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ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΕΝΔΟ-ΣΎΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΎΣΙΏΝ 
Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο ωφελούμενης 

Ονοματεπώνυμο στελέχους

Εισαγωγή

Συχνά οι γυναίκες που εμφανίζουν Προβληματική Χρήση Ουσιών είναι επίσης επιζώσες από διαφόρων 
ειδών τραύματα, συμπεριλαμβανομένης και της Ενδο-συντροφικής βίας. Ως  εκ τούτου, ρωτάμε όλες τις 
ωφελούμενες μας κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. 

Ερωτήσεις
Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με την τωρινή κατάσταση και την παρελθοντική. 

1. Υπάρχουν στο παρόν συγκρουσιακές σχέσεις με την οικογένεια 
σας ή τον σύντροφο σας που σας προκαλούν στρες;   Nαι                  Όχι    

2. Οι γυναίκες σε θεραπεία μας αναφέρουν συχνά ότι οι σύντροφοι 
τους παραπονιούνται για τη χρήση ουσιών που κάνουν εκείνες. 
Πως δείχνει ο δικός σας σύντροφος την απογοήτευση του;

3. Έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ή στο παρόν κάποιο από τα παρακάτω στις σχέσεις σας 
με την οικογένεια σας ή το σύντροφο σας; 

  Άσχημες προσφωνήσεις (π.χ. πρεζάκια, πόρνη, σκύλα, ηλίθια, τσούλα, άσχημη, χοντρή, χαμένη, 
ανώριμη, ή άλλα τέτοια ονόματα, τα οποία ίσως δεν είναι προσβλητικά, αλλά χρησιμοποιούνται προς 
αποφυγή χρήσης του προσωπικού σας ονόματος), με σκοπό να σας μειώσουν και να σας κάνουν να 
νιώσετε άχρηστη.   

  Σπρώξιμο, άρπαγμα, χτύπημα, ή κράτηση παρά τη θέληση σας

  Παρεμπόδιση στις κοινωνικές επισκέψεις από οικογένεια και φίλους, παρεμπόδιση από τηλεφωνικές 
συνομιλίες και επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους σας, απαγόρευση εξόδου από το σπίτι 
σας, παρεμπόδιση εύρεσης ή διατήρησης εργασίας. Παρεμπόδιση ελευθερίας να πάτε όπου θέλετε

  Δέχεστε απειλές ότι ο σύντροφος σας θα κάνει κακό σε εσάς, στα παιδιά σας, σε άλλους οικείους ή 
κατοικίδια ζώα 

  Σπάσιμο ή καταστροφή δικών σας αντικειμένων



  Αισθάνεστε φοβισμένη ή τρομοκρατημένη να φύγετε από το σπίτι 

  Δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στα χρήματα σας ή σε σημαντικά έγγραφα, 
όπως Ταυτότητα, βιβλιάριο υγείας ή συνταγογραφήσεις φαρμάκων, κ.λπ. 

  Σας απειλούν με την απώλεια επιμέλειας των παιδιών σας ή με κίνηση της διαδικασίας 
για προστασία ανηλίκων  

  Γίνονται τα παιδιά σας μάρτυρες της κακοποίησης; 

  Έχετε σεξουαλικές επαφές που σας κάνουν να νιώθετε άβολα ή φόβο; 

  Έχετε φοβηθεί ποτέ, στο παρόν ή παρελθόν, κάποιο μέλος της οικογένειας του συντρόφου σας; 

Αν η απάντηση είναι Ναι σε κάποιο από τα παραπάνω

4. Συσχετίζεστε ακόμη με αυτό το άτομο;                                                   Nαι                  Όχι    

5. Με ποιο τρόπο συσχετίζεστε; 

6. Πότε συνέβη τελευταία φορά κάποιο από τα παραπάνω περιστατικά; 

  Προηγούμενη εβδομάδα

  Προηγούμενο μήνα 

  Πέρυσι 

  Περισσότερο από ένα χρόνο πριν 

7. Έχει έρθει ποτέ η Αστυνομία στο σπίτι σας λόγω ενός καβγά; 

                      Nαι                  Όχι   

Σχόλια:

8. Έχετε αναζητήσει ιατρική βοήθεια για πρόβλημα 
τραυματισμού από βίαια περιστατικά στο παρελθόν; 

                        Nαι                  Όχι   

Σχόλια:
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9. Έχετε αναζητήσει στο παρελθόν ιατρική βοήθεια 
για προβλήματα υγείας που σχετίζονται με το στρες;  

Αν ναι,

Έχει υπάρξει υποστηρικτικός ο σύντροφος σας σε παλαιότερες 
απόπειρες απεξάρτησης; 

                        Nαι                  Όχι   

Σχόλια:

                        Nαι                  Όχι   

10. Πιστεύετε ότι ο σύντροφος σας θα είναι υποστηρικτικός 
στην παρούσα θεραπεία; 

                        Nαι                  Όχι   

11. Έχετε ανησυχία ή φόβο για σωματική κακοποίηση λόγω της 
προσπάθειας σας να αναζητήσετε θεραπεία; 

12. Θα παραβρίσκεται ο σύντροφος σας στο θεραπευτικό κέντρο 
ή στην περιοχή γύρω από αυτό κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας; 

Αν έχει σιγουρευτεί η ύπαρξη Ενδο-συντροφικής βίας, παρακάτω θα δείτε μια απλή Αξιολόγηση Κινδύνου. 
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να παραδοθούν στην αντίστοιχη παραπομπή. 

1. Έχει αυξηθεί η συχνότητας της βίας τους τελευταίους 12 μήνες;                     Nαι                  Όχι   

2. Έχει αλλάξει μορφές η βία τους τελευταίους 12 μήνες;                     Nαι                  Όχι   

3. Έχει αυξηθεί η ένταση της βίας τους τελευταίους 12 μήνες;                     Nαι                  Όχι   

4. Μήπως ο θύτης σας κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ 
σε σχεδόν καθημερινή βάση;                     Nαι                  Όχι   

5. Σας έχει απειλήσει με θάνατο ο θύτης σας;                     Nαι                  Όχι   

6. Είναι ο θύτης σας βίαιος προς τα παιδιά σας; Με ποιο τρόπο;                     Nαι                  Όχι   

7. Είναι ο θύτης σας βίαιος εκτός σπιτιού;                     Nαι                  Όχι   

Ο κίνδυνος που σχετίζεται με κάθε ερώτηση, ποικίλει. Αν παρόλα αυτά η απάντηση είναι ναι στα 2/3 των 
ερωτήσεων, η επιζώσα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα χρειαστεί να μιλήσει με έναν ειδικό Ενδο-συντροφικής 
βίας για ένα Πλάνο Ασφαλείας. Παρακαλούμε αναφερθείτε άμεσα σε έναν αντίστοιχο σύμβουλο. 
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