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Η θαηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ζεξαπεηώλ πνπ ιακβάλεηο ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή, κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηελ ζεξαπεπηηθή ζνπ νκάδα λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο πγείαο ζνπ θαη αλάινγα λα πξνζαξκόδεη ηηο 

ζεξαπείεο ζνπ. Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην πνηόηεηαο δσήο ζρεδηάζηεθε ζπγθεγθξηκέλα γηα 

άηνκα κε ΠΓΚ. Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζπκία ζνπ λα ζπκπιεξώζεηο απηό ην εξσηεκαηνιόγην. 

Οδεγίεο: Οι ακόλουκεσ ερωτιςεισ αφοροφν τθν παροφςα κατάςταςθ τθσ υγείασ ςου, όπωσ τθν 

αντιλαμβάνεςαι. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα μασ επιτρζψουν να κατανοιςουμε καλφτερα πωσ 

αιςκάνεςαι ςτθν κακθμερινι ςου ηωι.  

 Παρακαλϊ απαντιςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Δεν υπάρχουν ςωςτζσ οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ! 

Εαν δεν είςαι ςίγουροσ πωσ να απαντιςεισ, επίλεξε τθν απάντθςθ που ανταποκρίνεται 

καλφτερα ςτθν δικι ςου κατάςταςθ.   

 

 

εκείωζε γηα ηαηξνύο θαη εξεπλεηέο: 

Απηό ην εξσηεκαηνιόγην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηε ζύκθσλν γλώκε ηεο νκάδαο ησλ δεκηνπξγώλ ηνπ. Οη 

δεκηνπξγνί δεηνύλ όπσο ηα δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνύλ από ηελ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ εγθπξνπνίεζε ηνπ. Γεδνκέλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε απηό ην εξσηεκαηνιόγην δελ κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πξίλ από ηελ δεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο εγθπξνπνίεζεο πνπ δηεμήρζεη από ηελ 

νκάδα ησλ δεκηνπξγώλ, θάηη πνπ αλακέλεηαη λα γίλεη ην Φζηλόπσξν ηνπ 2016. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη άδεηεο ρξήζεο παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε: 

 Γηα Βόξεηα Ακεξηθή: Professor Alexandra Quittner, email: aquittner@miami.edu 

 Γηα Δπξώπε: Professor Jane Lucas, email: jlucas1@soton.ac.uk 
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Παρακαλώ ζημειώζε ()ζηο κοσηάκι ποσ ανηιζηοιτεί ζηην απάνηηζη ζοσ.  
 

Καηά ηην διάρκεια ηης περαζμένης βδομάδας, ζε ποιο βαθμό 

δσζκολεύηηκες: 
Αξθεηή 

δπζθνιία 

Κάπνηα 

δπζθνιία 

Λίγε 

δπζθνιία 

Κακία 

δπζθνιία 

1. Να εθηειείο έληνλεο δξαζηεξηόηεηεο (νπσο θεπνπξηθή ή άζθεζε) ..........       

2. Να πεξπαηάο ην ίδην γξήγνξα κε ηνπο άιινπο ...........................................      

3. Να αλέβεηο από ηηο ζθάιεο πεξηζζόηεξνπο από έλα νξόθνπο  ...................      

4. Να θνπβαιάο βαξηά αληηθείκελα, όπσο βηβιία θαη ηζάληεο κε ςώληα .......      

 

Καηά ηην διάρκεια ηης περαζμένης βδομάδας, ζημείωζε πόζο 

ζστνά: Πάληα πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο Πνηέ 

5. Έλησζεο θνπξαζκέλνο/ε.............................................................................      

6. Έλησζεο αλήζπρνο/ε ..................................................................................      

7. Έλησζεο ελεξγεηηθόο/ή ...............................................................................      

8. Έλησζεο εμνπζελσκέλνο/ε .........................................................................      

9. Έλησζεο ιππεκέλνο/ε .................................................................................      

10. Έλησζεο θαηάζιηςε ....................................................................................      

 

Παρακαλώ ζημείωζε ()ζηο κοσηάκι ποσ ανηιζηοιτεί ζηην απάνηηζη ζοσ. 

Βρίζκεζαι ζηο παρόν ζηάδιο ζε θεραπεία (θαρμακεσηική αγωγή από ηο ζηόμα ή ειζπνεόμενη, θσζιοθεραπεία/καθαριζμό 

αεραγωγών); 

Ναι Ότι (ζσνέτιζε ζηο ερώηημα 17) 

 

Καηά ηην δίαρκεια ηης περαζμένης βδομάδας, ζημείωζε:  

11. Πόζν ρξόλν μνδεύεηο θάζε κέξα γηα ηηο ζεξαπείεο γηα ηελ ΠΔΚ;  
 

a. Πνιύ  

b. Μέηξην  

c. Λίγν  

d. Σρεδόλ θαζόινπ  

 

Καηά ηην διάρκεια ηης περαζμένης βδομάδας, ζημειώζηε ζε ποιο 

βαθμό: 
Καζόινπ Λίγν Μέηξηα Πνιύ 

12. Οη ζεξαπείεο γηα ηελ ΠΓΚ, έθαλαλ ηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή πην δύζθνιε      

13. Ήηαλ δύζθνιν λα ελζσκαηώζεηο ηηο ζεξαπείεο γηα ηελ ΠΓΚζε θαζεκεξηλή 

βάζε..............................................................................................................  
    

Μέξνο I. Πνηόηεηα Ζωήο 
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14. Η θπζηνζεξαπεία/θαζαξζε αεξαγσγώλ ζε έθαλε λα αηζζάλεζαη πην 

γξήγνξα θνπξαζκέλνο ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή ............................... .... 
    

 

 

Σκεθηόμενος ηην σγεία ζοσ καηα ηην διάρκεια ηης περαζμένης 

βδομάδας, ζημείωζε ζε ποιο βαθμό η κάθε πρόηαζη ιζτύει για 

εζένα. 
Πνιύ 

αιεζέο 

Κπξίωο 

αιεζέο 

Λίγν 

αιεζέο 

Καζόινπ  

αιεζέο 

 

 

15. Νηώζσ άλεηα λα βήρσ κπξνζηά ζε άιινπο ................................................       

16. Αλεζπρώ κήπσο έιζσ ζε έπαθε ζε άιινπο πνπ είλαη άξσζηνη .................      
 

17. Αηζζάλνκαη κνλαμηά ...................................................................................       

18. Νηώζσ άλεηα λα θπζώ ηελ κύηε κνπ κπξνζηά ζε άιινπο .........................      
Δελ 

ηζρύεη 

19. Αηζζάλνκαη άλεηα λα θάλσ ζεξαπεία (θάζαξζε αεξαγσγώλ/ 

θπζηνζεξαπεία) κπξνζηά ζε άιινπο ...........................................................      

 

 

 
 

 

 

 

Καηά ηην διάρκεια ηης περαζμένης βδομάδας: 

 

20. Σε πνην βαζκό είρεο δπζθνιία λα αληαπνθξηζείο ζηηο αλάγθεο ηεο δνπιεηάο ζνπ, ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο ή άιιεο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο;  

a. Γελ είρεο πξόβιεκα λα αληαπνθξηζείο  

b. Καηάθεξλεο λα αληαπνθξηζείο αιιά κε δπζθνιία.  

c. Έκελεο πίζσ  

d. Γελ θαηάθεξεο λα θάλεηο απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαζόινπ  

 

    

21. ε πνην βαζκό, ε ΠΔΚ επεξέαδεη ηελ εθπιήξώζε ηωλ ζηόρωλ πνπ έρεηο ζηελ δνπιεηά ζην ζπίηη, ζηελ νηθνγέλεηα ή ζηελ 

πξνζωπηθή ζνπ δωή; 

                          Πνιύ                     Μέηξηα            Λίγν                         Καζόινπ       

 

 

Σκεθηόμενος ηην σγεία ζοσ ηην περαζμένη βδομάδα, ζημειώζε ζε 

ποιο βαθμό ιζτσεί η κάθε πρόηαζη για ζένα. Πνιύ αιεζέο 

Κπξίωο 

αιεζέο Λίγν αιεζέο 

Καζόινπ 

αιεζέο 

22. Δίλαη δύζθνιν λα ζρεδηάδσ γηα ην κέιινλ (π.ρ. αιιαγή δνπιεηώλ ή λα    

     θάλσ νηθνγέλεηα) .......................................................................................      

23. Έρσ κία θπζηνινγηθή δσή .........................................................................      

24. Αλεζπρώ κήπσο ε πγεία κνπ ρεηξνηεξεύζεη ..............................................      

25. Αηζζάλνκαη πγηήο .......................................................................................      

26. Καηαθέξλσ λα ελζσκαηώλσ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηο ζεξαπείεο γηα 

ηελ ΠΓΚ................................................................................................... 
    

Μέξνο II. ρνιείν, Δνπιεηά, ή Καζεκεξηλέο Δξαζηεξηόηεηεο 
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Παρακαλώ ζημείώζε ()ζηο κοσηάκι ποσ ανηιζηοιτεί ζηην απάνηηζη ζοσ. 

 

27. Πσο λνκίδεηο όηη είλαη ε πγεία ζνπ ηώξα;  

a. Άξηζηε  

b. Καιή 

c. Μέηξηα  

d. Καθή 

 

 

 

 

 

 

Σημείωζε πως αιζθανόζοσν καηα ηην διάρκεια ηης περαζμένης 

βδομάδας.  
ε κεγάιν 

βαζκό Μεξηθώο Λίγν Καζόινπ 

28. Αηζζαλόζνπλ ζπκθόξεζε ζην ζηήζνο; ......................................................      

29. Δίρεο πξόβιεκα λα αθνύο θαζαξά (εάλ θνξάο αθνπζηηθά: είρεο πξόβιεκα  

    λα αθνύο θαζαξά ρσξίο ηα αθνπζηηθά)     

30. Έλησζεο ηελ κύηε ζνπ λα ζηάδεη πγξό πξνο ζηνλ ιαηκό ζνπ ( είρεο δειαδή   

    εζσηεξηθή ξηληθή θαηαξξνή) .....................................................................      

31. Δίρεο πόλν ζηα ηγκόξεηα (ζην πξόζσπν ή ζην θεθάιη) .............................  
    

32. Δίρεο ζθίμηκν ζην ζηήζνο ..........................................................................  
    

33. Αλαγθαδόζνπλ λα βήρεηο θιέγκαηα ..........................................................  
    

 

   

Εάλ ε 

απάληεζε 

ζαο είλαη 

Καζόινπ 

ζπλερηζηε 

ζηελ 

εξώηεζε 

35 

Καηά ηην διάρκεια ηης περαζμένης βδομάδας: 

34. Τν θιέγκα ζνπ ήηαλ θπξίσο Καζαξό Καζαξό πξνο θίηξηλν  Κηηξηλνπξάζηλν 

 Πξαζηλσπό Πξάζηλν κε ίρλε αίκαηνο Γελ γλσξίδσ 

 

 

 

Σημείωζε πόζο ζστνά καηα ηην προηγούμενη βδομάδα: Πάληα πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο Πνηέ 

35. Δίρεο δύζπλνηα ζε πεξηπηώζεο πην έληνλεο δξαζηεξηόηεηαο (π.ρ. νηθηαθέο 

εξγαζίεο ή θεπνπξηθή) ...................................................................                                                                                                                                                      

36. Δίρεο ζπξηγκό όηαλ αλάπλεεο .....................................................................      

37. Δίρεο ξηληθή θαηαξξνή ...............................................................................      

 

Μέξνο III. πκπηώκαηα 
Παρακαλώ ζημείωζε ()ζηο κοσηάκι ποσ ανηιζηοιτεί ζηην απάνηηζη ζοσ. 
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  Σημείωζε πόζο ζστνά καηά ηην περαζμένη βδομάδα: Πάληα πρλά 

Μεξηθέο 

θνξέο Πνηέ 

38. Δίρεο δύζπλνηα όηαλ κηινύζεο ...................................................................      

39. Έλησζεο ηα απηηά ζνπ βνπισκέλα .............................................................      

40. Δίρεο κπινθαξηζκέλε κύηε ........................................................................      

 

 

Παρακαλώ βεβαιώζοσ όηι απάνηηζες όλες ηις ερωηήζεις. 

 

 

Ε ΕΤΥΑΡΙΣΟΤΜΕ 




