
Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο ωφελούμενης

Ονοματεπώνυμο στελέχους

Εισαγωγή

Επιπρόσθετα στις ερωτήσεις που κάνουμε αναφορικά με τη βία, θα απευθύνουμε επίσης ερωτήσεις σχετικά με 
την χρήση ουσιών, εφόσον το φαινόμενο αυτό είναι συχνό στις επιζώσες της Ενδο-συντροφικής βίας.  

1. Η βία αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο ζήτημα για να 
αντιμετωπιστεί, και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόπο για να 
διαχειριστεί από επιζώσες της βίας. Πολλοί από αυτούς, κάνουν 
χρήση του αλκοόλ ή άλλων ουσιών ως ένα μηχανισμό άμυνας. 
Εσείς το έχετε κάνει ποτέ;  

Ναι                  Όχι    

Αν ναι, 

Πότε ξεκίνησε; Ποια ουσία χρησιμοποιήσατε; Ήταν μόνο για μια 
φορά ή συνεχίσατε να κάνετε χρήση της ουσίας; 

2. Ποια είναι η κύρια ουσία, ή συνδυασμός ουσιών 
που χρησιμοποιείτε; 

3. Πόσο συχνά αισθάνεστε ότι χρειάζεστε να κάνετε χρήση ουσιών; 

4. Έχετε κάνει στο παρελθόν κατάχρηση ή στο παρόν υπερβολική 
χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων; Ναι                  Όχι    

5. Πολλές γυναίκες αναφέρουν ότι οι σύντροφοι τους δεν επιθυμούν 
να πίνουν, να καπνίζουν ή να κάνουν ναρκωτικά μόνοι τους. Έχεις 
βρεθεί ποτέ σε θέση να κάνεις χρήση ενώ δε θέλεις; 

Ναι                  Όχι    

Αν ναι, 

Πόσο συχνά έχει συμβεί; Πότε συνέβη; 

ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΎΣΙΏΝ ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΝΔΟ-ΣΎΝΤΡΟΦΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου για το έργο 
MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



6.  Ταιριάζει κάτι από τα παρακάτω στη χρήση ουσιών σας; 

  Κοινή χρήση σύριγγας 

  Απώλεια αίσθησης λόγω της χρήσης 

  Χρήση ποικίλων ουσιών ταυτόχρονα 

  Να έχετε κάνει υπερβολική δόση

7. Τους τελευταίους 6 μήνες, έχετε…

  νιώσει την ανάγκη να πιείτε/ κάνετε χρήση παραπάνω από τη συνηθισμένη σας δόση για την 
επιθυμητή επίδραση; Ή η δόση οιυ κάνετε προσφέρει μικρότερη επίδραση; 

  νιώσει άρρωστη ή αδιάθετη όταν η επίδραση της ουσίας ή του αλκοόλ έχει περάσει; Κάνετε χρήση 
μεγαλύτερης δόσης για να ξανανιώσετε το ίδιο αίσθημα; 

  Πιει/ κάνει χρήση μεγαλύτερων δόσεων για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που αναμένατε; 

   νιώσει την επιθυμία να ελαττώσετε ή να ελέγξετε την ποσότητα και τη συχνότητα που κάνετε χρήση; 

  περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα πίνοντας ή κάνοντας χρήση και αναρρώνοντας από την 
επίδραση; 

  φύγει από τη δουλειά, από κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ως αποτέλεσμα 
της χρήσης σας; 

  Continued to use/drink despite the effects on your well being?

8. Γιατί πιστεύετε ότι πίνετε/ κάνετε χρήση ουσιών (κοινωνικό ποτό, 
για να ξεχάσετε, να νιώσετε καλύτερα, για να διαχειριστείτε την 
κακοποίηση, κλ.π.); Παρακαλούμε, δηλώστε: 

9. Σας αναγκάζει κανείς να κάνετε χρήση; 

10. Ανησυχείτε καθόλου για την τωρινή σας χρήση, ή έχετε νιώσει 
ανησυχία στο παρελθόν; Ναι                  Όχι    

Αν ναι,

Παρακαλούμε δηλώστε ποιες είναι οι ανησυχίες σας (σωματική 
υγεία, ψυχική υγεία, σχέσεις, οικονομικά ζητήματα, νομικά 
ζητήματα, άλλα..)

11. Έχετε αναζητήσει στο παρελθόν βοήθεια για τη χρήση ουσιών 
σας; 

12. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξετε σχετικά με τη χρήση 
ουσιών σας; 

Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του έργου MARISSA και δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


