ZA6785

Flash Eurobarometer 444
(Antimicrobial Resistance)
Country Questionnaire
Georgia (Georgian)

FL444 ‐ Anti‐microbial resistance GAG
D1

რამდენი წლის ხართ?
(დაწერეთ ‐ "უარის" შემთხვევაში მიანიჭეთ კოდი "99"

D1
თუ D1<15 ან D1=99, ამ შემთხვევაში შეწყვიტეთ ინტერვიუ
D2

სქესი
კაცი
ქალი

1
2

D2
ჰკითხეთ ყველას
Q1

მიღებული გაქვთ რაიმე სახის დასალევი ანტიბიოტიკები, მაგალითად, აბები,
ფხვნილი ან სიროფი, ბოლო 12 თვის განმავლობაში?
მხოლოდ ერთი პასუხი
დიახ
არა
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3

EB85.1 QB1
ჰკითხეთ Q2 და Q3, თუ Q1‐ში კოდია 1, "დიახ" ‐ სხვები გადადიან Q4‐ზე
პროგ: ცვალეთ პასუხები 1‐დან 4‐მდე
Q2

როგორ მიიღეთ თქვენს მიერ გამოყენებული ანტიბიოტიკების ბოლო კურსი?

(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტის საშუალებით
განხორციელდა მედპერსონალის მიერ
გარკვეული რაოდენობა დარჩენილი გქონდათ წინა კურსიდან
რეცეპტის გარეშე აფთიაქიდან
რეცეპტის გარეშე ნებისმიერი ადგილიდან
არ მახსოვს (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3
4
5
6
7

EB85.1 QB2
პროგ: ცვალეთ პასუხები 1‐დან 12‐მდე
პროგ: კოდი 14 არის ექსკლუზიური
Q3

რა იყო თქვენ მიერ ბოლოს გამოყენებული ანტიბიოტიკების მიღების მიზეზი?

(წაუკითხეთ ‐ დასაშვებია რამდენიმე პასუხი)
პნევმონია (ინფექცია, რომელიც იწვევს ერთი ან ორივე ფილტვის
ანთებას)

1,

ბრონქიტი (ბრონქების ანთება და შეშუპება; ბრონქები არის
ჰაერგამტარი გზები, რომელთა საშუალებით ჰაერის ნაკადი
ტრაქეადან ფილტვებში გადადის)

2,

რინოფარინგიტი (ცხვირის და ხახის ლორწოვანი გარსის ანთება)
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

გრიპი
გაციება
ყელის ტკივილი
ხველა
სიცხე
თავის ტკივილი
ფაღარათი
საშარდე გზების ინფექცია
კანის ან ჭრილობის ინფექცია
სხვა (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)
EB85.1 QB3
ჰკითხეთ ყველას

Q4

გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით სწორია თუ არასწორი ქვევით მოყვანილი
თითოეული განცხადება.
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
სწორია

არ არის
სწორი

არ ვიცი
(არ
წაუკითხ
ოთ)

1

ანტიბიოტიკები კლავს ვირუსებს

1

2

3

2

ანტიბიოტიკები ეფექტურია გაციების და
გრიპის საწინააღმდეგოდ

1

2

3

3

ანტიბიოტიკების გამოყენება საჭიროების
გარეშე უკარგავს მათ ეფექტურობას

1

2

3

4

ანტიბიოტიკების მიღებას ხშირად ახლავს
გვერდითი მოვლენები, მაგ. ფაღარათი

1

2

3

EB85.1 QB4

Q5

როგორ ფიქრობთ, როდის უნდა შეწყვიტოთ ანტიბიოტიკების მიღება, თუ
მკურნალობის კურსი უკვე დაწყებული გაქვთ?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
როდესაც თავს უკეთ გრძნობთ
როდესაც მიღებული გაქვთ ანტიბიოტიკები მთლიანად
სხვა (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3
4

EB85.1 QB5
Q6

გასული 12 თვის განმავლობაში თუ მიგიღიათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არ
უნდა მიიღოთ ანტიბიოტიკები, თუ აუცილებლობა არ მოითხოვს, მაგალითად,
გაციების ან გრიპის შემთხვევაში?
(მხოლოდ ერთი პასუხი)
დიახ
არა
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3

EB85.1 QB6
ჰკითხეთ Q7‐დან Q9‐ის ჩათვლით თუ Q6‐ში კოდია 1, "დიახ" ‐ სხვები გადადიან
პროგ: კოდი 12 არის ექსკლუზიური

Q7

როგორ მიიღეთ ეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საჭიროების გარეშე არც ერთი
ანტიბიოტიკი არ უნდა მიიღოთ?
(წაუკითხეთ ‐ დასაშვებია რამდენიმე პასუხი)
ამის შესახებ გესაუბრათ ექიმი
ამის შესახებ გესაუბრათ ფარმაცევტი
ამის შესახებ გესაუბრათ სხვა მედპერსონალი (მაგ. ექთანი ან
ფიზიოთერაპევტი)
ამის შესახებ გესაუბრათ ოჯახის წევრი ან მეგობარი

1,
2,
3,
4,

თქვენ ეს ნახეთ სატელევიზიო რეკლამაში
თქვენ ეს ნახეთ ინტერნეტში ან ონლაინ სოციალურ მედიაში
თქვენ ეს ნახეთ ბროშურაში ან პლაკატზე
თქვენ ეს წაიკითხეთ გაზეთში
თქვენ ეს ნახეთ სატელევიზიო ახალ ამბებში
თქვენ ეს მოისმინეთ რადიოთი
სხვა (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,

EB85.1 QB7

Q8

შეცვალა თუ არა თქვენ მიერ მიღებულმა ინფორმაციამ თქვენი მოსაზრებები
ანტიბიოტიკების გამოყენების შესახებ?
(მხოლოდ ერთი პასუხი)
დიახ
არა
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3

EB85.1 QB8
ჰკითხეთ Q9, თუ Q8‐ში კოდია 1, "დიახ' ‐ სხვები გადადიან Q10‐ზე
პროგ: ცვალეთ პასუხები 1‐დან 6‐მდე
პროგ: კოდი 8 და 9 არის ექსკლუზიური
Q9

თქვენ მიერ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახლა როგორ გეგმავთ
ანტიბიოტიკების გამოყენებას?
(წაუკითხეთ ‐ დასაშვებია რამდენიმე პასუხი)
თქვენ ყოველთვის მიიღებთ რჩევას ექიმისგან იმ სიტუაციებში,
როდესაც თვლით რომ გჭირდებათ ანტიბიოტიკები
თქვენ ამიერიდან აღარ მიმართავთ თვითმკურნალობას
თქვენ ამიერიდან აღარ მიიღებთ ანტიბიოტიკებს ექიმის
დანიშნულების გარეშე
თქვენ ამიერიდან აღარ შეინახავთ დარჩენილ ანტიბიოტიკებს
შემდგომი ავადმყოფობისთვის
თქვენ გამოიყენებთ ანტიბიოტიკებს გრიპის საწინააღმდეგოდ
თქვენ მისცემთ დარჩენილ ანტიბიოტიკებს თქვენს ნათესავებს ან
მეგობრებს, როდესაც ისინი ავად გახდებიან
სხვა (არ წაუკითხოთ)
არც ერთი (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

EB85.1 QB9
ჰკითხეთ ყველას
ინტ.: (წაუკითხეთ) რეზისტენტობა ანტიმიკრობული პრეპარატების მიმართ ‐ ეს
არის მიკროორგანიზმების უნარი წინააღმდეგობა გაუწიონ ანტიმიკრობულ
მკურნალობას, განსაკუთრებით ანტიბიოტიკებს.
პროგ: ცვალეთ პასუხები პასუხი 1‐დან 5‐მდე
პროგ: კოდი 7 და 8 არის ექსკლუზიური
Q10

რომელ საკითხებზე გსურთ დამატებითი ინფორმაციის მიღება?
(წაუკითხეთ ‐ დასაშვებია რამდენიმე პასუხი)
რეზისტენტობა ანტიბიოტიკების მიმართ
როგორ გამოვიყენოთ ანტიბიოტიკები
სამედიცინო მდგომარეობები, რომელთა დროს გამოიყენება
ანტიბიოტიკები
ანტიბიოტიკების გამოწერა
კავშირები გარემოს, ცხოველებისა და ადამიანების ჯანმრთელობას
შორის
სხვა (არ წაუკითხოთ)
არც ერთი (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

EB85.1 QB10
პროგ: Q11 მაქსიმუმ 3 პასუხი
პროგ: კოდი 15 და 16 არის ექსკლუზიური
Q11

ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაციის წყაროებიდან რომელს გამოიყენებდით
სანდო ინფორმაციის მისაღებად ანტიბიოტიკების შესახებ?
(წაუკითხეთ ‐ მაქსიმუმ 3 პასუხი)
ექიმი
ექთანი
აფთიაქი
საავადმყოფო
ჯანდაცვის სხვა დაწესებულება
ოჯახი ან მეგობრები
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ოფიციალური ვებგვერდი
(მაგ. ვებგვერდი, შექმნილი ეროვნული
მთავრობის/საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ორგანოს)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური ბლოგი
ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა ვებგვერდი
ონლაინ სოციალური მედია
ტელევიზია
გაზეთები ან ჟურნალები
რადიო
სხვა (არ წაუკითხოთ)
თქვენ არ გაინტერესებთ ინფორმაციის მოძიება ანტიბიოტიკების
შესახებ (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,

EB85.1 QB11
Q12

როგორ ფიქრობთ, რა დონეზეა ყველაზე ეფექტური ანტიბიოტიკების მიმართ
რეზისტენტობის პრობლემის გადაჭრა?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
ინდივიდუალურ დონეზე ან ოჯახში
რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე
გლობალურ დონეზე
საჭიროა მოქმედება ყველა დონეზე (არ წაუკითხოთ)
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3
4
5

EB85.1 QB12 MODIFIED
ინტ.: (წაუკითხეთ) ახლა ვისაუბროთ ანტიბიოტიკების გამოყენების და
მოქმედების შესახებ სასოფლო‐სამეურნეო ცხოველებში, ე.ი. ცხოველებში,
რომლებიც გამოიყენება საკვებად (ხორცი, რძის პროდუქტები და სხვ.)
Q13

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ დაავადებულ
სასოფლო‐სამეურნეო ცხოველებს უნდა ჩაუტარდეს მკურნალობა
ანტიბიოტიკებით, თუ ეს ყველაზე სწორი მკურნალობაა?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
სავსებით ვეთანხმები
უფრო მეტად ვეთანხმები
უფრო მეტად არ ვეთანხმები
სრულებით არ ვეთანხმები
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3
4
5

EB85.1 QB13
Q14

რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით იმ მოსაზრებას, რომ სასოფლო
სამეურნეო ცხოველებში ზრდის სტიმულირების მიზნით ანტიბიოტიკების
გამოყენება ეტაპობრივად უნდა შეწყდეს იმ ქვეყნებში, სადაც ის ახლა გამოიყენება?

(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
სავსებით ვეთანხმები
უფრო მეტად ვეთანხმები
უფრო მეტად არ ვეთანხმები
სრულებით არ ვეთანხმები
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)

1
2
3
4
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NEW
D4

რამდენი წლის იყავით, როდესაც შეწყვიტეთ სრული დატვირთვით განათლება
(ინტ.: თუ ჯერ კიდევ სწავლობს, მიანიჭეთ კოდი "00" ‐ განათლების არარსებობისას
მიანიჭეთ კოდი "01" ‐ უარის შემთხვევაში მიანიჭეთ კოდი "98" ‐ არ ვიცი‐ს
შემთხვევაში მიანიჭეთ კოდი "99"

D4
D5a

რაც შეეხება თქვენს საქმიანობას, რას იტყოდით, თქვენ თვითდასაქმებული ხართ,
დაქირავებული მუშაკი, ფიზიკურად მომუშავე, თუ არ ეწევით პროფესიულ
საქმიანობას?
(მხოლოდ ერთი პასუხი)
თვითდასაქმებული
დაქირავებული მუშაკი
ფიზიკურად მომუშავე
პროფესიული საქმიანობის გარეშე
უარი (არ წაუკითხოთ)
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D5A
ჰკითხეთ D5b, თუ D5a‐ში კოდია 1
D5b

რას იტყოდით, თქვენ ხართ...?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
ფერმერი, მეტყევე, მეთევზე
მაღაზიის მეპატრონე, ხელოსანი
პროფესიონალი (იურისტი, მედიცინის მუშაკი, ბუღალტერი,
არქიტექტორი,...)
კომპანიის მენეჯერი
სხვა\ უარი (არ წაუკითხოთ)
D5B
ჰკითხეთ D5c, თუ D5a‐ში კოდია 2
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D5c

რას იტყოდით, თქვენ ხართ...?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
კვალიფიკაციის მქონე სპეცილისტი (დასაქმებული ექიმი,
იურისტი, ბუღალტერი, არქიტექტორი, ...)
გენერალური მენეჯმენტი, დირექტორი ან ტოპ‐მენეჯმენტი
საშუალო რგოლის მენეჯმენტი
საჯარო მოსამსახურე
ოფისის თანამშრომელი
სხვა დასაქმებული (გამყიდველი, ექთანი, .....)
სხვა\ უარი (არ წაუკითხოთ)
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D5C
ჰკითხეთ D5d, თუ D5a‐ში კოდია 3
D5d

რას იტყოდით, თქვენ ხართ...?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
სუპერვაიზერი \ ჯგუფის ხელმძღვანელი (გუნდის მენეჯერი, ...)
ფიზიკურად მომუშავე
არაკვალიფიციური ფიზიკურად მომუშავე
სხვა\ უარი (არ წაუკითხოთ)
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D5D
ჰკითხეთ D5e, თუ D5a‐ში კოდია 4
D5e

რას იტყოდით, თქვენ ხართ...?
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
უვლის სახლს/დიასახლისი
სტუდენტი (დასწრებული სწავლების)
პენსიონერი
ეძებთ სამუშაოს
სხვა\ უარი (არ წაუკითხოთ)
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D5E
D12

რომელ რეგიონში ცხოვრობთ ამჟამად?
(წაუკითხეთ თუ საჭიროა ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
კახეთი
შიდა ქართლი
ქვემო ქართლი
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სამცხე‐ჯავახეთი
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
გურია
სამეგრელო, ზემო სვანეთი
იმერეთი, რაჭა, სვანეთი
მცხეთა‐მთიანეთი
თბილისი
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D12
D13

რას იტყოდით, თქვენ ცხოვრობთ...
(წაუკითხეთ ‐ მხოლოდ ერთი პასუხი)
სასოფლო ტერიტორიაზე ან სოფელში
პატარა ან საშუალო სიდიდის ქალაქში
დიდ ქალაქში
არ ვიცი (არ წაუკითხოთ)
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D13

D22

თუ შეიძლება, მითხარით, 15 წლის და ზევით ასაკის რამდენი პირი ცხოვრობს
თქვენს ოჯახში, თქვენი ჩათვლით?
(დაწერეთ ‐ თუ "არ ვიცი" მიანიჭეთ კოდი "98" ‐ თუ "უარი" მიანიჭეთ კოდი "99")

15 წლის და მეტი ასაკის პირთა რაოდენობა ოჯახში

D22

