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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Για τις παρακάτω προτάσεις, παρακαλώ δώστε μια απάντηση, που ταιριάζει σε εσάς και  
ανταποκρίνεται  περισσότερο στην άποψή σας.  Το ερωτηματολόγιο είναι αυστηρά 
προσωπικό και ανώνυμo. 
1 Φύλο:             Άνδρας    = 1                        Γυναίκα  = 2               

2 Ηλικία:   30-40ετών= 1,    41-50 ετών= 2,    51-60 ετών= 3,   61-70 ετών= 4,   71-80 ετών=5 , <30=6                                                                                                         

3 Οικογενειακή κατάσταση:  Έγγαμος /η  =1,         Άγαμος /η  =2,    Διαζευγμένος /η - Διάσταση  = 3,        
Χήρος /α  =  4,        Συμβίωση   =   5            

 

4             Μορφωτικό επίπεδο:  
 Απόφοιτος Δημοτ.  =1,    Γυμνασίου – Λυκείου  = 2,  ΤΕΙ – ΑΕΙ= 3,  Μεταπτυχιακό -  Διδακτορικό =  4                                                                

 

5 Επάγγελμα:    Άνεργος=1, Δημ. Υπάλληλος= 2, Ιδιωτ. Υπάλληλος =3,     Ελεύθερος επαγγελματίας = 4, 
Οικιακά = 5,   Συνταξιούχος = 6,  Άλλο  --------------------------------7  

 

6  ΤΥΠΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Νευρολογικές διαταραχές=1                 Παθολογικές διαταραχές=2   Μετά από χειρουργείο=3 
 

7 Εάν ναι, τι χειρουργείο ήταν αυτό:                                                                                                                                         
κοιλίας=1 , καρδιάς =2 , κεφάλι=3,  μυοσκελετικό σύστημα=4,  αγγειολογικό=5, Αλλο=6 

 

8 Πόσο καιρό λαμβάνεται φαρμακευτική κάνναβη; 

1 -3 μήνες=1        3-6μήνες=2     6-12μήνες=3        πάνω από χρόνο=4 

 

9 Τρόπος χορήγησης της φαρμακευτικής κάνναβης; 

Από το στόμα=1       με αυτοκόλλητα=2        με υπόθετα =3 

 

10 Ποσότητα που λαμβάνεται; 

0,5 γρ=1   1γρ=2  

 

11 Πιστεύεται ότι έχουν μειωθεί τα συμπτώματα; 

NAI=1       OXI=2      ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΗ=3 

 

12 Θα συνιστούσατε και σε άλλους ασθενείς με την ίδια πάθηση με εσάς την φαρμακευτική 
κάνναβη; 

NAI=1     OXI=2     ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ/ΡΗ=3 

 

 

13 Η οικογένεια σας γνωρίζει ότι λαμβάνεται φαρμακευτική κάνναβη; 

ΝΑΙ=1   ΟΧΙ=2 
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14 Εάν ναι,σας στηρίζει σε αυτό; 

ΝΑΙ=1   ΟΧΙ=2 

 

15 Αποκρύπτεται από τον κοινωνικό σας περίγυρο τη λήψη φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

16 Έχετε παρατηρήσει βελτίωση στον ύπνο ύστερα από τη λήψη της φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

17 Έχετε παρατηρήσει να γίνεστε πιο επιθετικός/κή ύστερα από την λήψη φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

18 Έχετε παρατηρήσει να νιώθετε πιο ενεργητικός/κή και δραστήριος/ρια ύστερα από την λήψη 
φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

19 Ποια η συχνότητα περιοδικού ελέγχου στη λήψη της φαρμακευτικής κάνναβης 

1 φορα το μήνα=1          ανά 2 μήνες=2              ανά 3μηνο=3   

 

20 Αισθανόσασταν παρατεταμένο αίσθημα εφορίας μετά τη λήψη της φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

21 Αισθανόσασταν ληθαργικός μετά τη λήψη φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

22 Είχατε αυξημένη όρεξη μετά τη λήψη φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

23 Είχατε αυξομειώσεις στο βάρος σας; 

ΝΑΙ=1    ΟΧΙ=2 

 

24 Εάν ναι,πόσα κιλά πήρατε 

1-5=1         5-10=2   πάνω από 10=3 

 

25 Πόσα κιλά χάσατε 

1-5=1         5-10=2   πάνω από 10=3 

 

 

26 Είναι δύσκολο για τα ελληνικά δεδομένα να προμηθευτεί κάποιος φαρμακευτική κάνναβη 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2    ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ=3 
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27 Θεωρείται ότι η λήψη της φαρμακευτικής κάνναβης άλλαξε τη ζωή σας προς το καλύτερο 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

28 Θα θέλατε να συνταγογραφείτε η φαρμακευτική κάνναβη όπως όλα τα υπόλοιπα φάρμακα 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

29 Πιστεύεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τη χρησιμότητα της 
φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

30 Η φαρμακευτική κάνναβη είναι πιο οικονομική από τα κοινά φάρμακα 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

31 Μπορούσατε να ασκείται τα επαγγελματικά σας καθήκοντα με την λήψη της φαρμακευτικής 
κάνναβης 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

32 Η σεξουαλική σας ζωή βελτιώθηκε μετά τη λήψη της φαρμακευτικής κάνναβης 

ΝΑΙ=1      ΟΧΙ=2 

 

 

Το ερωτηματολόγιο αυτό ζητά τις απόψεις σας για την υγεία σας.  

Οι πληροφορίες θα βοηθήσουν στο να καταγραφεί το πώς αισθάνεστε και πόσο καλά είσθε 
σε θέση  να φέρεται εις πέρας τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες. 

Απαντήστε σε κάθε ερώτηση, σημειώνοντας την κατάλληλη απάντηση. Αν δεν είστε 
βέβαιοι για το πώς να απαντήσετε σε κάποια ερώτηση, παρακαλώ δώστε την απάντηση 
που προσεγγίζει περισσότερο αυτό που αισθάνεστε.   

1. Σε γενικές γραμμές θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι : 

Εξαιρετική ……………1 

Πολύ καλή ……………2 

Καλή ………………….3 

Μέτρια………………...4 

Κακή…………………..5 
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2. Συγκρίνοντας την υγεία σας σήμερα με το πώς ήταν ένα χρόνο πριν : 

Είναι πολύ καλύτερη τώρα από ότι ένα χρόνο πριν…………….1 

Είναι κάπως καλύτερη τώρα από ότι ένα χρόνο πριν…………...2 

Είναι περίπου η ίδια με  ένα χρόνο πριν………………………...3 

Είναι κάπως χειρότερη  από ότι ένα χρόνο πριν………………...4 

Είναι πολύ χειρότερη από ότι έναν χρόνο πριν………………….5 

3. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποιες δραστηριότητες που μπορεί να έχετε στην διάρκεια 
της ημέρας. Η κατάσταση της υγείας σας σήμερα περιορίζει αυτές τις δραστηριότητες ; Εάν 
ναι, πόσο ; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Ναι  
Περιορίζονται 
 πολύ 

Ναι  
Περιορίζονται 
 λίγο  

Όχι,  
δεν περιορίζονται 
καθόλου  

α. Κοπιαστικές δραστηριότητες, όπως 
τρέξιμο, σήκωμα βαριών 
αντικειμένων, έντονη αθλητική 
άσκηση  

1 2 3 

β. Μέτριες δραστηριότητες, όπως 
μετακίνηση ενός τραπεζιού, το 
στρώσιμο της ηλεκτρικής σκούπας  

1 2 3 

γ. το σήκωμα και η μεταφορά ψώνιων  1 2 3 

δ. το ανέβασμα με τα πόδια μερικών 
ορόφων  

1 2 3 

ε. το ανέβασμα με τα πόδια ενός 
ορόφου  

1 2 3 

ζ. το σκύψιμο ή το γονάτισμα 1 2 3 

η. το περπάτημα ενός χιλιομέτρου 1 2 3 

θ. το περπάτημα απόστασης 
μερικών οικοδομικών τετραγώνων  

1 2 3 

ι. το περπάτημα μιας απόστασης ενός 
οικοδομικού τετραγώνου  

1 2 3 

κ. το να κάνετε μπάνιο ή να ντυθείτε  1 2 3 
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4. Στη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων, η κατάσταση της σωματικής σας υγείας 
ήταν τέτοια, ώστε να δημιουργήσει στην δουλειά σας ή στις καθημερινές σας 
δραστηριότητες, κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα ; 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

α. περιορίσατε το χρόνο που αφιερώσατε στη δουλεία σας ή άλλες 
δραστηριότητες ; 

1 2 

β. καταφέρατε να κάνετε λιγότερα πράγματα από όσα θέλετε να 
κάνετε;  

1 2 

γ. μειώσατε μέρος της δουλειάς σας ή των καθημερινών 
δραστηριοτήτων σας  

1 2 

Δ. είχατε δυσκολίες στην εκτέλεση της δουλειάς σας ή των άλλων 
δραστηριοτήτων σας, χρειάστηκε δηλ. να κάνετε μεγαλύτερη 
προσπάθεια για να τα καταφέρετε  

1 2 

 

5. Στη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων τα συναισθηματικά σας προβλήματα, όπως 
κακοκεφιά, ή άγχος, ήταν τέτοια ώστε να δημιουργήσουν στη δουλειά σας ή στις 
συνηθισμένες καθημερινές σας δραστηριότητες κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα : 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

α. περιορίσατε το χρόνο που αφιερώσατε στη δουλεία σας ή άλλες 
δραστηριότητες ; 

1 2 

β. καταφέρατε να κάνετε λιγότερα πράγματα από όσα θέλετε να 
κάνετε;  

1 2 

Γ. δεν κάνατε τη δουλειά σας ή τις άλλες σας δραστηριότητες τόσο 
προσεκτικά, όσο τις κάνετε συνήθως  

1 2 
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6. Στη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων κατά πόσο η σωματική σας υγεία ή τα 
συναισθηματικά σας προβλήματα στάθηκαν εμπόδιο στις συνήθεις κοινωνικές σας 
δραστηριότητες με την οικογένεια, τους φίλους, τους γείτονες κ.λ.π 

καθόλου …………………..1 

ελάχιστα…………………...2 

μέτρια ……………………..3 

αρκετά……………………..4 

πάρα  πολύ…………………5 

 

7. Στη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων πόσο σωματικό πόνο νοιώσατε ; 

καθόλου …………………..1 

ελάχιστα…………………...2 

μέτρια ……………………..3 

αρκετά……………………..4 

πάρα  πολύ…………………5 

 

8. Στη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων κατά πόσο ο πόνος εμπόδισε τις 
συνηθισμένες σας δραστηριότητες, μέσα και έξω από το σπίτι  

 καθόλου …………………..1 

ελάχιστα…………………...2 

μέτρια ……………………..3 

αρκετά……………………..4 

πάρα  πολύ…………………5 
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9. οι ερωτήσεις που ακολουθούν έχουν σχέση με το πώς νοιώθατε κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 4 εβδομάδων : 

πόσο καιρό τις τελευταίες 4 εβδομάδες ; 

 Συνέχεια  Τον  

περισσότερο 

Αρκετό 

καιρό  

Κάμποσο 

καιρό 

Λίγο 

καιρό 

καθόλου 

Είχατε τα κέφια σας        

Είσαστε πολύ νευρικός;       

Νοιώθατε πολύ 
μελαγχολικά που 
τίποτα δεν μπορούσε 
να σας κάνει 
χαρούμενο;  

      

 

Αισθανόσαστε ήρεμος 
και γαλήνιος   

      

 

Είχατε μεγάλη 
ενεργητικότητα ; 

      

 

Είχατε τις μαύρες σας; 

      

Νοιώθατε 
εξαντλημένος ; 

      

Είσαστε ευτυχισμένος;       

Νοιώθατε 
κουρασμένος;  
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10. Κατά τη διάρκεια των 4 τελευταίων εβδομάδων κατά πόσο η σωματική σας υγεία ή τα 
συναισθηματικά σας προβλήματα περιόρισαν τοις κοινωνικές σας δραστηριότητες, όπως 
π.χ  επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους ; 

όλο το διάστημα ………………….1 

τον περισσότερο καιρό …………...2 

αρκετό καιρό ……………………...3 

λίγο καιρό………………………….4 

καθόλου……………………………5  

 

11. πόσο  σωστό ή λάθος είναι για σας καθένα από τα παρακάτω: 

 Απόλυτα  

Σωστό  

Μάλλον 

Σωστό  

Δεν 

ξέρω 

Μάλλον 

λάθος  

Απόλυτα 

λάθος  

α. φαίνεται ότι αρρωσταίνω λίγο πιο 
συχνά από ότι οι άλλοι 

     

β. είμαι τόσο υγιής όσο και κάθε άλλος 
που γνωρίζω 

     

γ. περιμένω την υγεία μου ότι θα 
χειροτερέψει  

     

δ. η υγεία μου είναι εξαιρετική       
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