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FLASH EUROBAROMETER 210 – CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU
QUESTIONNAIRE
Q1. Παρακαλώ υποδείξτε αν νομίζετε ότι η ακόλουθη δήλωση είναι ορθή ή λανθασμένη:
Δικαιούμαι να λαμβάνω ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και να αποζημιωθώ
για αυτή την περίθαλψη από τις αρχές Υγείας του Κράτους ή την ασφάλεια υγείας.
- Ορθή ................................................................................................. 1
- Λανθασμένη ...................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ].............................................................................................. 9
Q2. Έχετε εσείς προσωπικά λάβει οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη σε ένα άλλο Κράτος
Μέλος της ΕΕ μέσα στους τελευταίους 12 μήνες;
ΑΝ ΡΩΤΗΣΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ: Εννοούμε επείγοντα ή άλλη περίθαλψη σε ένα άλλο
Κράτος Μέλος της ΕΕ
- Ναι..................................................................................................... 1
- Όχι..................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ].............................................................................................. 9
Q3. Θα ήσασταν πρόθυμος να ταξιδέψετε σέ μια άλλη χώρα της ΕΕ για να λάβετε ιατρική
περίθαλψη;
- Ναι..................................................................................................... 1
- Όχι..................................................................................................... 2
- [ΔΓ/ΔΑ].............................................................................................. 9
Αν ναι στην Q23
Q4. Για ποιο από τους ακόλουθους λόγους θα ταξιδεύατε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για να
λάβετε ιατρική περίθαλψη;
- Ναι .......................................................................................................1
- Όχι .......................................................................................................2
- [ΔΓ/ΔΑ].................................................................................................9

a. Για να λάβω περίθαλψη πιο γρήγορα απ’ ότι στη χώρα μου....................... 1
b. Για να λάβω πιο φτηνή περίθαλψη απ’ ότι στη χώρα μου ........................... 1
c. Για να λάβω καλύτερη ποιότητα περίθαλψης απ’ ότι στη χώρα μου ........... 1
d. Για να λάβω περίθαλψη από ένα φημισμένο ειδικό. .................................... 1
e. Για να λάβω περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στην ΕΛΛΑΔΑ ................ 1
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Αν όχι στην Q23
Q5. Για ποιούς από τους ακόλουθους λόγους δεν θα ταξιδεύατε σε άλλη χώρα της ΕΕ για
να λάβετε ιατρική περίθαλψη;
- Ανάφερε ...............................................................................................1
- Δεν ανάφερε ........................................................................................2
- [ΔΓ/ΔΑ].................................................................................................9

a. Είμαι ικανοποιημένος με τη φροντίδα υγείας που μπορώ να λάβω στη
χώρα μου ................................................................................................. 1
b. Είναι πιο βολικό να παίρνω περίθαλψη κοντά στο σπίτι μου ...................... 1
c. Δεν έχω αρκετές πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα και ποιότητα
ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό......................................................... 1
d. Για λόγους γλώσσας .................................................................................... 1
e. Δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να λαμβάνω ιατρική περίθαλψη
στο εξωτερικό........................................................................................... 1
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D1.

Φύλο [ΜΗΝ ΡΩΤΗΣΕΤΕ - ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ]
[1]
[2]

D2.

Πόσο χρονών είσαστε;
[_][_]
[00]

D3.

χρονών
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη εκπαίδευση σας;
[Γράψτε ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Άντρας
Γυναίκα

χρονών
[ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ]
[ΑΡΝΗΣΗ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ]

Όσον αφορά την τωρινή εργασία σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος,
υπάλληλος, εργάτης ή θα λέγατε ότι είσαστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα;
Σημαίνει ότι είστε...
[ΑΝ ΔΟΘΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ]
- Αυτοαπασχολούμενος
Æ i.e. :
- γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς ...................................... 11
- ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης ......................................................... 12
- επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας, ...) .................. 13
- διευθυντής εταιρείας...................................................................................... 14
- άλλο ............................................................................................................... 15
- Υπάλληλος
Æ i.e. :
- επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας)... 21
- γενική διεύθυνση, διευθυντης ή ανώτατη διεύθυνση ................................... 22
- μεσαίο στέλεχος ............................................................................................ 23
- Δημόσιος υπάλληλος .................................................................................... 24
- Υπάλληλος γραφείου..................................................................................... 25
- άλλος υπάλληλος (πωλητής, νοσοκόμος/α κτλ...) ....................................... 26
- άλλο ............................................................................................................... 27
- Εργάτης
Æ i.e. :

- επόπτης/ επιστάτης (διευθυντής ομάδας κτλ...) .......................................... 31
- Εργάτης ......................................................................................................... 32
- Ανειδίκευτος εργάτης..................................................................................... 33
- άλλο ............................................................................................................... 34

- Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Æ i.e. :
- προσέχει το σπίτι........................................................................................... 41
- μαθητής (πλήρη εκπαίδευση) ....................................................................... 42
- συνταξιούχος ................................................................................................ 43
- γυρεύει δουλεία.............................................................................................. 44
- άλλο ............................................................................................................... 45
- [Άρνηση] ........................................................................................................................... 99

D6.

Θα λέγατε ότι ζείτε σε...;
- Μητροπολιτική ζώνη......................................................................................................... 1
- Άλλη πόλη/ αστικό κέντρο................................................................................................ 2
- αγροτική περιοχή.............................................................................................................. 3
- [Άρνηση] ........................................................................................................................... 9

