
التأھیل القلبي  استبیان عوائق المشاركة في 

صحیةو تثقیف صحي / استشاراتریاضیة التأھیل القلبي ھو برنامج یتضمن تمارین  على مدى الوقت، وجھاً لوجھ أو  
. األسئلة  ى مرضى القلبلیل عوامل الخطر القلبیة لدعبر استخدام التكنولوجیا، و یكون العمل عن طریق فریق صحي لتق

، بغض   لكل سؤال واحدة التالیة تستفسر عن العوامل التي تؤثر على اشتراكك ببرامج التأھیل القلبي. الرجاء اختیار إجابة
من قبل ببرنامج التأھیل القلبي.  النظر اذا كنت قد شاركت / أو لم تشارك 

بق
نط
ال ی

دة 
بش

ق 
واف
أ

ق  
واف
أ

اید 
مح

فق 
وا
  أ
ال

دة 
بش

ض 
تر
أع

أو اذا كنت قد حضرت ولكن لم ألتزم ببعض  ،قلبي الالتأھیلإعادةلم ٔاحضر برنامج  
الجلسات أو تمارین المنزل، بسبب:  

وبحاجة للتنقل  جدا في نفس المنطقة، بعیدةبرنامج التأھیلبعد المسافة (مثل، عدم تواجد-١
)والسفر 

أو تكالیف  التكالیف (على سبیل المثال: تكالیف االشتراك بالبرنامج، تكالیف المواصالت  -٢
، متطلبات التأھیل مثل الحذاء، تكالیف أجھزة التمارین الریاضیة، األجھزة/ المواد  رةاصطفاف السیا

التعلیمیة).  

عدم توفر  للجلسات التي تطلب الحضور وجھا لوجھ ( على سبیل المثال: صعوبة الوصول -٣
). لذوي األحتیاجات الخاصةمناسبة، عدم توفر مواصالت سیارة أومواصالت العامة

مسئولیات عائلیة (مثل، تقدیم الرعایة) -٤

وجودلمرضى القلب (مثل، عدم ابالغ الطبیب عنقلبيالالتأھیلإعادةال ٔاعرف عن برامج  -٥
)البرامجمثل ھذه  )

تم عالج مشكلة  ،بتحسن حالتيلست بحاجة إلى التأھیل القلبي (على سبیل المثال: أشعر أنا-٦
). حالتي الصحیة لیست خطرة، القلب الطبیة التي أعاني منھا

بي.  ة المحیطمنطقةفي المنزل, أو في الریاضیةالأنا أقوم بالتمارین -٧

ظروف الطقس السیئة-٨

مرھقة أو مؤلمة.  ریاضیةالأجد أن التمارین -٩

، زیارة األسرة خارج البلدة). ستجمامالسفر (على سبیل المثال: العطالت، العمل، ا-١٠

الوقت (مثل، االنشغال الدائم، عدم مناسبة التوقیت الخاص بالجلسة)ضیق -١١

مسئولیات العمل -١٢

لیس لدي الطاقة، أو أشعر بالیأس/ فقدان األمل.  -١٣

مشاركة ** إذا كانت ھذه ھي الحالة، برجاء  مشكالت صحیة أخرى تحول دون الذھاب وال-١٤
تحدید المشكالت الصحیة األخر ى : ..................... 

كبر السن -١٥
ةالطبیب المعالج یجد أنھا غیر ضروری-١٦



سوف یساعدني برنامج التأھیل القلبي ال أعتقد بأن -١٧

قلبي.التأھیل  البرنامج  لدون الحاجةطیع تدبر أمر مشاكل القلب لدي  تأس-١٨

بھ.  للمشاركةلست مھتماً بالبرنامج أو لست متحمساً  -١٩

النضمامي للبرنامج  األمر وقت طویل ٢٠- استغر ق

أفضل أن أتمرن لوحدي، و لیس ضمن مجموعة.  -٢١

الرجاء ذكرھا قلبي السباب أخرى لعدم حضور برنامج إعادة التأھیل أ-٢٢
_____________________________________________________________

______________________________


