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0Bخامسا": نموذج عمل وظائف الجسم األساسية 
 تستوفى المعلومات عن جميع أفراد األسرة المعيشية 
رقم  
 )الفرد(

في 
 األسرة

بسبب حالة صحّية، 
 من )الفرد(هل يعاني 

صعوبة في النظر 
بالرغم من استخدام (

 ؟ )النظارات

بسبب حالة صحّية، 
 من )الفرد(هل يعاني 

صعوبة في السمع 
بالرغم من استخدام (

 ؟ )السماعات

بسبب حالة صحّية، 
 )الفرد(هل يعاني 

من صعوبة في 
المشي أو صعود 

 ؟ الدرج

بسبب حالة صحّية، 
 )الفرد(هل يعاني 

من صعوبة في 
 ؟ التذّكر أو التركيز

بسبب حالة صحّية، 
 من )الفرد(هل يعاني 

صعوبة في العناية 
كإرتداء (بنفسه 

المالبس، األكل، 
 ؟ )اإلستحمام،...

بسبب حالة صحّية، 
 )الفرد(هل يعاني 

من صعوبة في 
 ؟ التواصل بلغته األم
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