
   بی تغذیه اي خانوارارزیاچک لیست 

  دانشکده علوم پزشکی .............                   استان ...............             شهرستان................... / دانشگاه

  شهر ..................... روستا..................

  /     /    تاریخ ارزیابی      تاریخ وقوع بحران    /     /

  :                  نام سرپرست خانوار:تعداد افراد شماره خانوار:                                  /کانکس: شماره چادر

  �خیر   �بلی ؟آیا از سوي سازمان هاي امدادي سبد غذایی به خانوار اهدا شده است) 1

  است؟ را اهداء کردهغذایی  در صورت پاسخ بلی چه سازمانی سبد) 2

  ) NGO( سازمان هاي غیر دولتی�  سایر سازمان هاي بین المللی�  خیرین�  بهزیستی � کمیته امداد�  سازمان هالل احمر�

  شامل چه اقالمی است؟ غذایی  این سبد)  3

  

  �تانکر  �(بسته بندي)  طريب     �چاه    �پمپ     �لوله کشی  ) منبع آب اشامیدنی خانوار کدامیک از موارد زیر است؟4

  تعداد گروههاي آسیب پذیر در خانوار را مشخص کنید: )5

  :    افراد معلول:     سالمند   : زنان بی سرپرست   : شیرده مادر   : باردارمادر    : سال  5کودکان کمتر از 

  لطفا به سواالت  زیر پاسخ داده شود:اگر پاسخ بلی هست  �خیر   �بلی        یا خانوار داراي کودك شیرخوار می باشد؟) آ  6

  است؟ چگونهحادثه /پس از در قبل  شیرخوار نحوه تغذیه) 7

  �سفره خانوار � شیرگاو  � مصنوعیشیر      �یر مادرش قبل از حادثه:

 �سفره خانوار          �شیرگاو       �مصنوعی شیر   �یر مادر شپس از حادثه: 

  :پرسیده شود دارد سواالت زیر وجوداگر مادر باردار در خانوار 

  �یر خ  �بلی؟ کرده استو مصرف  دریافت سالمت  پایگاهاز خانه بهداشت / باردار مکمل آهن مادر آیا در حال حاضر ) 8

  �یر خ  �بلی؟ کرده است و مصرف  دریافتپایگاه سالمت از خانه بهداشت / اسید فولیک باردار مادر آیا در حال حاضر ) 9

و  دریافتپایگاه سالمت از خانه بهداشت / میکرو گرم ید  150لتی ویتامین مینرال حاوي مکمل موباردار مادر آیا  حاضردر حال ) 10

  �یر خ  �بلی؟ کرده است مصرف

  �خیر   �) آیا  مادر باردار مبتال به سوء تغذیه است؟ بلی11

  �خیر   �اگر بلی آیا تحت مراقبت ، درمان و پیگیري است؟ بلی

  �یر خ  �بلی؟ بنیاد علوي استتحت پوشش برنامه حمایت تغذیه  مادر باردار) آیا 12

 �خیر   �؟ بلیکرده استاگر پاسخ بلی است آیا در حال حاضر با توجه به بحران اخیر سبد غذایی را از بنیاد علوي دریافت 



  پرسیده شود:ماه است سواالت زیر 0-24اگر کودك 

  ؟داده  شده است  A+Dقطره ماه   6به کودك زیر  آیا )13

  �یر خ  �بلی؟ داده شده استیا مولتی ویتامین  A+Dقطره ماه  24تا  6به کودك  آیا) 14

  �یر خ      �بلی؟ شده استداده ماه  24تا  6به کودك  آهنقطره یا شربت  آیا ) 15

  �خیر   �) آیا کودك مبتال به سوء تغذیه شدید است؟ بلی16

  �خیر   �و پیگیري است؟ بلیاگر بلی آیا تحت مراقبت ، درمان 

  �یر خ  �بلی؟ سال تحت پوشش برنامه حمایت تغذیه کمیته امداد امام خمینی (ره) وجود دارد 5) آیا کودك زیر 17

 �خیر   �؟ بلیکرده استاگر پاسخ بلی است آیا در حال حاضر با توجه به بحران اخیر سبد غذایی را از کمیته امداد دریافت 
  

 در طی وقوع بحران  سال مسئول تامین کننده غذاي خانواده دفعات مصرف هر یک از مواد غذایی در خانوار 15باالي از مادر یا فرد 

  پرسیده شود

  :مشخص کنید  ترین و یا بیشترین مصرف هریک از مواد غذایی زیر را در مربع روبرودر حال حاضر معمول )18

  انواع نان ها  -1-18

  برنج -2-18

    یماکارون -3-18

  سبزي  انواع -4-18

  انواع میوه  - 5-18

    شیر، ماست ، پنیر و دوغ          -6-18

  گوشت قرمز  -7-18

  گوشت مرغ و ماکیان  - 8-18

  گوشت ماهی –9-18

  تخم مرغ - 10-18

  (لوبیا، عدس و...)  حبوبات -11-18

ــروي    -12-18 هاي کنسـ ماهی،  غذا (تن 

  حبوبات کنسرو شده و..)       

  قند و شکر -13-18

  انواع روغن   -14-18

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

1- روزانه  

  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

2- هفتگی  

  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

3- ندرتبه  

  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

4- هرگز  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

  :بررسی تاریخ                                                                پرسشگر: خانوادگینام و نام 

 


