

C موافق على إجراء اختبار الكبدى..............C
C موافق على تخزين عينات الدمراجع 507 السماح بإجراء اختبار الكبدى...................F
B راجع 508 السماح بإجراء اختبار الكبدى

G.......................................غير موجودراجع 512 السماح بإجراء اختبار األفالتوكسين
H.............................................رفضراجع 514 السماح بتخزين عينات الدم الستخدامها فى المستقبل

I.......................الطفل ال يرغب فى السحب
Xأخرىإذا كان هناك عدم موافقة، ولم يتم سحب عينة الدم، سجل السبب

)تذكر(فى كود " أخرى".
الباركود األولضع الباركود فى المكان المخصص باالستمارة

واتباع التعليمات ألماكن الباركود األخرى
)X( إذا لم تتمكن من سحب عينة الدم المطلوبة ضع عالمة
على الباركود ثم أرجع إلى سؤال 515 وضع دائرة حول كود

)I أو X( حسب الحالة

1................................................نعمراجع 010 فى جدول األسرة المعيشية وسجل هل المسئول
2..................................................ال يقيم عادة فى األسرة المعيشية.

C و B 1........نفس العنوان الموجود فى االسرة المعيشيةاحنا حنرجع لألسرة بنتيجة اختبار الكبدى الفيروسى
م تليفون او  2...................................العنوان مختلفخالل شهرين او ثالثة ممكن اعطائى العنوان ورق

العنوانمكان اقامتك فى الوقت ده؟

رقم التليفون ارضى/المحمول
3..............................ال اريد نتيجة التحليل

4..............ال يوجد إعادة نتيجة )6-11 شهر(

1................................................نعمزى ما قولنا احنا حنرجع لألسرة خالل شهرين أو 3 اشهر ألعطائكم
2..........ال، ال تترك النتيجة مع اى شخص اخرنتيجة التحليل لو حضرتك مش متواجد وقتها فى األسرة هل توافق
3..............................ال اريد نتيجة التحليلأننا نعطى نتيجة تحليل )االسم( فى ظرف مغلق الى فرد من افراد

4..............ال يوجد إعادة نتيجة )6-11 شهر(األسرة؟

اعطى المستجيب النموذج  واطلب منه االحتفاظ بالنموذج وتقديمه الحد افراد فريق المسح الصحى الذى سيرجع العطاء نتيجة االختبار
أشرح له أن النموذج سيسهل على فريق اعادة المقابلة تحديد )االسم( الصحيح.

...............اسم المساعد:...........اسم القائم بأخذ العينة:..................اسم الطبيب:  521

515

516

513

514

520

521

519

517

521

والثالث فى نموذج اإلحالة
ضع الباركود الثانى على االنبوبة 

519

518

والرابع فى نموذج المشاركة
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تمأل بعد االنتهاء من المقابلة

--------------------------------------------------------------مالحظات عن المستجيب:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------مالحظات عن بعض األسئلة:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------أى مالحظات أخرى:
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:-----------------------------------اسم المشرف:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:------------------------------اسم المراجع الميدانى:

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------التاريخ:------------------------------اسم الطبيب/فنى المعمل:

مالحظات

601 مالحظات الباحث

602 مالحظات المشرف

604 مالحظات الفريق الطبى

603 مالحظات المراجع الميدانى
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