ZA6785

Flash Eurobarometer 444
(Antimicrobial Resistance)
Country Questionnaire
India (Tamil)

FL444 - Anti-microbial resistance IDT
D1

உங்கள் வயது என்ன?
(எழுெவும் - "மறுத்ொல்" , '99' என்பலெக் வகாட் தைய்யவும்)

D1
D1<15 அல்ைது D1=99 என் ால், வபட்டிலய நிறுத்ெவும்
D2

ஆண் / தபண்
ஆண்
தபண்

1
2

D2
எல்ைாவற்ல யும் வகட்கவும்
Q1

கடந்ெ 12 மாெங்களில், வடப்தைட்டுகள் , பவுடர் அல்ைது சிைப் வபான் ஏொவது
ஆன்டிபயாடிக்லை நீங்கள் வாய் வழியாக எடுத்துக் தகாண்டிருக்கிறீர்கைா?
(ஒரு பதில் மட்டும்)
ஆம்
இல்லை
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1
2
3

EB85.1 QB1
"ஆம்" , Q1 ல் வகாட் 1 என் ால் Q2 மற்றும் Q3 வகட்கவும், மற் லவக்கு Q4 க்கு தைல்ைவும்

PROG: பதில்கள் 1 முெல் 4 வலை சுழற்சி தைய்யவும்
Q2

நீங்கள் கலடசியாக ஆன்டியாடிக்ஸ் மருந்துகலை எப்படி தபற்றீர்கள்?
(படித்துக்காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
ஒரு மருத்துவர் பரிந்துலைத்ெ சீட்டிலிருந்து
ஒரு மருத்துவர் அளித்ெது
முந்லெய சிகிச்லையில் மீச்ைமிருந்து சிை மருந்துகள் இருந்ெது
ஒரு பார்மசியிலிருந்து பரிந்துலைச்சீட்டு இல்ைாமல்
பரிந்துலைச் சீட்டு இல்ைாமல் வவவ ாரு இடத்தில்
ஞாபகமில்லை (வாசிக்க வவண்டாம்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
EB85.1 QB2

1
2
3
4
5
6
7

PROG: பதில்கள் 1 முெல் 12 வலை சுழற்சி தைய்யவும்
PROG: CODE 14 ெனிப்பட்டது
Q3

நீங்கள் கலடசியாக உபவயாகித்ெ ஆன்டிபயாடிக்லை எடுத்துக் தகாண்டெற்கான காைணம் என்ன?

(படித்ெக்காண்பிக்கவும் - பை பதில்கள் ைாத்தியம்)
நிவமானியா (ஒன்று அல்ைது இைண்டு நுலையீைல்களிலும் வீக்கத்லெ
ஏற்படுத்தும் ஒரு கிருமித் தொற்று
ப்ைான்லகடிஸ் (பிைான்லகயில்ல் வீக்கம், மூச்சுக்குழாயிலிருந்து
நுலையீைல்களுக்கு காற்வ ாட்டத்லெ எடுத்துச் தைல்லும்
காற்றுவழிப்பாலெகள்)
லைவனாஃவபைங்லகடிஸ் (மூக்கு மற்றும் தொண்லடயில் உள்ை படைத்தில்
வீக்கம்)
ைளிக்காய்ச்ைல்
ைளி
தொண்லட வலி
இருமல்
காய்ச்ைல்
ெலைவலி
வயிற்றுப்வபாக்கு
சிறுநீைக பாலெயில் கிருமித்தொற்று
ைருமம் அல்ைது புண்களில் கிருமித்தொற்று
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,

EB85.1 QB3
எல்ைாவற்ல யும் வகட்கவும்

Q4

பின்வரும் வாக்கியங்கள் ஒவ்தவான்றுக்கும், இது உண்லம என நிலனக்கிறீர்கைா அல்ைது
தபாய் என நிலனக்கிறீர்கைா என்பலெச் தைால்லுங்கள்
(வாசிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)

1
2

ஆன்டிபயாடிக்ஸ் லவைஸ்கலைக் தகால்கி து
ைளி மற்றும் ைளிக்காய்ச்ைலுக்கு எதிைாக
ஆன்டிபயாடிக்ஸ் தி ன் வாய்ந்ெலவ

உண்லம

தபாய்

தெரியாது
(படித்துக்
காண்பிக்
காதீர்கள்)

1
1

2
2

3
3

3

வெலவயிைாமல் ஆன்டிபயாடிக்ஸ் உபவயாகிப்பது
அவற்ல த் தி னற் ொக்குகி து

1

2

3

4

அடிக்கடி ஆன்டியாடிக்ஸ் எடுத்துக் தகாள்வது
வயிற்றுப்வபாக்கு வபான் பக்க விலைவுகலை
ஏற்படுத்துகி து

1

2

3

EB85.1 QB4

Q5

நீங்கள் சிகிச்லைக்கான ஆன்டியாடிக்ஸ் மருந்துகலை எடுத்துக் தகாள்ைத் தொடங்கிய பின் ,
எப்வபாது அெலன எடுத்துக் தகாள்வலெ நிறுத்ெ வவண்டும் என நிலனக்கிறீர்கள்?

(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
நீங்கள் சி ப்பாக உணரும் வபாது
அறிவுறுத்ெப்பட்டபடி நீங்கள் அலனத்து ஆன்டிபயாடிக்லையும் எடுத்துக்
தகாண்ட பின்
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1
2
3
4

EB85.1 QB5
Q6

கடந்ெ 12 மாெங்களில், வெலவயில்ைாமல் ஆன்டிபயாடிக்ஸ் எடுத்துக் தகாள்வலெப் பற்றி
ஏொவது ெகவல் கிலடத்ெது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கி ொ, உொைணமாக ஒரு ைளி அல்ைது
ைளிக்காய்ச்ைல்?
(ஒரு பதில் மட்டும்)
ஆம்
இல்லை
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1
2
3

EB85.1 QB6
Q6 ல் "ஆம்" , வகாட் 1 என் ால் Q7 முெல் Q9 வலைக் வகட்கவும் – மற் லவக்கு Q10 க்கு
தைல்ைவும்
PROG: வகாட் 12 IS ெனித்ென்லமயானது

Q7

வெலவயில்ைாமல் ஏொவது ஆன்டிபயாடிக்ஸ் எடுத்துக் தகாள்வலெப் பற்றிய இந்ெ ெகவல்
உங்களுக்கு எப்படி கிலடத்ெது?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - பை பதில்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ைன)
ஒரு மருத்துவர் அலெப் பற்றி உங்களிடம் வபசினார்

1,

2,

ஒரு மருந்துகலடக்காைர் அலெப் பற்றி உங்களிடம் வபசினார்
மற்த ாரு மருத்துதுல தொழில் வல்லுனர் (உொைணமாக. நர்ஸ் அல்ைது
லைக்வகா-தெைபிஸ்ட்) அலெப் பற்றி உங்களிடம் வபசினார்
ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் அல்ைது நண்பர் அலெப் பற்றி உங்களிடம் வபசினார்

3,
4,
5,

ஒரு டிவி விைம்பைத்தில் நீங்கள் அெலனப் பார்த்தீர்கள்
நீங்கள் அெலன இன்டர்தனட்டில் அல்ைது ஆன்லைன் வைாஷியல் மீடியாவில்
பார்த்தீர்கள்
நீங்கள் அெலன ஒரு துண்டு பிைசுைத்தில் அல்ைது ஒரு வபாஸ்டரில் பார்த்தீர்கள்
நீங்கள் அெலன ஒரு தைய்தித்ொளில் படித்தீர்கள்
நீங்கள் அெலன டிவி தைய்திகளில் பார்த்தீர்கள்
நீங்கள் அெலன வைடிவயாவில் வகட்டீர்கள்
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது(படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

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

EB85.1 QB7

Q8

நீங்கள் தபற் ெகவல் ஆன்டிபயாடிக்ஸ் உபவயாகிப்பது குறித்ெ உங்கள் கண்வணாட்டங்கலை
மாற்றியொ?
(ஒரு பதில் மட்டும்)
ஆம்
இல்லை
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1
2
3

EB85.1 QB8
Q8 ல் "ஆம்". வகாட் 1 என் ால் Q9 வகட்கவும் – மற் லவக்கு Q10 க்கு தைல்ைவும்
PROG: பதில்கள் 1 முெல் 6 வலை சுழற்சி தைய்யவும்
PROG: வகாட்கள் 8 மற்றும் 9 ெனிப்பட்டலவ
Q9

நீங்கள் தபற் ெகவலின் அடிப்பலடயில் , ஆன்டிபயாடிக்லை நீங்கள் எப்படி உபவயாகிப்பெற்கு
திட்டமிடுகிறீர்கள்?
(வாசிக்கவும்-பை பதில்கள் ைாத்தியம்)
உங்களுக்கு ஆன்டிபயாடிக்ஸ் வெலவ என்று நீங்கள் நிலனக்கும்
சூழ்நிலைகளில் நீங்கள் எப்வபாதுவம ஒரு மருத்துவலைக்
கைந்ொவைாசிப்பீர்கள்
இனிவமல் நீங்கவை ஆன்டிபயாடிக்லை எடுத்துக் தகாள்ை மாட்டீர்கள்

1,
2,

இனிவமல் ஒரு மருத்துவரின் பரிந்துலை இல்ைாமல் நீங்கவை
ஆன்டிபயாடிக்லை எடுத்துக் தகாள்ை மாட்டீர்கள்

3,

இன்வமல் அடுத்ெ முல நீங்கள் உடல் நைம் இல்ைாமல் இருக்கும் வபாது
பயன்படுத்துவெற்கு மீெமுள்ை ஆன்டிபயாடிக்லை லவக்க மாட்டீர்கள்
நீங்கள் ைளிக்காய்ச்ைலுக்காக ஆன்டிபயாடிக்லை உபவயாகிப்பீர்கள்
உங்கள் உ வினர்கள் அல்ைது நண்பர்கள் உடல் நைம் இல்ைாமல் இருக்கும்
வபாது , மீெமுள்ை ஆன்டிபயாடிக்லை அளிப்பீர்கள்
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
எதுவும் இல்லை (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

4,
5,
6,
7,
8,
9,

EB85.1 QB9
எல்ைாவற்ல யும் வகட்கவும்
வபட்டி எடுப்பவர் : (வாசிக்கவும்) ஆன்டிலமக்வைாபியல் தைசிஸ்டன்ஸ் (ஏ எம் ஆர்) என்பது
நுண்ணியிர் கிருமிகள் , நுண்ணியிர் கிருமிகளுக்காக அளிக்கப்படும் சிகிச்லைலய, பிைத்வயகமாக
ஆன்டிபயாடிக்லை எதிர்ப்பெற்கான தி ன்
PROG: 1 முெல் 5 வலையிைான பதில்கலை சுழற்சி தைய்யவும்
PROG: வகாட்கள் 7 மற்றும் 8 ெனிப்பட்டலவ
Q10

எந்ெ ெலைப்புகளின் மீது , நீங்கள் கூடுெல் ெகவலைப் தப விரும்புவீர்கள்?
(வாசிக்கவும் - பை பதில்கள் ைாத்தியம்)
ஆன்டிபயாடிக்சிற்கான எதிர்ப்பு
ஆன்டிபயாடிக்லை உபவயாகிப்பது எப்படி
ஆன்டிபயாடிக்ஸ் உபவயாகிக்கப்படும் மருத்துவ நிலைகள்
ஆன்டிபயாடிக்ஸ் பரிந்துலை
மனிெர்கள் , விைங்குகள் மற்றும் சுற்றுப்பு ச்சூழலின் ஆவைாக்கியத்திற்கு
இலடயிைான தொடர்புகள்
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
எதுவும் இல்லை (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

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

EB85.1 QB10
PROG: Q11 அதிகபட்ைம் 3 பதில்கள்
PROG: வகாட் 15 மற்றும் 16 ெனிப்பட்டலவ
Q11

ஆன்டிபயாடிக்ஸ் மீொன நம்பகமான ெகவலைப் தபறுவெற்கு , பின்வரும் எந்ெ ெகவல்
ஆொைங்கலை நீங்கள் உபவயாகிப்பீர்கள்?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் – அதிகபட்ைம் 3 பதில்கள்)
ஒரு மருத்துவர்
ஒரு நர்ஸ்
ஒரு பார்மசி
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2,
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ஒரு மருத்துவமலன
மற்த ாரு மருத்துவ லமய்யம்
குடும்பத்தினர் அல்ைது நண்பர்கள்
அலுவல் ரீதியிைான ஆவைாக்கியம் - தொடர்பான இலணயெைம்
(உொைணமாக வெசிய அைைாங்கம் / தபாது மருத்துவ அலமப்பு/ ஐவைாப்பிய
கூட்டலமப்பு நிர்மானித்திருக்கும் ஒரு இலணயெைம்)
அஆவைாக்கியம் தொடர்பான ெனிப்பட்ட ப்ைாக்
மற்த ாரு ஆவைாக்கியம்-தொடர்பான இலணயெைம்
ஆன்லைன் வைாஷியல் மீடியா
டிவி
தைய்திொள்கள் அல்ைது பத்திரிக்லககள்
வைடிவயா
பி (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
ஆன்டிபயாடிக்ஸ் குறித்ெ ெகவலைத் வெடுவதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இல்லை
(வாசிக்க வவண்டாம்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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EB85.1 QB11
Q12

ஆன்டிபயாடிசிற்கான எதிர்ப்லப ைமாளிப்பது எந்ெ நிலையில் மிகவும் தி ன்வாய்ந்ெது என
நீங்கள் நம்புகிறீர்கள்?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
ஒரு ெனிப்பட்ட அைவில் அல்ைது குடும்பத்திற்குள்
பிைாந்திய அல்ைது வெசிய அைவில்
உைகைாவிய அைவில்
அலனத்து நிலைகளிலும் நடவடிக்லக வெலவப்படுகி து
(படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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EB85.1 QB12 MODIFIED
வபட்டிஎடுப்பவர்.:(வாசிக்கவும்) இப்வபாது, பண்லண விைங்குகளில் அொவது
ைாப்பிடுவெற்காக உபவயாகிக்கப்படும் விைங்குகளின் ஆன்டிபயாடிக்ஸ் உபவயாகம் மற்றும்
அென் விலைவுகலைப் பற்றி நாம் வபைைாம்.
Q13

ஆன்டிபயாடிக்லைக் தகாண்டு சிகிச்லை அளிப்பது மிகப் தபாருத்ெமான சிகிச்லை என் ால்,
வநாய்வாய்பட்ட பண்லண விைங்குகளுக்கு ஆன்டிபயாடிக்சுடன் சிகிச்லை அளிக்கப்பட
வவண்டும் என்பலெ நீங்கள் எந்ெைவு ஏற்கிறீர்கள் அல்ைது மறுக்கிறீர்கள்?

(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
முழுவதுமாக ஒத்துக்தகாள்கிவ ன்
ஓைைவுக்கு ஒத்துக்தகாள்கிவ ன்
ஓைைவுக்கு மறுக்கிவ ன்
முழுவதுமாக மறுக்கிவ ன்
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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EB85.1 QB13
Q14

ெற்வபாது பண்லண விைங்குகளின் வைர்ச்சிலயத் தூண்டுவெற்கு ஆன்டிபயாடிக்ஸ்
உபவயாகிக்கப்படும் நாடுகளில், அது ெலட தைய்யப்பட வவண்டும் என்பலெ நீங்கள் எந்ெைவு
ஏற்கிறீர்கள் அல்ைது மறுக்கிறீர்கள்?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
முழுவதுமாக ஒத்துக்தகாள்கிவ ன்
ஓைைவுக்கு ஒத்துக்தகாள்கிவ ன்
ஓைைவுக்கு மறுக்கிவ ன்
முழுவதுமாக மறுக்கிவ ன்
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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NEW
D4

நீங்கள் முழு-வநை கல்விலய முடித்ெ வபாது உங்கள் வயது என்ன?
(வபட்டி காண்பவர்: "இன்னமும் படித்துக்தகாண்டிருக்கி ார்" என் ால், '00' என்று வகாட்
தைய்யவும் - "கல்வி கற்கவில்லை" என் ால் '01' என்று வகாட் தைய்யவும் - "மறுத்ொல்" என் ால்
'98' என்று வகாட் தைய்யவும் - "தெரியாது" என் ால் '99' என்று வகாட் தைய்யவும்)

D4
D5a

உங்கள் ெற்வபாலெய தொழிலைப் தபாறுத்ெவலையில், நீங்கள் சுய-தொழில் தைய்பவர் என
தைால்வீர்கைா, ஒரு ஊழியர் எனச் தைால்வீர்கைா, உடல் உலழப்பு ைார்ந்ெ வவலைலயச்
தைய்பவர் எனச் தைால்வீர்கைா அல்ைது நீங்கள் தொழில் ரீதியிைான நடவடிக்லக இல்ைாெவர்
எனச் தைால்வீர்கைா?
(ஒரு பதில் மட்டும்)
சுயதொழில் புரிபவர்
பணியாைர்
உடலுலழப்லபச் ைார்ந்ெ தொழிைாளி
தொழில் ஏதும் இல்ைாமல் இருப்பவர்
மறுக்கப்பட்டுவிட்டது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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D5A
D5a ல் வகாட் 1 என் ால் D5b வகட்கவும்
D5b

நீங்கள் யார் என்று கூறிக் தகாள்வீர்கள்….?
(படித்துக்காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
உழவர், கானகக் காவைர், மீனவர்
கலட உரிலமயாைர், லகவிலனஞர்
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தொழில் வல்லுநர் (வழக்குலைஞர், மருத்துவத் தொழில் பழகுநர், கணக்கர்,
கட்டடக் கலைஞர்,…)
ஒரு நிறுவனத்தின் வமைாைர்
மற் லவ \ மறுக்கப்பட்டுவிட்டது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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D5B
D5a ல் வகாட் 2 என் ால் D5c வகட்கவும்
D5c

நீங்கள் யார் என்று கூறிக் தகாள்வீர்கள்….?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
தொழில் வல்லுநர் (பணியில் அமர்த்ெப்பட்ட மருத்துவர், வழக்குலைஞர்,
கணக்கர், கட்டடக் கலைஞர்,…)
தபாது நிர்வாகம், இயக்குநர் அல்ைது வமல்மட்ட நிர்வாகம்
நடுமட்ட நிர்வாகம்
தபாதுத்துல அலுவைர்
அலுவைக எழுத்ெர்
மற் பணியாைர் (விற்பலனயாைர், தைவிலியர்,…)
மற் லவ \ மறுக்கப்பட்டுவிட்டது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)

1
2
3
4
5
6
7

D5C
D5a ல் வகாட் 3 என் ால் D5d வகட்கவும்
D5d

நீங்கள் யார் என்று கூறிக் தகாள்வீர்கள்….?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
வமற்பார்லவயாைர் \ ெலையாள் (குழுவின் வமைாைர், …)
உடலுலழப்லபச் ைார்ந்ெ தொழிைாளி
தொழிற்பயிற்சி இல்ைாெ உடலுலழப்லபச் ைார்ந்ெ தொழிைாளி
மற் லவ \ மறுக்கப்பட்டுவிட்டது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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D5D
D5a ல் வகாட் 4 என் ால் D5eவகட்கவும்
D5e

நீங்கள் யார் என்று கூறிக் தகாள்வீர்கள்….?
(படித்துக்காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
வீட்லட பார்த்துக் தகாள்கிவ ன்
மாணவர் (முழு வநைம்)
ஓய்வு தபற் வர்
வவலை வெடிக் தகாண்டிருப்பவர்
மற் லவ \ மறுக்கப்பட்டுவிட்டது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
D5E
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D12

ெற்வபாது நீங்கள் எந்ெ பகுதியில் வசிக்கிறீர்கள்?
(வெலவயானால் படித்துக் காட்டவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
பகுதி 1: வடக்கு - உத்ெை பிைவெஷ்
பகுதி 2: கிழக்கு - ஒடிஷா
பகுதி 3: வமற்கு - மகாைாஷ்டிைா
பகுதி 4: தெற்கு - ெமிழ் நாடு
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D12
D13

நீங்கள் ஒரு ………………..ல் வசிப்பொக தைால்வீர்கைா?
(படித்துக் காண்பிக்கவும் - ஒரு பதில் மட்டும்)
கிைாமப்பு பகுதி அல்ைது கிைாமம்
சிறு அல்ைது நடுத்ெை லைஸ் உலடய டவுன்
தபரிய டவுன்
தெரியாது (படித்துக்காண்பிக்காதீர்கள்)
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D13

D22

உங்கலையும் வைர்த்து உங்கள் வீட்டில் 15 வயது அல்ைது அெற்கு வமற்பட்ட வயதுலடய
எத்ெலன வபர் வசிக்கி ார்கள் என்பலெ என்னிடம் தைால்ை முடியுமா?

(எழுெவும்-"தெரியாது" என் ால் "98" ஐ வகாட் தைய்யவும்- "மறுத்ொல்" "99" என்பலெக் வகாட்
தைய்யவும்
இந்ெ வீட்டில் 15 வயது அல்ைது அதிகமான வயதுலடய நபர்களின் எண்ணிக்லக

D22

