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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Cyprus

FL 404 - e-Health Literacy - CY
D1
Πόσων χρονών είστε;
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99')

D2

ΦΥΛΟ
Άντρας
Γυναίκα

1
2

Γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υγεία
ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με
την υγεία

Q1

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το διαδίκτυο μέσα στους τελευταίους 12
μήνες για προσωπικούς λόγους;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Κάθε μέρα/ σχεδόν κάθε μέρα
Δύο ή τρεις φορές τη βδομάδα
Περίπου μια φορά τη βδομάδα
Δύο ή τρεις φορές το μήνα
Λιγότερο συχνά
Ποτέ
Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες έχετε χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να αναζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με την υγεία; Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για ένα
τραυματισμό, μία νόσο, ασθένεια, διατροφή, βελτίωση της υγείας, κ.τ.λ.

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Ναι, μία φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά
Ναι, αρκετές φορές τον μήνα
Ναι, περίπου μία φορά τον μήνα
Ναι, περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Ναι, μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
Όχι, ποτέ
ΔΓ/ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β (ΕΡΩΤΗΣΗ Q3) ΑΝ Η Q2 = 1 ΕΩΣ 5 (ο ερωτώμενος έχει
χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία). ΑΝ Q2 =
6, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ F. ΑΝ Q2 = 7, ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ G.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β. Ενότητες και θέματα
Q3: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 4

Q3

Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες, τι είδους πληροφορίες σχετικά με την υγεία αναζητήσατε
στο διαδίκτυο; Αναζητήσατε στο διαδίκτυο …
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΕΩΣ 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
Γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία ή τρόπους για να
βελτιώσετε την υγεία σας (για παράδειγμα: πληροφορίες για διατροφή,
δίαιτα, αθλήματα και σωματική άσκηση, εγκυμοσύνη, κ.τ.λ.)
1,
Πληροφορίες για συγκεκριμένη περίπτωση τραυματισμού, νόσου,
ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης (για παράδειγμα: όταν έχετε προβλήματα
με το στομάχι, το παιδί σας έχει σπάσει το χέρι του, έχει διαγνωστεί ότι ο/η
σύζυγός σας έχει καρκίνο, κ.τ.λ.)
Πληροφορίες για να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον
γιατρό σας
Συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία (για
παράδειγμα: πώς να πάρετε τα φάρμακά σας, τι να περιμένετε από μια
επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass), κ.τ.λ.)
Άλλο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ C1 ΕΩΣ C4 - ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ
ΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 2 ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ C1 (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q4 ΕΩΣ Q7) ΑΝ Η Q3 = 1 (οι ερωτώμενοι έχουν
αναζητήσει στο διαδίκτυο γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία ή τρόπους για
να βελτιώσουν την υγεία τους)
ΕΝΟΤΗΤΑ C1: Προσωπική εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου για την πρόσβαση σε
γενικές πληροφορίες
Q4: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 8
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ας συζητήσουμε για τη χρήση του διαδικτύου που κάνετε για να
αποκτήσετε πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία ή για
τρόπους βελτίωσης της υγείας σας (για παράδειγμα: πληροφορίες για διατροφή, δίαιτα,
αθλήματα και σωματική άσκηση, εγκυμοσύνη, κ.τ.λ.)
Q4

Πιο συγκεκριμένα, όταν προσπαθούσατε να αποκτήσετε πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες
για θέματα σχετικά με την υγεία ή για τρόπους βελτίωσης της υγείας σας, ποια από τα
παρακάτω είδη πληροφοριών αναζητούσατε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)

2

Πληροφορίες για την ψυχική υγεία, την κατάθλιψη, το άγχος
Πληροφορίες για επιλογές στον τρόπο ζωής (δίαιτα, διατροφή, σωματική
δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, κ.τ.λ.)
Πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη γέννα και την βρεφική ηλικία
Πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα
Πληροφορίες για τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου προσώπου
Μαρτυρίες ή εμπειρίες άλλων ασθενών
Πληροφορίες για επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης ή για
κέντρα υγειονομικής περίθαλψης
Πληροφορίες για εμβολιασμούς
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το διαδίκτυο μέσα στους τελευταίους 12
μήνες για να αποκτήσετε πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία
ή για τρόπους με τους οποίους να βελτιώσετε την υγεία σας;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Μια φορά την βδομάδα ή περισσότερο
Αρκετές φορές το μήνα
Περίπου μία φορά το μήνα
Περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 7
Q6

Ποιες πηγές χρησιμοποιήσατε όταν προσπαθούσατε να αποκτήσετε πρόσβαση σε γενικές
πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία ή για τρόπους βελτίωσης της υγείας σας;

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά
Συγκεκριμένους και εξειδικευμένους ιστότοπους, ιστολόγια (blogs) ή
φόρουμ
Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
Ιστοτόπους ενώσεων ασθενών
Συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπως
ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα
Ιστοτόπους επίσημων οργανισμών υγείας, όπως του Υπουργείου Υγείας,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κτλ
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

7,
8,
9,

NEW

3

Q7

Όταν προσπαθούσατε να αποκτήσετε πρόσβαση σε γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά
με την υγεία ή για τρόπους βελτίωσης της υγείας σας, για ποιον αναζητούσατε αυτού του
είδους τις πληροφορίες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Για εσάς
Για τον/τη σύζυγο ή τον/τη σύντροφό σας
Για το παιδί ή τα παιδιά σας
Για άλλα μέλη της οικογένειάς σας
Για φίλους, συναδέλφους
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ C2 (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q8 ΕΩΣ Q11) ΑΝ Η Q3 = 2 (οι ερωτώμενοι
έχουν αναζητήσει στο διαδίκτυο πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού,
νόσου ή ιατρικής κατάστασης)
ΕΝΟΤΗΤΑ C2: Προσωπική εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση
πληροφοριών σχετικών με την υγεία, για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού, νόσου,
ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης
Q8: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 7
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ας συζητήσουμε για τη χρήση του διαδικτύου που κάνετε για να
βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού, νόσου, ασθένειας ή
ιατρικής κατάστασης (για παράδειγμα: προβλήματα με το στομάχι, το παιδί σας έχει σπάσει
το χέρι του, έχει διαγνωστεί ότι ο/η σύζυγός σας έχει καρκίνο, κ.τ.λ.)

Q8

Πιο συγκεκριμένα, όταν προσπαθούσατε να βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένες
περιπτώσεις τραυματισμού, νόσου, ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης, ποια από τα παρακάτω
είδη πληροφοριών αναζητούσατε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα μιας συγκεκριμένης νόσου,
ασθένειας ή τραυματισμού
Πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία μιας συγκεκριμένης νόσου, ασθένειας
ή τραυματισμού
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων
Πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα
Μαρτυρίες ή εμπειρίες άλλων ασθενών
Πληροφορίες για άλλες πιθανές θεραπείες
Συναισθηματική υποστήριξη για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW

4

Q9

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιoύσατε το διαδίκτυο μέσα στους τελευταίους 12
μήνες για να βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού, νόσου,
ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Μια φορά την βδομάδα ή περισσότερο
Αρκετές φορές το μήνα
Περίπου μία φορά το μήνα
Περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q10: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 7

Q10

Ποιες πηγές χρησιμοποιήσατε όταν προσπαθούσατε να βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένο
τραυματισμό, νόσο, ασθένεια ή ιατρική κατάσταση;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά
Συγκεκριμένους και εξειδικευμένους ιστότοπους, ιστολόγια (blogs) ή
φόρουμ
Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
Ιστοτόπους ενώσεων ασθενών
Συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπως
ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα
Ιστοτόπους επίσημων οργανισμών υγείας, όπως του Υπουργείου Υγείας,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κτλ
Άλλο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

7,
8,
9,

NEW

Q11

Όταν προσπαθούσατε να βρείτε πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού,
νόσου, ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης, για ποιον αναζητούσατε αυτού του είδους τις
πληροφορίες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Για εσάς
Για τον/τη σύζυγο ή τον/τη σύντροφό σας
Για το παιδί ή τα παιδιά σας
Για άλλα μέλη της οικογένειάς σας
Για φίλους, συναδέλφους
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

5

ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

7,

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ C3 (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q12 ΕΩΣ Q15) ΑΝ Η Q3 = 3 (οι ερωτώμενοι
έκαναν αναζήτηση στο διαδίκτυο για να λάβουν μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον
γιατρό)
ΕΝΟΤΗΤΑ C3: Προσωπική εμπειρία από τη χρήση του διαδικτύου για τη λήψη δεύτερης
γνώμης, μετά από επίσκεψη στον γιατρό
Q12: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 8
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ας συζητήσουμε για τη χρήση του διαδικτύου που κάνετε για να
λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον γιατρό σας
Q12

Πιο συγκεκριμένα, όταν προσπαθούσατε να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη
στον γιατρό σας, ποια από τα παρακάτω είδη πληροφοριών αναζητούσατε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Πληροφορίες για συγκεκριμένη νόσο, ασθένεια ή ιατρικό πρόβλημα
(συμπτώματα, θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία, κ.τ.λ.)
Πληροφορίες για τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων
Πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη γέννα και την βρεφική ηλικία
Πληροφορίες για τη συνταγογραφημένη θεραπεία (συμπεριλαμβανομένων
των φαρμακευτικών προϊόντων ή των πιθανών κινδύνων από τη θεραπεία)
Μαρτυρίες ή εμπειρίες άλλων ασθενών
Πληροφορίες για επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης ή για
κέντρα υγειονομικής περίθαλψης
Πληροφορίες για άλλες πιθανές θεραπείες
Συναισθηματική υποστήριξη για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1,
2,
3,

4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το διαδίκτυο μέσα στους τελευταίους 12
μήνες, για να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον γιατρό σας;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Μια φορά την βδομάδα ή περισσότερο
Αρκετές φορές το μήνα
Περίπου μία φορά το μήνα
Περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 7

6

Q14

Ποιες πηγές χρησιμοποιούσατε όταν προσπαθούσατε να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά
από επίσκεψη στον γιατρό σας;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά
Συγκεκριμένους και εξειδικευμένους ιστότοπους, ιστολόγια (blogs) ή
φόρουμ
Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
Ιστοτόπους ενώσεων ασθενών
Συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπως
ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα
Ιστοτόπους επίσημων οργανισμών υγείας, όπως του Υπουργείου Υγείας,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κτλ
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

7,
8,
9,

NEW

Q15

Όταν προσπαθούσατε να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον γιατρό σας, για
ποιον αναζητούσατε αυτού του είδους τις πληροφορίες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Για εσάς
Για τον/τη σύζυγο ή τον/τη σύντροφό σας
Για το παιδί ή τα παιδιά σας
Για άλλα μέλη της οικογένειάς σας
Για φίλους, συναδέλφους
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ C4 (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q16 ΕΩΣ Q19) ΑΝ Η Q3 = 4 (οι ερωτώμενοι
έχουν αναζητήσει στο διαδίκτυο συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή
διαδικασία)
ΕΝΟΤΗΤΑ C4: Προσωπική εμπειρία στη χρήση του διαδικτύου για την ανεύρεση
συγκεκριμένων πληροφοριών για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία
Q16: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 8
ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ας συζητήσουμε για τη χρήση του διαδικτύου που κάνετε για να
βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία (για παράδειγμα:
πώς να πάρετε τα φάρμακά σας, τι να περιμένετε από μια επέμβαση αορτοστεφανιαίας
παράκαμψης (by-pass), κ.τ.λ.)
Q16

Πιο συγκεκριμένα, όταν προσπαθούσατε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια
θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία, ποια από τα παρακάτω είδη πληροφοριών αναζητούσατε;

7

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους από μια θεραπευτική αγωγή ή
διαδικασία
Πληροφορίες για επιλογές στον τρόπο ζωής (δίαιτα, διατροφή, σωματική
δραστηριότητα, κάπνισμα, αλκοόλ, κ.τ.λ.)
Πληροφορίες για την εγκυμοσύνη, τη γέννα και τη βρεφική ηλικία
Πληροφορίες για φαρμακευτικά προϊόντα
Μαρτυρίες ή εμπειρίες άλλων ασθενών
Πληροφορίες για επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης ή για
κέντρα υγειονομικής περίθαλψης
Πληροφορίες για εναλλακτική ιατρική (ομοιοπαθητική, βελονισμό,
αρωματοθεραπεία, κ.τ.λ.)
Συναισθηματική υποστήριξη για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος υγείας
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q17

Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά χρησιμοποιούσατε το διαδύκτιο μέσα στους τελευταίους 12
μήνες, για να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία;

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Μια φορά την βδομάδα ή περισσότερο
Αρκετές φορές το μήνα
Περίπου μία φορά το μήνα
Περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 7

Q18

Ποιες πηγές χρησιμοποιούσατε όταν προσπαθούσατε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες
για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης
Ηλεκτρονικές εφημερίδες ή περιοδικά
Συγκεκριμένους και εξειδικευμένους ιστότοπους, ιστολόγια (blogs) ή
φόρουμ
Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης
Ιστοτόπους ενώσεων ασθενών
Συγκεκριμένες και εξειδικευμένες εφαρμογές για φορητές συσκευές, όπως
ταμπλέτες ή κινητά τηλέφωνα

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

8

Ιστοτόπους επίσημων οργανισμών υγείας, όπως του Υπουργείου Υγείας,
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, κτλ
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

7,
8,
9,

NEW

Q19

Όταν προσπαθούσατε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή
διαδικασία, για ποιον αναζητούσατε αυτού του είδους τις πληροφορίες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Για εσάς
Για τον/τη σύζυγο ή τον/τη σύντροφό σας
Για το παιδί ή τα παιδιά σας
Για άλλα μέλη της οικογένειάς σας
Για φίλους, συναδέλφους
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ D (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q20 ΕΩΣ Q23) ΑΝ Η Q2 = 1 ΕΩΣ 5 (ο
ερωτώμενος έχει χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την
υγεία).
ΕΝΟΤΗΤΑ D: Ικανοποιήση με τις πληροφορίες που ανεβρέθηκαν στο διαδίκτυο
Q20: ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 7
Q20: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9 ("Κανένα από τα πιο πάνω") ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Q20

Ας συζητήσουμε για την ποιότητα των πληροφοριών που βρήκατε στο διαδίκτυο
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Ήταν ευνόητες
Ήταν χρήσιμες
Είχαν το κατάλληλο επίπεδο λεπτομερειών (αρκετές/όχι υπερβολικές)
Ήταν ενδελεχείς
Ήταν σχετικές με την προσωπική σας κατάσταση
Προέρχονταν από αξιόπιστη πηγή
Ήταν εύκολο να βρεθούν
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Κανένα από τα πιο πάνω (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
Q21: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1 ΕΩΣ 9

9

Q21

Πείτε μου σας παρακαλώ για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις, αν συμφωνείτε απόλυτα,
τείνετε να συμφωνείτε, τείνετε να διαφωνείτε ή διαφωνείτε απόλυτα.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Συμφωνώ Τείνω να Τείνω να
απόλυτα συμφωνώ διαφωνώ

Διαφωνώ
απόλυτα

ΔΓ/ ΔΑ
(ΜΗ
ΔΙΑΒΑΣΕΤ
Ε)

1

Γνωρίζετε πώς να
πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο,
προκειμένου να βρείτε
απαντήσεις στα ερωτήματά
σας για την υγεία

1

2

3

4

5

2

Νομίζετε ότι υπάρχουν
επαρκείς πληροφορίες στο
διαδίκτυο για θέματα σχετικά
με την υγεία
Γνωρίζετε πού να βρείτε
αξιόπιστες πληροφορίες
σχετικά με την υγεία στο
διαδίκτυο
Κατανοείτε την ορολογία
που χρησιμοποιείται στο
διαδίκτυο για θέματα σχετικά
με την υγεία
Μπορείτε να διακρίνετε τις
πληροφορίες υψηλής
ποιότητας από τις
πληροφορίες χαμηλής
ποιότητας σχετικά με την
υγεία που υπάρχουν στο
διαδίκτυο
Γνωρίζετε πώς να
χρησιμοποιείτε τις
πληροφορίες σχετικά με την
υγεία που υπάρχουν στο
διαδίκτυο
Εμπιστεύεστε τις
πληροφορίες από το
διαδίκτυο για να παίρνετε
αποφάσεις σχετικά με την
υγεία
Η έρευνα που
πραγματοποιείτε στο
διαδίκτυο σας βοηθά να
βελτιώσετε τις γνώσεις σας
για θέματα σχετικά με την
υγεία

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

8

10

9

Μετά από μια αναζήτηση
στο διαδίκτυο για θέματα
σχετικά με την υγεία, είστε
γενικά πιο μπερδεμένος/η
από πριν

1

2

3

4

5

NEW

Q22

Γενικά, πόσο ικανοποιημένος/η είστε με τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία που βρήκατε
στο διαδίκτυο;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πολύ ικανοποιημένος/η
Σχετικά ικανοποιημένος/η
Όχι πολύ ικανοποιημένος/η
Καθόλου ικανοποιημένος/η
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ Q23 ΑΝ Η Q22 = 3 Ή 4 (όχι πολύ ικανοποιημένος/η ή καθόλου
ικανοποιημένος/η)
Q23: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 8

Q23

Για ποιους λόγους δεν είστε ικανοποιημένος/η με τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία που
βρήκατε στο διαδίκτυο;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Δεν καταφέρατε να βρείτε αυτό που ψάχνατε
Δεν βρήκατε πληροφορίες που να ταιριάζουν στις συγκεκριμένες ανάγκες
σας
Οι πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες σε μια γλώσσα που μιλάτε
Οι πληροφορίες που βρήκατε δεν είχαν εικόνες, οπτικά στοιχεία
Είχατε την αίσθηση ότι οι πληροφορίες είχαν εμπορικό σκοπό, σας
παρότρυναν να αγοράσετε κάτι
Οι πληροφορίες δεν ήταν αξιόπιστες
Οι πληροφορίες δεν ήταν ευνόητες/αρκετά σαφείς
Οι πληροφορίες δεν ήταν αρκετά λεπτομερείς
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ E (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q24 KAI Q25) ΑΝ Η Q2 = 1 ΕΩΣ 5 (ο
ερωτώμενος/η χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την
υγεία).
ΕΝΟΤΗΤΑ E: Τα επόμενα βήματα

11

Q24: ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 6
Q24: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ("Δεν κάνατε τίποτα")

Q24

Σκεφτόμενος/η την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε το διαδίκτυο για να αναζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τι κάνατε στη συνέχεια;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Κλείσατε ραντεβού με έναν γιατρό
Πήρατε τα κατάλληλα μέτρα για να θεραπευθείτε (πήρατε φάρμακα από
μόνοι σας) ή αλλάξατε τον τρόπο ζωής σας
Αναζητήσατε επιπρόσθετες πληροφορίες από άλλες πηγές (βιβλία,
περιοδικά, τηλεόραση, κ.τ.λ.)
Μιλήσατε σε φίλους ή συγγενείς
Μιλήσατε σε άλλους που είχαν το ίδιο ιατρικό πρόβλημα
Χρησιμοποιήσατε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσετε κάποιον άλλον
(σύζυγο, παιδί, συγγενή, κ.τ.λ.)
Δεν κάνατε τίποτα (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW

Q25

Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την υγεία, πόσο
πιθανό είναι να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πολύ πιθανό
Μάλλον πιθανό
Όχι πολύ πιθανό
Καθόλου πιθανό
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ F (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Q26 ΕΩΣ Q31) ΑΝ Η Q2 = 6 (ο ερωτώμενος/η
δεν χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία μέσα
στους τελευταίους 12 μήνες). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ G.

ΕΝΟΤΗΤΑ F: Λόγοι γiα τους οποίους δεν χρησιμοποιήθηκαν το διαδίκτυο και εναλλακτικές
πηγές
Q26: ΕΝΑΛΛΑΞΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 ΕΩΣ 8

Q26

Για ποιους λόγους δεν χρησιμοποιήσατε το διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την υγεία;

12

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Δεν χρειάζεται να αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την υγεία
Δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο
Δεν γνωρίζετε πώς/πού να ψάξετε στο διαδίκτυο
Δεν γνωρίζετε ποιες πληροφορίες μέσα στο διαδίκτυο είναι αξιόπιστες
Οι πληροφορίες που βρίσκετε στο διαδίκτυο είναι συγχιστικές/δυσνόητες

1,
2,
3,
4,
5,

Αναζητήσατε στο παρελθόν πληροφορίες σχετικά με την υγεία μέσα από το
διαδίκτυο, αλλά δεν βρήκατε αυτό που ψάχνατε
Αναζητήσατε στο παρελθόν πληροφορίες σχετικά με την υγεία μέσα από το
διαδίκτυο, αλλά δεν μείνατε ικανοποιημένος/η από αυτό που βρήκατε

6,

7,
Είναι δύσκολο να πάρετε μια ξεκάθαρη απάντηση μέσα από το διαδίκτυο
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

8,
9,
10,

NEW

Q27

Μέσα στους 12 τελευταίους μήνες, πόσο συχνά αναζητήσατε πληροφορίες σχετικά με την
υγεία από οποιοδήποτε μέσο; Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες
για τραυματισμό, νόσο, ασθένεια, διατροφή, βελτίωση της υγείας, κ.τ.λ.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Μια φορά την βδομάδα ή περισσότερο
Αρκετές φορές το μήνα
Περίπου μία φορά το μήνα
Περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες
Μερικές φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο
Ποτέ
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΙΣ Q28-29-30 ΑΝ Η Q27 = 1 ΕΩΣ 5 (ο ερωτώμενος/η έχει αναζητήσει
πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία τους τελευταίους 12 μήνες)
Q28: ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 4

Q28

Ποια είδη πληροφοριών σχετικά με την υγεία αναζητήσατε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Γενικές πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία ή τρόπους βελτίωσης
της υγείας σας (για παράδειγμα: πληροφορίες για διατροφή, δίαιτα,
αθλήματα και σωματική άσκηση, εγκυμοσύνη, κ.τ.λ.)
1,
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Πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμού,
νόσου/ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης (για παράδειγμα: όταν έχετε
προβλήματα με το στομάχι, το παιδί σας έχει σπάσει το χέρι του, έχει
διαγνωστεί ότι ο/η σύζυγός σας έχει καρκίνο, κ.τ.λ.)
Πληροφορίες για να λάβετε μια δεύτερη γνώμη, μετά από επίσκεψη στον
γιατρό σας
Συγκεκριμένες πληροφορίες για μια θεραπευτική αγωγή ή διαδικασία (για
παράδειγμα: πώς να πάρετε τα φάρμακά σας, τι να περιμένετε από μια
επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass), κ.τ.λ.)
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΩΣ 6
Q29: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 ("Δεν χρειάζεται ποτέ να αναζητήσετε πληροφορίες για θέματα σχετικά
με την υγεία") ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Q29

Όταν χρειάζεται να αναζητήσετε πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία, τι κάνετε
συνήθως;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Ρωτάτε τον γιατρό σας
Ρωτάτε φίλους, συγγενείς ή άλλα άτομα
Διαβάζετε βιβλία ή εγκυκλοπαίδειες
Διαβάζετε εφημερίδες ή περιοδικά
Ακούτε ιατρικά προγράμματα ή ντοκιμαντέρ στο ραδιόφωνο
Παρακολουθείτε ιατρικά προγράμματα ή ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση
Δεν χρειάζεται ποτέ να αναζητήσετε πληροφορίες για θέματα σχετικά με την
υγεία (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW

Q30

Όταν προσπαθείτε να βρείτε πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία, για ποιον
αναζητάτε συνήθως αυτού του είδους τις πληροφορίες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ)
Για εσάς
Για τον/τη σύζυγο ή τον/τη σύντροφό σας
Για το παιδί ή τα παιδιά σας
Για άλλα μέλη της οικογένειάς σας
Για φίλους, συναδέλφους
Άλλο (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

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

NEW
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Q31

Την επόμενη φορά που θα θελήσετε να βρείτε πληροφορίες για θέματα σχετικά με την υγεία,
πόσο πιθανό είναι να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πολύ πιθανό
Μάλλον πιθανό
Όχι πολύ πιθανό
Καθόλου πιθανό
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW
ΡΩΤΗΣΤΕ ΟΛΟΥΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ G: Γενικές πληροφορίες για τον ερωτώμενο

Q32

Πείτε μου, παρακαλώ, αν συμφωνείτε απόλυτα, τείνετε να συμφωνείτε, τείνετε να διαφωνείτε
ή διαφωνείτε απόλυτα με την ακόλουθη δήλωση: "Το διαδίκτυο είναι ένα καλό εργαλείο, το
οποίο μπορεί να με βοηθήσει να βελτιώσω τις γνώσεις μου για θέματα σχετικά με την υγεία".

(ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Συμφωνώ απόλυτα
Τείνω να συμφωνώ
Τείνω να διαφωνώ
Διαφωνώ απόλυτα
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q33

Πώς θα αξιολογούσατε τη γενική κατάσταση της υγείας σας; Θα λέγατε ότι είναι…;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πολύ καλή
Αρκετά καλή
Αρκετά κακή
Πολύ κακή
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q34

Έχετε οποιοδήποτε χρόνιο πρόβλημα υγείας ή ασθένεια; Με τον όρο "χρόνιο" εννοώ ένα
πρόβλημα υγείας που διήρκησε ή αναμένεται να διαρκέσει 6 μήνες ή περισσότερο.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ – ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
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Ναι, ένα
Ναι, περισσότερα από ένα
Όχι
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4

NEW

Q35

Πόσες φορές πήγατε εσείς προσωπικά στον γιατρό τους τελευταίους 12 μήνες;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Ποτέ
1-2 φορές
3-5 φορές
6 φορές ή περισσότερες
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Πώς θα αξιολογούσατε τις γενικές γνώσεις σας για θέματα σχετικά με την υγεία; Θα λέγατε ότι
είναι…;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Πολύ καλή
Αρκετά καλή
Αρκετά κακή
Πολύ κακή
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

NEW

Q37

Πόσο συχνά γυμνάζεστε ή κάνετε κάποιο άθλημα; Με τον όρο "γυμνάζεστε" εννοώ κάθε
μορφή σωματικής δραστηριότητας στην οποία επιδίδεστε μέσα στα πλαίσια ενός αθλήματος ή
σε περιβάλλον που σχετίζεται με κάποιο άθλημα, όπως κολύμβηση, άσκηση σε ένα
γυμναστήριο ή αθλητικό σύλλογο, τρέξιμο στο πάρκο, κ.τ.λ.
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα
3-4 φορές την εβδομάδα
1 με 2 φορές τη βδομάδα
1 με 3 φορές το μήνα
Λιγότερο συχνά
Ποτέ
ΔΓ/ ΔΑ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
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D4

Πόσο χρονών ήσασταν όταν σταματήσατε την πλήρη φοίτησή σας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα;

(ΕΡ: ΑΝ "ΑΚΟΜΗ ΦΟΙΤΑ", ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '00' - ΑΝ "ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΟΡΦΩΣΗ"
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '01' - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ '98' - ΑΝ "ΔΓ" ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΤΕ
'99')

D5a

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα απασχόλησή σας, θα λέγατε ότι είστε αυτοαπασχολούμενος,
υπάλληλος/μισθωτός, εργάτης ή θα λέγατε ότι είστε χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα;

(ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Αυτοαπασχολούμενος
Υπάλληλος/μισθωτός
Εργάτης
Χωρίς επαγγελματική δραστηριότητα
Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ)

1
2
3
4
5

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5b ΑΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΣΤΗΝ D5a
D5b

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Γεωργοκτηνοτρόφος, δασικός υπάλληλος, ψαράς
Ιδιοκτήτης καταστήματος, χειροτέχνης
Επαγγελματίας (δικηγόρος, ιατρός, λογιστής, αρχιτέκτονας...)
Διευθυντής εταιρίας
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5c ΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΜΙΣΘΩΤΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 2 ΣΤΗΝ D5a
D5c

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Επαγγελματίας (υπάλληλος ιατρός, δικηγόρος, λογιστής, αρχιτέκτονας…)
Γενική διεύθυνση, διευθυντής ή ανώτατη διεύθυνση
Μέση διεύθυνση, άλλες διευθύνσεις (τμηματάρχες, νεαρά διευθυντικά
στελέχη, δάσκαλοι/ καθηγητές, τεχνικοί)
Δημόσιος υπάλληλος
Υπάλληλος γραφείου
Άλλος υπάλληλος/μισθωτός (πωλητής, νοσοκόμα, ...)
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

1
2
3
4
5
6
7

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5d ΑΝ ΕΡΓΑΤΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 3 ΣΤΗΝ D5a
D5d

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Επόπτης/ εργοδηγός (επικεφαλής ομάδας, ...)

1
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Εργάτης
Ανειδίκευτος εργάτης
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

2
3
4

ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ D5e ΑΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΚΩΔΙΚΟΣ 4 ΣΤΗΝ
D5a
D5e

Θα λέγατε ότι είστε...;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Φροντίζει το σπίτι
Μαθητής (πλήρη εκπαίδευση)
Συνταξιούχος
Γυρεύει δουλεία
Άλλο/ Άρνηση (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

D12

1
2
3
4
5

Σε ποια επαρχία κατοικείτε;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)

D13

Θα λέγατε ότι ζείτε σε…;
(ΔΙΑΒΑΣΤΕ - ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ)
Αγροτική περιοχή ή χωριό
Μικρή ή μεσαίου μεγέθους πόλη
Μεγάλη πόλη
ΔΚ (ΜΗ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)

D18

1
2
3
4

Έχετε κινητό τηλέφωνο;
(ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Ναι
Όχι

D20

1
2

Έχετε σταθερό τηλέφωνο;
(ΜΗΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ)
Ναι
Όχι

D22

1
2

Μπορείτε να μου πείτε πόσα άτομα 15 χρονών και πάνω κατοικούν στο νοικοκυριό σας,
συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας;
(ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ - ΕΑΝ "ΔΓ" ΚΩΔΙΚΟΣ '98' - ΑΝ "ΑΡΝΗΣΗ" ΚΩΔΙΚΟΣ '99')
Αριθμός ατόμων ηλικίας 15 ετών ή μεγαλύτερα στο νοικοκυριό
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