ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο με σαφήνεια, γιατί θα χρησιμεύσει ως βασικό στοιχείο
για την τήρηση αρχείου στατιστικής, το οποίο πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στη μελέτη και
στην οργάνωση προγραμμάτων αποκατάστασης των καρκινοπαθών, αλλά και στην επιστημονική ιατρική έρευνα.
Σημειώστε τις απαντήσεις σας με το σύμβολο 
Δημογραφικά στοιχεία:
Φύλο: Άνδρας …………… Γυναίκα ………..……
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η ........
Έγγαμος/η ........
Παιδιά: Ναι ........ πόσα; ........ Όχι ........
Διαζευγμένος/η ........
Χήρος/α ........
Ηλικιακή κατηγορία: 18-30 ........
56-70 ........

31-40 ........
71-80 ........

Εκπαίδευση: Καμία ........
Επάγγελμα:
Δημοτικό ........
Γυμνάσιο ........
Λύκειο ........
ΙΕΚ ........
ΤΕΙ ........
ΑΕΙ ........
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό ........

41-55 ........
81 και πάνω ........
Ιδιωτικός Υπ. ........
Δημόσιος Υπ. ........
Αγρότης ........
Συνταξιούχος ........
Άλλο (γράψτε) ....................................

Ερωτηματολόγιο:
1.

Πότε νοσήσατε πρώτη φορά;
το τρέχον έτος ........
το προηγούμενο έτος ........
μέσα στην προηγούμενη τριετία ........
μέσα στην προηγούμενη πενταετία ........
μέσα στην προηγούμενη δεκαετία ........
πριν από δέκα χρόνια ........

2.

Πόσες φορές έχετε νοσήσει; ……………………..

3.

Τι μορφή καρκίνου έχετε; ………………………………………………………………………………….

4.

Γνωρίζατε από την αρχή ότι πάσχατε από καρκίνο; Ναι ........

Όχι ........

5.

Η οικογένειά σας ήξερε από την αρχή τι σας συνέβαινε; Ναι ........

Όχι ........

6.

Ποιος σας ανακοίνωσε την διάγνωση του καρκίνου; Ο Θεράπων Ιατρός ........
Μέλος της Οικογένειας ........
Ψυχολόγος ........
Νοσηλευτής ........

7.

Ακολουθήσατε: Χημειοθεραπεία ........
Χειρουργική επέμβαση ........

8.

Γνωρίζατε όλη τη διαδικασία της θεραπείας που θα ακολουθούσατε; Ναι ........ Όχι ........

9.

Καπνίζατε; Ναι ........ πόσα πακέτα ή τσιγάρα τη μέρα; ........ Όχι ........

10. Πίνατε αλκοολούχα ποτά; Ναι ........
Σε τι ποσότητες: Μικρές ........

Ακτινοθεραπεία ........
Άλλο: ...........................

Όχι ........
Τι πίνατε κυρίως; .............................
Μέτριες ........
Μεγάλες ........

11. Η διατροφή σας περιελάμβανε κυρίως: (γράψτε πόσες φορές την εβδομάδα τρώγατε)
Από όλα ........
Τηγανητά ........
Βραστά ........
Ψητά ........
Ψάρι ........
Κρέας ........
Λαχανικά ........
12. Δουλεύατε ή κατοικούσατε σε περιβάλλον με παράγοντες που επιβαρύνουν τον οργανισμό (ραδιενέργεια, σκόνη, κτλ.); Ναι ........ Όχι ........
13. Κάνατε κάποιο άθλημα; Ναι ........ ποιο; ......................................

Όχι ........

14. Θεωρείτε ότι η εμφάνιση του καρκίνου ακολούθησε μια περίοδο με:
Αρνητικά γεγονότα ………
Θετικά και ευχάριστα γεγονότα ........
15. Θέλατε να γνωρίζετε από την αρχή ότι πάσχατε από καρκίνο; Ναι ........

Όχι ........

16. Καταλαβαίνατε ότι η οικογένειά σας σάς έκρυβε την αλήθεια; Ναι ........

Όχι ........

17. Τι συναισθήματα σας προκαλεί η απόκρυψη της αλήθειας;
Θυμό ........
Ανασφάλεια ........
Ευγνωμοσύνη ........ Ελπίδα ........
18. Αν έπασχε άλλο μέλος της οικογένειά σας, εσείς θα του το λέγατε; Ναι ........ Όχι ........
19. Υπάρχουν άτομα στην οικογένειά σας που νόσησαν από καρκίνο πριν από εσάς;
Ναι ........ Όχι ........
20. Θεωρείτε ότι ο ρόλος του ψυχολόγου στη στήριξη του καρκινοπαθούς είναι σημαντικός;
Ναι ........ Όχι ........
21. Πιστεύετε ότι η συμμετοχή σας στον Σύλλογο και σε ομαδικές παρεμβάσεις βοηθάει
στην προσαρμογή μετά τη θεραπεία; Ναι ........
Όχι ........

Λάρισα …………………..… 201….

