
Ενότητα 6:  
 

Έλεγχος, αξιολόγηση κινδύνου, 
παραπομπές και παρακολούθηση 

 

 



«Εκτός από τις ερωτήσεις σχετικά με τη βία, γενικά 

θέτουμε και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση 

ουσιών, καθώς αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στους 

επιζώντες της Ενδο-συντροφικής βίας. Αυτό γίνεται για 

να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση και δεν θα σας αποκλείσουμε από 

τις υπηρεσίες μας» 

Παράδειγμα 
έναρξης της 

συζήτησης για 
την 

Προβληματική 
χρήση ουσιών 



• Πόσο αλκοόλ υπολογίζετε ότι πίνετε σε καθημερινή βάση; 

• Ποιες άλλες ουσίες χρησιμοποιείτε; 

• Θεωρείτε ότι το αλκοόλ ή άλλες ουσίες σας βοηθούν να 

αντιμετωπίσετε την κατάστασή σας; 

• Τι πιστεύει ο σύντροφός σας για τη χρήση αλκοόλ ή ουσιών; Το 

χρησιμοποιεί εναντίον σας με οποιονδήποτε τρόπο; 

Αισθάνεστε ποτέ ότι πιέζεστε από αυτόν να χρησιμοποιήσετε 

ουσίες; Αν ναι, μπορείτε να αναφέρετε περιπτώσεις όπου είτε 

σας έχει πιέσει να χρησιμοποιήσετε είτε χρησιμοποίησε τη 

χρήση ουσιών εναντίον σας;  

Παραδείγματα 
συνηθισμένων 

ερωτήσεων που 
πρέπει να 

συμπεριληφθούν 
στην 

Προβληματική 
χρήση ουσιών 



• Πώς εσείς και ο σύντροφός σας επιλύετε τη σύγκρουση; 

• Τι σκέφτεται ο σύντροφός σας για τη χρήση ουσιών από εσάς; 

• Φοβάστε ποτέ αυτά που λέει ή κάνει ο σύντροφός σας; 

• Μήπως οι διαφωνίες οδηγούν σε κλωτσιές, χτυπήματα ή 

σπρώξιμο; 

• Έχετε αναγκαστεί ποτέ να κάνετε ανεπιθύμητο σεξ με τον 

σύντροφό σας; 

• Σας εμποδίζει κανείς να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας;  

Παραδείγματα 
κοινών 

ερωτήσεων που 
πρέπει να 

συμπεριληφθούν 
για τον έλεγχο 

Ενδο-
συντροφικής βίας 



Ερωτήσεις για συζήτηση:  

Πείτε ο ένας στον άλλο για κάποια στιγμή που ανακαλύψατε ότι ένας πελάτης έπασχε από το άλλο πρόβλημα. 

Προσωπικό υποστήριξης Ενδο-συντροφικής βίας, όταν ανακαλύφθηκε η Προβληματική χρήση ουσιών και 

προσωπικό υποστήριξης Προβληματικής χρήσης ουσιών όταν ανακαλύφθηκε η Ενδο-συντροφική βία. 

Πώς προέκυψε;  

Τι ερωτήσεις κάνατε;  

Νιώσατε ότι είχατε τις ικανότητες να συζητήσετε το θέμα με τον πελάτη;  

Μπορούν οι άλλοι ειδικοί να συμβουλεύσουν για τη συγκεκριμένη κατάσταση με βάση την τεχνογνωσία τους;  



• Έχει αυξηθεί η βία σε συχνότητα τους τελευταίους 12 μήνες; 

• Έχει αλλάξει η βία τους τελευταίους 12 μήνες, έτσι ώστε να 

έχουν συμβεί και άλλα είδη βίας; 

• Έχει αυξηθεί η βία σε σοβαρότητα τους τελευταίους 12 

μήνες; 

• Απείλησε ποτέ ο κακοποιητής να σας σκοτώσει; 

• Ο κακοποιητής σας είναι βίαιος προς τα παιδιά σας; Με ποιο 

τρόπο; 

• Ο κακοποιητής σας είναι βίαιος εκτός σπιτιού; 

 

Παραδείγματα κοινών 
ερωτήσεων που πρέπει 

να συμπεριληφθούν 
για την εκτίμηση 
κινδύνου Ενδο-

συντροφικής βίας 



Ερωτήσεις συζήτησης:  

Πώς θα αλλάξουν οι ανάγκες και οι επιλογές ασφάλειας ενός επιζώντα 

καθώς αλλάζει η κατάσταση χρήσης ουσιών; 



• Ποιες είναι οι συνήθειες σας στη χρήση φάρμακων / αλκοόλ;  

• Μπορεί κάποιο από αυτά να είναι επικίνδυνο για σένα; π.χ. 

κοινή χρήση εξοπλισμού ενέσιμης έγχυσης, πόσιμο σε 

σημείο απώλειας συνείδησης, χρήση ποικίλων ουσιών σε μια 

δεδομένη στιγμή; 

• Έχετε ποτέ κάνει χρήση υπερβολικής δόσης ή χάσει τη μνήμη 

σας λόγω της χρήσης ουσιών; 

• Όταν κάνετε χρήση, έχετε κάποιον να φροντίζει για τα παιδιά 

σας;  

 

Παραδείγματα κοινών 
ερωτήσεων που πρέπει 
να συμπεριληφθούν για 

την αξιολόγηση 
κινδύνου για την 

Προβληματική χρήση 
ουσιών 



Παρακολούθηση ερωτήσεων συζήτησης:  

● Ποια είναι η τωρινή σας κατάσταση όσον αφορά την παρακολούθηση; Υπάρχουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες πελατών που συνήθως παρακολουθείτε; Ποιος είναι ο λόγος που κάνετε την 

παρακολούθηση;  

● Η παρακολούθηση αποτελεί τυπικό μέρος της δουλειάς σας; Πώς γίνεται; Πόσο συχνά παρακολουθείτε 

κάθε άτομο; 

● Ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν ή παύουν την παρακολούθηση;  

● Υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι ή μειονεκτήματα από τη διεξαγωγή παρακολούθησης, τόσο για τους πελάτες 

όσο και για τους επαγγελματίες; 


