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Countries all over the world take part in this initiative to capture the 
experience of living with spinal cord injury by asking those who know best: 

persons with spinal cord injury. 
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Διεθνής Έρευνα Κάκωσης Νωτιαίου Μυελού 

International Spinal Cord Injury Survey (InSCI) 

 

 

Η πρώτη παγκόσμια έρευνα  

για τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού  

που ζουν στην κοινότητα 

 

 

Χώρες από όλο τον κόσμο συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία για να καταγράψουν  

την εμπειρία, του να ζεις με κάκωση νωτιαίου μυελού,  

ρωτώντας εκείνους που ξέρουν καλύτερα: τα άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού. 

 

Μία συνεργασία των: 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας - WHO 

Διεθνούς Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης - ISPRM 

Διεθνούς Εταιρείας Νωτιαίου Μυελού - ISCoS 
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Αγαπητέ συµµετέχοντα, 
 
 Σας καλωσορίζουµε στην Διεθνή Έρευνα Κάκωσης Νωτιαίου Μυελού (InSCI survey), είµαστε πολύ ευτυχείς για 
αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας µαζί σας! 
 Η µελέτη InSCI είναι η πρώτη παγκόσµια έρευνα για τα άτοµα µε κάκωση νωτιαίου µυελού που ζουν στην κοινότητα. 
Χώρες από όλο τον κόσµο συµµετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία για να αποτυπώσουν την εµπειρία, του να ζεις µε κάκωση 
νωτιαίου µυελού, ρωτώντας εκείνους που ξέρουν καλύτερα: τα άτοµα µε κάκωση νωτιαίου µυελού. 
 Παρακαλούµε να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο όσο το δυνατό πληρέστερα και µην αφήσετε ερωτήσεις 
αναπάντητες. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, ούτε καλή ή κακή απάντηση. Είναι σηµαντικό να απαντήσετε αυθόρµητα και να 
επιλέξετε την απάντηση που ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωσή σας.  
 Μπορείτε επίσης να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.insci.network/gr 
Παρακαλούµε συνδεθείτε µε το προσωπικό σας InSCI-ID και τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης.  
Το προσωπικό σας InSCI-ID είναι: ######  
Ο προσωπικός σας κωδικός είναι: ######  
 Σας εγγυόµαστε ότι τα δεδοµένα σας προστατεύονται µε τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Κανένα προσωπικό 
δεδοµένο δεν θα διαρρεύσει εκτός του κέντρου της έρευνας. Όλα τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται ανώνυµα µε ένα 
µοναδικό αριθµό αναγνώρισης (InSCI- ID) και δεν αναγράφεται καµία προσωπική πληροφορία, όπως όνοµα ή διεύθυνση στο 
χαρτί ή στο online ερωτηµατολόγιο.  
 Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή χρειάζεστε βοήθεια στην συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου, 
είµαστε πρόθυµοι να βοηθήσουµε. Παρακαλούµε στείλτε µας email στο contact@gr.insci.network ή επικοινωνήστε στην 
γραµµή 0030 2310 310210.  
  

Η οµάδα σας µε την οποία µπορείτε να επικοινωνήσετε στην Ελλάδα είναι:  
Ελληνικό Τµήµα Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και 
Αποκατάστασης: info@eefiap.gr,  
Υπεύθυνη της έρευνας στην Ελλάδα (National Leader), ΧΑ.Ραπίδη:  rapidicha@hotmail.com, +30 210 7768107,  
+30 6942404275  
Υπεύθυνος εκ µέρους του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), Γ.Αυγουστίδης: avg.a2a3@gmail.com,  
+30 694 5105864 
 

Σας ευχαριστούµε και πάλι για τη συµµετοχή σας!  
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Ηµ/νια συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου:               ---/---/----- 
 
 
Προσωπικές πληροφορίες       
 

1 Παρακαλούµε δηλώστε το φύλο σας 

¡ Άνδρας     
¡ Γυναίκα      

 
2 Ποιά ηµέρα, µήνα και έτος γεννηθήκατε; 

ΗΗ/ MM / ΕΕΕΕ (π.χ. 08/ 06/ 1960) 

��/��/���� 
 

3 Σε ποιά χώρα γεννηθήκατε; !………………………………………..………… 

4 Ποιά είναι η παρούσα οικογενειακή σας κατάσταση;  

¡ Άγαµος/η 
¡ Έγγαµος/η        
¡ Συγκατοίκηση ή σε σχέση      
¡ Σε διάσταση ή διαζευγµένος/η     
¡ Χήρος/α    
 

5 Ποιός άλλος κατοικεί στο ίδιο σπίτι µε εσάς;  

Σημειώστε όσα ισχύουν      

¨ Ζω µόνος/η µου 
¨ Παιδιά µικρότερα των 14 ετών, αριθµός    : !…………… 

¨ Νέοι άνθρωποι από 14 µέχρι 18 ετών, αριθµός:  !……………. 
¨ Άτοµα από 18 µέχρι 64 ετών, αριθµός:   !……………. 
¨ Άτοµα άνω των 64 ετών, αριθµός    : !……………. 
¨ Μένω σε ίδρυµα π.χ γηροκοµείο, ίδρυµα χρονίων παθήσεων ...... : !……………. 
 

6 Έχετε κάποιον να σας βοηθά στις καθηµερινές σας δραστηριότητες στο σπίτι ή εκτός σπιτιού; 
 
¡ Όχι 
¡ Ναι, τους παρακάτω: 
Σημειώστε όσα από τα παρακάτω ισχύουν 

¨ Οικογένεια 
¨ Φίλοι   
¨ Επαγγελµατίες ή αµειβόµενοι βοηθοί.   
   

7 Ποιό είναι το ανώτατο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει;  

¡ Δεν πήγα σχολείο ή δεν ολοκλήρωσα καμία τάξη     
¡ Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δημοτικό        
¡ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Γυμνάσιο     
¡ Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Λύκειο (Γενικό, Επαγγελματικό)............................. 
¡ Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) 
¡ Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ, Ι.Ι.Ε.Κ)........................................... 
¡ Bachelor ή ισότιμο δίπλωμα 
¡ Master ή ισότιμο δίπλωμα 
¡ Άλλο, ονομαστικά:……………………………………………………. 
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8 Πόσα έτη σχολείου ή γενικά εκπαίδευσης, έχετε ολοκληρώσει; 
Έτη εκπαίδευσης πριν την κάκωση νωτιαίου µυελού: ……………… (αριθμός ετών) 
Έτη εκπαίδευσης μετά την κάκωση νωτιαίου μυελού: …………..……… (αριθμός ετών) 
 

9 Συνυπολογίζοντας όλα τα άτοµα που ζουν στο σπίτι σας τα οποία εργάζονται και έχουν εισόδηµα, ποιό είναι κατά µέσο όρο 
το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα πριν την παρακράτηση των φόρων;  

¡ Κάτω από 981 € το μήνα    
¡ 982- 1345 € το μήνα 
¡ 1346 – 1660 € το μήνα  
¡ 1661 – 1990 € το μήνα 
¡ 1991 – 2339 € το μήνα 
¡ 2340 – 2732 € το μήνα 
¡ 2733 – 3195 € το μήνα  
¡ 3196 – 3819 € το μήνα 
¡ 3820 – 4837 € το μήνα 
¡ Πάνω από 4838 € το μήνα 

¡  

10 Σκεφτείτε ότι αυτή η σκάλα αντιπροσωπεύει την κοινωνική θέση των ανθρώπων στην Ελλάδα. 
Στην κορυφή της σκάλας αυτής είναι οι άνθρωποι που είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους, µε τα περισσότερα χρήµατα 
δηλαδή, την ανώτερη µόρφωση και τα επαγγέλµατα µε κύρος. Στη βάση της σκάλας είναι οι άνθρωποι µε τα λιγότερα χρήµατα, τη 
κατώτερη µόρφωση και τα επαγγέλµατα µε µικρότερο κύρος. Οσο ψηλότερα βρίσκεται κανείς σε αυτήν τη σκάλα, τόσο περισσότερο 
πλησιάζει τους ανθρώπους της κορυφής. Όσο χαµηλότερα βρίσκεται κανείς, τόσο περισσότερο πλησιάζει τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στη βάση της σκάλας.                 
 
Πού θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας σε αυτή τη σκάλα; 
Παρακαλούµε σηµειώστε ένα µεγάλο X στο σκαλοπάτι στο οποίο θα τοποθετούσατε τον εαυτό σας στην παρούσα φάση της ζωής σας 
σε σχέση µε άλλους ανθρώπους στην Ελλάδα. 

               
 
 
 
 

 
Χαρακτηριστικά της κάκωσης           
 
 

11 Παρακαλούµε περιγράψτε το βαθµό της κάκωσης/ βλάβης του νωτιαίου µυελού: 

¡ Παραπληγία (φυσιολογική κινητικότητα και αισθητικότητα στα άνω άκρα).  
¡ Τετραπληγία (απουσία ή µη φυσιολογική κίνηση ή αίσθηση στα άνω και στα κάτω άκρα 
 

12 Η κάκωση/ βλάβη του νωτιαίου µυελού είναι πλήρης ή ατελής; 

¡ Πλήρης (δεν µπορείτε να αισθανθείτε και να κινήσετε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος κάτω από το επίπεδο της κάκωσης) 
¡ Ατελής  (µπορείτε να αισθανθείτε ή να κινήσετε κάποιο/-α µέρη του σώµατος κάτω από το επίπεδο της κάκωσης) 
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13 Παρακαλούμε δηλώστε την αιτία που προκάλεσε την κάκωση/βλάβη σας στο νωτιαίο μυελό.          
Αν οφείλεται σε τραυματισμό: 

Παρακαλούμε σημειώστε όσα από τα παρακάτω ισχύουν.  

Για παράδειγμα εάν σημειώσετε το κουτάκι ΄Ατύχημα την ώρα της εργασίας’ παρακαλούμε να ορίσετε αν είναι 
από πτώση ή από άλλη αιτία.  

¨ Ατύχηµα κατά την διάρκεια διάρκεια αθλητικής δραστηριότητας 
¨ Ατύχηµα κατά την διάρκεια δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο σας 
¨ Ατύχηµα την ώρα της εργασίας 
¨ Τροχαίο ατύχηµα 
¨ Τραυµατισµός που οφείλεται σε βία  (π.χ. τραύµα από πυροβολισµό) 
¨ Πτώση από ύψος µικρότερο από 1 µέτρο               
¨ Πτώση από ύψος µεγαλύτερο από 1 µέτρο  
¨ Βουτιά σε υγρό στοιχείο / κατάδυση                   
¨ Άλλη αιτία τραυµατισµού  !……………………………………..…………… 
 

Αν οφείλεται σε ασθένεια  

Παρακαλούμε σημειώστε όσα από τα παρακάτω ισχύουν              

¨ Εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης.                          
¨ Όγκος καλοήθης        
¨ Όγκος κακοήθης (καρκίνος) 
¨ Αγγειακό πρόβληµα (π.χ. ισχαιµία, αιµορραγία, δυσπλασίες) 
¨ Λοίµωξη (π.χ. βακτηριακή, ιογενής) 
¨ ΄Αλλη ασθένεια: !………………………………………………..… 
 

14 Παρακαλούµε δηλώστε µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια την ηµεροµηνία που σας συνέβη η κάκωση/βλάβη νωτιαίου 
µυελού 
 
ΗΗ / MM / ΕΕΕΕ             

��/��/���� 
 

Ενέργεια και αισθήµατα                  
  
Αυτές οι ερωτήσεις καταγράφουν τα συναισθήµατα που είχατε και την κατάστασή σας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδοµάδων.  
Για κάθε ερώτηση παρακαλούµε δώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα το πώς αισθάνεστε.                                                             
 

Για πόσο χρονικό διάστηµα  
τις τελευταίες 4 εβδοµάδες...                     

 Συνέχεια  

Τον περισσότερο 

 καιρό	

Για κάποιο 

 χρονικό  

διάστημα	

Για μικρό  

χρονικό  

διάστημα	 Καθόλου        

15 Αισθανθήκατε ότι είστε γεµάτος ζωή; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

16 Ήσασταν πολύ νευρικός/η; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

17 Νοιώσατε τόσο κακόκεφος/η ώστε  
τίποτε να µην µπορεί να σας  
φτιάξει τη διάθεση; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

18 Νοιώσατε ήρεµος/η και γαλήνιος/ια; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

19 Είχατε πολλή ενέργεια; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

20 Νοιώσατε απογοητευµένος/η  
και θλιµµένος/η; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

21 Νοιώσατε εξουθενωµένος/η; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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22 Ήσασταν ευτυχισµένος/η; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

23 Αισθανθήκατε κουρασµένος/η; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

 
Προβλήµατα  Υγείας       
 
Για τα παρακάτω προβλήµατα υγείας παρακαλούµε εκτιµήστε πόσο σοβαρό ήταν το πρόβληµα για εσάς τους τελευταίους 3 µήνες. Αν 
αντιµετωπίσατε το πρόβληµα υγείας, παρακαλούµε δηλώστε αν λάβατε θεραπεία για αυτό ή όχι.     
(για παράδειγµα εάν πήρατε φάρµακο ή άλλη θεραπεία από γιατρό ή άλλο επαγγελµατία υγείας)  

  
1 

Κανένα  
Πρόβλημα 

     2 3 4 

5 
Πολυ 

σοβαρό  
πρόβλημα 

Κάνετε/ 
κάνατε 

θεραπεία 
για αυτό; 

24 Προβλήµατα ύπνου     
πχ. προβλήματα αϋπνίας,ή προβλήματα 
κατά τη διάρκεια του νυχτερινού ύπνου 
ή πρόωρο ξύπνημα.      

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι  
Όχι  

25 Δυσλειτουργία του εντέρου    
πχ. διάρροια, ακράτεια κοπράνων 
(‘ατυχήματα’) και δυσκοιλιότητα. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

26 Λοιµώξεις ουροποιητικού συστήµατος. 
πχ. λοίμωξη των νεφρών  ή  
της ουροδόχου κύστης. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι  
Όχι  

27 Δυσλειτουργία ουροδόχου κύστης 
πχ. ακράτεια (‘ατυχήματα’), πέτρες στην 
κύστη ή τα νεφρά, νεφρικά προβλήματα, 
διαφυγή ούρων και παλινδρόμηση 
ούρων. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

28 Σεξουαλική δυσλειτουργία. 
πχ. δυσκολία με την σεξουαλική 
διέγερση, τη στύση,τη λίπανση και  
την επίτευξη  οργασμού. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

29 Συγκάµψεις 
Πρόκειται για περιορισμό  
στο εύρος κίνησης μιας άρθρωσης. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

30 Μυϊκοί σπασμοί, σπαστικότητα  
Αναφέρονται σε ανεξέλεγκτες 
σπασμωδικές μυικές κινήσεις, όπως  
τα ανεξέλεγκτα μυικά τινάγματα  
ή οι σπασμοί.  

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

31 Έλκη από πίεση, κατακλίσεις   
Αυτά αναπτύσσονται σαν εξάνθημα  
ή ερυθρότητα στο δέρμα και 
εξελίσσονται σε μολυσμένο έλκος. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

32 Αναπνευστικά προβλήματα 
Συμπτώματα λοίμωξης του 
αναπνευστικού συστήματος ή  
προβλήματα που περιλαμβάνουν  
δυσκολία στην αναπνοή και  
αυξημένα φλέγματα. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  Ναι   
Όχι  

33 Τραυματισμοί λόγω απώλειας 
αισθητικότητας 
πχ. εγκαύματα κατά την μεταφορά 
υγρών στην αγκαλιά ή ενώ κάθεστε 
πολύ κοντά σε θερμάστρες ή φωτιά.       

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

34 Προβλήματα κυκλοφορικού  
Αυτό περιλαμβάνει τη διόγκωση  
των φλεβών των ποδιών ή των χεριών ή 
την εμφάνιση θρόμβων στο αίμα/ 
θρομβοφλεβίτιδας. 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  
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Καθόλου 
πόνος       Ο χειρότερος πόνος  

που µπορείτε να φαντασθείτε                            
 

0 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

39 Παρακαλούµε ονοµάστε µέχρι πέντε επιπλέον προβλήµατα υγείας που επίσης σας απασχολούν: 
 
¨ Δεν αντιµετωπίζω άλλα προβλήµατα υγείας 

 
!…………………………………………………………….………. 
 
!……………………………………………………………………. 
 
!……………………………………………………………………. 
 
!……………………………………………………………………. 
 
!……………………………………………………………………. 
 
 

40 Ποιά είναι η παρούσα κατάσταση σας όσον αφορά το κάπνισµα: 
¡ Δεν κάπνιζα ποτέ.     
¡ Πρώην καπνιστής/τρια.  
¡ Καπνιστής/τρια (έστω και περιστασιακός/ή καπνιστής/τρια)  

 
Δραστηριότητα και συµµετοχή. 
 
Η επόµενη ενότητα αφορά προβλήµατα που αντιµετωπίζετε στην καθηµερινή σας ζωή. Παρακαλούµε να λάβετε υπόψη τόσο τις καλές όσο 
και τις κακές ηµέρες .    

 
 

35 Αυτόνομη δυσαντανακλαστικότητα     
Συμπτώματα είναι η απότομη άνοδος 
της αρτηριακής πίεσης και εφίδρωση, 
δερματικά εξανθήματα, ανατρίχιασμα, 
διαστολή κόρης οφθαλμού /διαταραχές 
όρασης/ θάμπωμα και πονοκέφαλος. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

36 Ορθοστατική υπόταση    
Αφορά έντονο αίσθημα ζάλης που 
συμβαίνει μετά από αλλαγή θέσης. 
Προκαλείται από αιφνίδια πτώση  
της πίεσης του αίματος. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

37 Πόνος 
Όταν αισθάνεστε πόνο στην καθημερινή 
σας ζωή. 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
Ναι   
Όχι  

 
38 

 
Παρακαλούµε εκτιµήστε το βαθµό του πόνου σας κυκλώνοντας τον αριθµό που περιγράφει καλύτερα το χειρότερο πόνο 
που αισθανθήκατε την τελευταία εβδοµάδα. 
  

Τις τελευταίες 4 εβδοµάδες πόση δυσκολία 
αντιµετωπίσατε..... 

1 
Καμία  

δυσκολία 
2 3 4 

5 
Πολύ 

σοβαρή 
δυσκολία 

41  ... να φέρετε εις πέρας την καθηµερινή 
σας ρουτίνα; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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 1 
Καμία  

δυσκολία 
2 3 4 

5 
Πολύ 

σοβαρή 
δυσκολία 

42  ... να διαχειριστείτε το άγχος (στρες); 
¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

43  ... να κάνετε πράγµατα που απαιτούν 
τη χρήση των χεριών και των δακτύλων 
σας, όπως να µαζέψετε µικρά αντικείµενα 
ή να ανοίξετε ένα δοχείο; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

44  ... να µετακινηθείτε εκεί που θέλετε  
να πάτε; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

45  ... να χρησιµοποιείτε τα δηµόσια µέσα 
µαζικής µεταφοράς; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

46  ... να χρησιµοποιείτε τα ιδιωτικά µέσα 
µαζικής µεταφοράς; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

47  ... να φροντίζετε την υγεία σας, να 
τρέφεστε καλά, να ασκείστε ή να παίρνετε 
τα φάρµακά σας; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

48  ... να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού; 
¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

49  ... να παρέχετε φροντίδα ή  
υποστήριξη σε άλλους; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

50  ... να συναναστραφείτε µε άλλους 
ανθρώπους; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

51  ... στις προσωπικές σας σχέσεις; 
¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

52  ... να κάνετε πράγµατα για χαλάρωση 
ή ευχαρίστηση; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

53  ...  µε λαχάνιασµα και δυσκολία στην 
αναπνοή κατά τη διάρκεια σωµατικής 
προσπάθειας; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

¡ 54     Έχετε την ικανότητα να κάθεστε 
χωρίς στήριξη;  

¡  
¡ Οχι 
¡        Ναι àΠόσο δύσκολο 

είναι να κάθεστε για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα,όπως για 
30 λεπτά; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

55    Έχετε την ικανότητα να στέκεστε 
όρθιος/α χωρίς στήριξη; 

¡ Όχι 
¡ Ναι à Πόσο δύσκολο 

είναι να σταθείτε όρθιος/α για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
όπως για 30 λεπτά; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν την ικανότητα σας να κάνετε δραστηριότητες που περιλαµβάνουν κινητικότητα. Επιλέξτε την απάντηση που 
περιγράφει καλύτερα την ικανότητα σας να κάνετε τη δραστηριότητα χωρίς την βοήθεια άλλου ατόµου αλλά χρησιµοποιώντας τον 
εξοπλισµό ή τις συσκευές που χρησιµοποιείτε συνήθως (π.χ. σανίδες µεταφοράς, γερανό, νοσοκοµειακή κλίνη). 

 

Ανεξαρτησία στις δραστηριότητες καθηµερινής διαβίωσης        

Για κάθε κατηγορία παρακαλούµε επιλέξτε την πρόταση που ταιριάζει καλύτερα στην παρούσα κατάσταση σας. Παρακαλούµε διαβάστε 
προσεκτικά το κείµενο και επιλέξτε µόνο µία απάντηση για κάθε δραστηριότητα.   

 
59 Λήψη φαγητού και υγρών              

¡ Χρειάζοµαι τεχνητή διατροφή ή γαστρικό σωλήνα.                                                                                                             
¡ Χρειάζοµαι εξολοκλήρου βοήθεια για το φαγητό/ ποτό.                                                                           
¡ Χρειάζοµαι κάποια βοήθεια για να φάω/ να πιώ ή για να τοποθετήσω/ να αφαιρέσω προσαρµοστικές συσκευές.    
¡ Τρώω/ πίνω µόνος/ -η µου, αλλά χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή βοήθεια για το κόψιµο του φαγητού,  
                το σερβίρισµα των ποτών ή το άνοιγµα κουτιών. 
¡ Τρώω/ πίνω µόνος/ -η µου χωρίς βοήθεια ή υποστηρικτικές συσκευές. 
 

60 Πλύσιµο του άνω µέρους του σώµατος και του κεφαλιού.    
Αυτό περιλαμβάνει σαπούνισμα, στέγνωμα και χρήση της βρύσης.  
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου. 
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια µερικώς.                
¡ Είµαι αυτόνοµος/η αλλά χρειάζοµαι υποστηρικτικές  συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό (π.χ. χειρολαβές, καρέκλα). 
¡ Είµαι αυτόνοµος/η και δε χρειάζοµαι υποστηρικτικές  συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό.                       
 

61 Πλύσιµο κάτω µέρους του σώµατος . 
Αυτό περιλαμβάνει σαπούνισμα, στέγνωμα και χρήση της βρύσης. 
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου. 
¡ Χρειάζοµαι κάποια βοήθεια.                
¡ Είµαι αυτόνοµος/η αλλά χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό (π.χ. χειρολαβές ) 
¡ Είµαι αυτόνοµος/η και δε χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό.                       
 

62 Ντύσιµο του άνω µέρους του σώµατος σας               
Αυτό περιλαμβάνει το να βάλετε και να βγάλετε ρούχα όπως φανελάκια, μπλούζες, πουκάμισα, σουτιέν, 
εσάρπες ή ορθώσεις (π.χ. νάρθηκα χεριού, αυχενικό κολάρο, κορσέ). 
 
• Ευκολοφόρετα ρούχα είναι αυτά χωρίς κουμπιά, φερμουάρ ή κορδόνια         
• Δυσκολοφόρετα ρούχα είναι αυτά με κουμπιά, φερμουάρ ή κορδόνια.  

¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου. 
¡ Χρειάζοµαι κάποια βοήθεια ακόµη και για τα ευκολοφόρετα ρούχα . 
¡ Δε χρειάζοµαι βοήθεια για τα ευκολοφόρετα ρούχα, αλλά χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό.  
¡ Είµαι ανεξάρτητος/η στα ευκολοφόρετα ρούχα και χρειάζοµαι κάποια βοήθεια ή υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό  
               µηχανισµό για τα δυσκολοφόρετα ρούχα.   
¡ Είµαι απολύτως ανεξάρτητος/η.             

 Μπορείτε να … Χωρίς 
δυσκολία 

Με λίγη 
δυσκολία  

Με μερική 
δυσκολία 

Με πολλή 
δυσκολία    

Δεν μπορώ  
να το κάνω 

56 ... σηκωθείτε ενώ βρίσκεστε 
ξαπλωµένος/η στο πάτωµα; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

57 ... ανοίξετε σπρώχνοντας µια βαριά 
πόρτα; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

58 ...  αλλάξετε θέση και απο καθιστός 
στην άκρη του κρεβατιού να 
ξαπλώσετε ανάσκελα; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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63 Ντύσιµο του κάτω µέρους του σώµατος.              
Αυτό περιλαμβάνει το να βάλετε και να βγάλετε ρούχα όπως σορτς, παντελόνια, παπούτσια, κάλτσες, 
ζώνες, ορθώσεις (π.χ. νάρθηκας ποδιού). 
 
• Ευκολοφόρετα ρούχα είναι αυτά χωρίς κουμπιά, φερμουάρ ή κορδόνια.       
• Δυσκολοφόρετα ρούχα είναι αυτά με κουμπιά φερμουάρ ή κορδόνια.  
         
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου.          
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια ακόµη και για τα ευκολοφόρετα ρούχα.           
¡ Δεν χρειάζοµαι βοήθεια για τα ευκολοφόρετα ρούχα αλλά χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό.        
¡ Είµαι ανεξάρτητος/η στα ευκολοφόρετα ρούχα και χρειάζοµαι υποστηρικτικές συσκευές ή ειδικό εξοπλισµό για τα  
                δυσκολοφόρετα ρούχα.              
¡ Είµαι απολύτως ανεξάρτητος/η.          

64 Καλλωπισµός             
Παρακαλούμε σκεφτείτε δραστηριότητες όπως πλύσιμο χεριών και προσώπου, βούρτσισμα δοντιών, 
ξύρισμα ή μακιγιάρισμα.         
 
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου.  
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια.        
¡ Είµαι ανεξάρτητος/η µε υποστηρικτικές συσκευές.  
¡ Είµαι ανεξάρτητος/η χωρίς υποστηρικτικές συσκευές               
 

65 Διαχείριση ουροδόχου κύστης.             
Σκεφτείτε τον τρόπο που αδειάζετε την κύστη σας.            
A. Χρήση µόνιµου ουροκαθετήρα            
¡ Ναι  à Παρακαλώ πηγαίνετε στην ερώτηση 66               
¡ Οχι  à Παρακαλώ απαντήστε επίσης το Β και το Γ. 
 
B. Διαλείπων καθετηριασµός.     
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου.           
¡ Τον κάνω µόνος/η µου µε βοήθεια (αυτοκαθετηριασµός). 
¡ Τον κάνω µόνος/η µου χωρίς βοήθεια (αυτοκαθετηριασµός). 
¡ Δεν τον χρησιµοποιώ καθόλου.  
 
Γ.            Χρήση  µέσων εξωτερικής παροχέτευσης (π.χ. περιπεικος καθετήρας, πάνες, σερβιέτες). 
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου για να τα χρησιµοποιήσω αυτά.          
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια για να τα χρησιµοποιήσω αυτά.    
¡ Τα χρησιµοποιώ χωρίς βοήθεια. 
¡ Δεν έχω ακράτεια και δε χρησιµοποιώ εργαλεία εξωτερικής παροχέτευσης.      
 

66 Διαχείριση εντέρου.           
Α. Χρειάζεστε βοήθεια για τη διαχείρηση του εντέρου (π .χ . τ ο π ο θ έ τ η σ η  υ π ο θ έ τ ων );  
¡ Ναι              
¡ Οχι             
 
B. Οι κενώσεις του εντέρου µου είναι … 
¡ Μη τακτικές ή αραιές (λιγότερες από µία φορά στις 3 µέρες) 
¡ Τακτικές (µία ή περισσότερες φορές στις 3 µέρες) 
 
Γ. Ακράτεια κοπράνων  (“ατυχήµατα”) συµβαίνει… 
¡ Καθηµερινά               
¡ 1-6 φορές την εβδοµάδα 
¡ 1-4 φορές κάθε µήνα 
¡ Λιγότερο από µία φορά το µήνα 
¡ Ποτέ   
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67 Χρήση της τουαλέτας      

Παρακαλούμε σκεφτείτε ότι έχει σχέση με τη χρήση της τουαλέτας, την καθαριότητα της περιοχής των 
γεννητικών οργάνων και των χεριών, το ντύσιμο και την αφαίρεση ρούχων και τη χρήση πανών και 
σερβιετών.. 

¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου. 
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια και αδυνατώ να καθαρίσω τον εαυτό µου.     
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια, αλλά µπορώ να καθαρίσω τον εαυτό µου.         
¡ Δεν χρειάζοµαι βοήθεια, αλλά έχω ανάγκη βοηθηµάτων (π.χ. µπάρες ) ή ειδικής διαρρύθµισης (π.χ. τουαλέτα  
                προσβάσιµη µε αµαξίδιο). 
¡ Δεν χρειάζοµαι καµία βοήθεια, βοηθήµατα ή ειδική διαρρύθµιση. 
 

68 Ποιές από τις παρακάτω ενέργειες µπορείτε να  εκτελέσετε χωρίς βοήθεια ή ηλεκτρικά βοηθήµατα; 
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν 
¨ Να γυρίσετε το άνω µέρος του σώµατος σας στο κρεβάτι.     
¨ Να γυρίσετε το κάτω µέρος του σώµατος σας στο κρεβάτι.       
¨ Να έρθετε σε καθιστή θέση στο κρεβάτι. 
¨ Να ανασηκωθείτε (“push up”) στην καρέκλα ή στο αµαξίδιο. 
¨ Καµία, χρειάζοµαι βοήθεια σε όλες αυτές τις ενέργειες. 
 

69 Μεταφορά απο το κρεβάτι στο αµαξίδιο      

¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου.   
¡ Χρειάζοµαι µερική βοήθεια, επίβλεψη ή υποστηρικτικές συσκευές (π.χ. σανίδα ολίσθησης). 
¡ Δεν χρειάζοµαι βοήθεια ή υποστηρικτικές συσκευές. 
¡ Δεν χρησιµοποιώ αµαξίδιο.           
 

70 Μετακίνηση σε µέτριες αποστάσεις  (από 10 έως 100 µετρα) 

Χρησιμοποιώ αμαξιδιο. Για να μετακινηθώ... 
¡ Χρειάζοµαι βοήθεια εξολοκλήρου.     
¡ Χρειάζοµαι ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο ή µερική βοήθεια για να οδηγήσω χειροκίνητο αµαξίδιο. 
¡ Είµαι ανεξάρτητος/η σε χειροκίνητο αµαξίδιο.     
  
Περπατώ μέτριες αποστάσεις και... 
¡ χρειάζοµαι επίβλεψη κατά τη βάδιση (µε ή χωρίς βοηθήµατα) 
¡ περπατώ µε περιπατητήρα «πι» ή πατερίτσες, µε αιώρηση προς τα µπρος µε τα δύο πόδια συγχρόνως. 
¡ περπατώ µε πατερίτσες ή δύο µπαστούνια, τοποθετώντας το ένα πόδι µετά το άλλο. 
¡ περπατώ µε ένα µπαστούνι ή µε µια πατερίτσα.           
¡ περπατώ χρησιµοποιώντας µόνο όρθωση/σεις κάτω άκρων (π.χ. νάρθηκα κάτω άκρου) 
¡ περπατώ χωρίς βοηθήµατα βάδισης. 
¡ Δεν περπατώ.         

 
 
Εργασία 

  

71 Ποιά ήταν η ονοµασία ή ο τίτλος  της κύριας εργασίας σας πριν την κάκωση/βλάβη νωτιαίου µυελού; 

¡ Δεν εργαζόµουν πριν την κάκωση/βλάβη νωτιαίου µυελού. 
¡ Το όνοµα ή ο τίτλος της κύριας εργασίας µου ήταν το παρακάτω  
(Παρακαλούµε να είστε όσο το δυνατό πιο συγκεκριµένοι. Να γράψετε για παράδειγµα υπάλληλος τραπέζης και όχι απλώς υπάλληλος, 
διευθυντής πωλήσεων και όχι απλώς διευθυντής): 
 
!……………………………………………………………………………………………………………. 
 

72 Δεχτήκατε υπηρεσίες επαγγελµατικής αποκατάστασης µετά την κάκωση/βλάβη νωτιαίου µυελού; 

(π.χ. επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματική επανεκπαίδευση, εκπαίδευση εργασιακών 
δεξιοτήτων) 
¡ Ναι          
¡ Οχι       
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73 Μετά το εξιτήριο από την αρχική σας νοσηλεία αποκατάστασης, πόσο διάστηµα µεσολάβησε µέχρι να ξεκινήσετε ή 
να συνεχίσετε την αµειβόµενη εργασία; 
¡ Δεν εργάστηκα ποτέ µετά την αρχική νοσηλεία σε κλινική αποκατάστασης.    
¡ Εργάστηκα αµέσως µετά την αρχική νοσηλεία σε κλινική αποκατάστασης.      
¡ Επανήλθα στην εργασία µετά από   
 
!……………χρόνια και   !…………… µήνες        

74 Επί του παρόντος λαµβάνετε αναπηρική σύνταξη ή παρόµοιο επίδοµα αναπηρίας; 
¡ Ναι              
¡ Οχι                      

 75 Ποιά είναι η τρέχουσα επαγγελµατική σας κατάσταση; 

Σημειώστε όλα όσα ισχύουν.          
¨ Εργαζόµενος/η µε αµοιβή ή µισθό από εργοδότη επί  !…………… ώρες την εβδοµάδα 
¨ Εργαζόµενος/η µε αµοιβή από εργοδότη επί  !…………… ώρες την εβδοµάδα, αλλά αυτή τη στιγµή είµαι  
               σε αναρρωτική άδεια για περισσότερο από τρεις µήνες 
¨ Αυτοαπασχολούµενος/η, εργασία για !…………… ώρες την εβδοµάδα    
¨ Εργαζόµενος/η ως µη αµειβόµενο µέλος οικογένειας  (πχ. εργασία σε οικογενειακή επιχείρηση). 
¨ Νοικοκυρά/ άνδρας που ασχολείται µε τα οικιακά     
¨ Μαθητής/τρια, Φοιτητής/τρια 
¨ ΄Ανεργος/η 
¨ Συνταξιούχος λόγω κατάστασης υγείας 
¨ Συνταξιούχος λόγω ηλικίας         
¨ ΄Αλλο, παρακαλώ διευκρινίστε: !………………………………………………………………………. 
 

76 Απασχολείστε τώρα σε αµειβόµενη εργασία; 
¡ Ναι 
¡ ΄Οχι à Πα ρ α κ α λ ο ύ μ ε  π η γ α ί ν ε τ ε  σ τ η ν  ε ρ ώτ η σ η  Νο  84 

 

77 Ποιά είναι η ονοµασία ή ο τίτλος της τρέχουσας εργασίας σας;  
(Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατό πιο συγκεκριμένοι. Να γράψετε για παράδειγµα υπάλληλος τραπέζης και 
όχι απλώς υπάλληλος, διευθυντής πωλήσεων και όχι απλώς διευθυντής): 

!…………………………………………………………………………………………………………… 
 

78 

 
 
Θέλετε να εργάζεστε περισσότερες, λιγότερες ή τις ίδιες ώρες σε σχέση µε αυτές που εργάζεστε τώρα; 
¡ Περισσότερες ώρες    
¡ Λιγότερες ώρες 
¡ Τις ίδιες ώρες      

 
 
 

 
 

 

1 
Καμία  

δυσκολία 
2 3 4 

5 
Πολύ 

Σοβαρή 
δυσκολία 

 79 Πόση δυσκολία συναντάτε ώστε να 
ανταπεξέλθετε στις απαιτήσεις της 
εργασία σας; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

80 Πόση δυσκολία έχετε ως προς την 
πρόσβαση σας στο χώρο εργασίας; 
(π.χ.πρόσβαση στο κτίριο, το 
γραφείο ή τις τουαλέτες) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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Απόλυτα Σε μεγάλο 

βαθμό   
Σε κάποιο 
βαθμό  

Σε μικρό 
βαθμό  Καθόλου 

Δεν έχω 
τέτοια      
ανάγκη 

81 Έχετε στη διάθεσή σας τις 
βοηθητικές συσκευές που χρειάζεστε 
στην εργασία σας; πχ. βοηθητικές 
συσκευές για χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προσαρμοζόμενα γραφεία ή 
νάρθηκες ή προσθέσεις άνω 
άκρων/χεριών 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

Οι δύο ερωτήσεις που ακολουθούν αφορούν την τωρινή σας απασχόληση. Για κάθε µία από τις προτάσεις που ακολουθούν παρακαλώ 
δηλώστε αν συµφωνείτε απόλυτα, αν συµφωνείτε, αν διαφωνείτε ή αν διαφωνείτε απόλυτα. 
 
  Συμφωνώ 

απόλυτα Συμφωνώ          Διαφωνώ  Διαφωνώ 
απόλυτα 

82 Έχω την αναγνώριση που µου αξίζει για την 
εργασία µου 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

      83 Λαµβάνοντας υπόψη όλες τις προσπάθειες και 
τα επιτεύγµατα µου, ο µισθός µου είναι 
επαρκής.       
à Παρακαλούμε πηγαίνετε στην ερώτηση  

Νο 87 

¡  ¡  ¡  ¡  

 
   84 Θα θέλατε να έχετε αµειβόµενη εργασία; 

¡ Ναι   
¡ Οχι    
 

   85 Αισθάνεστε ικανός/ή να εκτελείτε αµειβόµενη εργασία; 
¡ Ναι για  1– 11 ώρες την εβδοµάδα .         
¡ Ναι, για  12– 20 ώρες την εβδοµάδα.  
¡ Ναι, για περισσότερες από 20 ώρες την εβδοµάδα. 
¡ Οχι, καθόλου.     

   86 Ποιοί είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν εργάζεστε επι του παρόντος;  
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν .    

¨ Κατάσταση υγείας ή αναπηρία.  
¨ Ακόµα βρίσκοµαι σε διαδικασία υποχρεωτικής ή επαγγελµατικής εκπαίδευσης.   
¨ Προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις.        
¨ Δε µπόρεσα να βρω την κατάλληλη εργασία.   
¨ Δε γνωρίζω πώς ή πού να ψάξω για εργασία.  
¨ Δεν έχω οικονοµική ανάγκη. 
¨ Οι γονείς ή ο/η σύζυγος δεν µε άφησαν να εργαστώ. 
¨ Ανεπαρκείς υπηρεσίες µετακίνησης.         
¨ Έλλειψη προσβασιµότητας σε πιθανούς χώρους εργασίας (π.χ. πρόσβαση στο κτίριο, στο γραφείο σας, ή στις τουαλέτες). 
¨ Έλλειψη βοηθητικών συσκευών.     
¨ Φόβος για απώλεια αναπηρικών παροχών (π.χ. πληρωµή σύνταξης, κάλυψη ασφάλειας υγείας). 
¨ Δεν θέλω να εργαστώ.  
¨ Αλλος λόγος, παρακαλούµε διευκρινίστε      !………………………  
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Εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες        
 
Στην καθηµερινή ζωή είµαστε εκτεθειµένοι σε ποικίλες εξωτερικές επιδράσεις ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αυτοί µπορούν να κάνουν 
την καθηµερινή ζωή ευκολότερη ή δυσκολότερη. Αναλογιζόµενοι τις τελευταίες 4 εβδοµάδες παρακαλούµε αξιολογήστε κατά πόσο αυτοί οι 
παράγοντες επηρέασαν τη συµµετοχή σας στην κοινότητα. 

  
		Δεν ισχύει Δεν με επηρέασε 

Δυσκόλεψε 
τη ζωή μου λιγο 

Δυσκόλεψε 
τη ζωή μου πολύ 

87 Απουσία ή ανεπάρκεια 
προσβασιμότητας σε δημόσιους 
χώρους (π.χ. μη προσβάσιμα δημόσια 
κτίρια, πάρκα)  
 

¡  ¡  ¡  ¡  

88 Απουσία ή  ανεπάρκεια 
προσβασιμότητας σε σπίτια φίλων 
και συγγενών.    

¡  ¡  ¡  ¡  

89 Δυσμενείς κλιματικές συνθήκες (π.χ. 
καιρός, εποχή, θερμοκρασία, υγρασία) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

90 Αρνητική  στάση της κοινωνίας 
απέναντι στα άτομα με αναπηρία  
(π.χ. προκατάληψη, στίγμα, άγνοια) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

91 Αρνητική στάση της οικογένειας και 
των συγγενών σας όσον αφορά 
στην αναπηρία σας (π.χ. 
προκατάληψη, έλλειψη υποστήριξης, 
υπερπροστατευτική συμπεριφορά) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

92 Αρνητική στάση των φίλων σας 
όσον αφορά στην αναπηρία σας 
(π.χ. προκατάληψη, έλλειψη 
υποστήριξης, υπερπροστατευτική 
συμπρεριφορά) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

93 Αρνητική στάση γειτόνων, γνωστών 
και συναδέλφων στη δουλειά όσον 
αφορά στην αναπηρία σας (π.χ. 
προκατάληψη, έλλειψη υποστήριξης, 
υπερπροστατευτική συμπεριφορά) 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

94 Έλλειψη ή ανεπάρκεια  
υποστηρικτικής τεχνολογίας για 
μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις 
π.χ. αναβατόρια/ασανσέρ, βοηθήματα 
βάδισης ή αναπηρικό αμαξίδιο 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

95 Έλλειψη ή ανεπάρκεια 
προσαρμοσμένων μέσων 
μεταφοράς για μεγάλες αποστάσεις 
π.χ. έλλειψη προσαρμοσμένου 
αυτοκινήτου ή δυσκολία χρήσης μέσων 
δημόσιας μεταφοράς 
 
 
 
 
 

¡  ¡  ¡  ¡  



InSCI, Διεθνής Μελέτη Κακωσης Νωτιαίου Μυελού /InSCI ID [##########]    15 

  
 
Υπηρεσίες  υγειονοµικής περίθαλψης   

  

101 Ποιοι ήταν οι πάροχοι υγείας που επισκεφθήκατε ή σας επισκέφθηκαν στο σπίτι σας κατά τους τελευταίους 12 µήνες ;  
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν 
¨ Ιατρός πρωτοβάθµιας φροντίδας ή γενικός ιατρός 
¨ Ιατρός Αποκατάστασης (Φυσίατρος) ή ιατρός ειδικός σε κακώσεις νωτιαίου µυελού  
¨ Άλλος ειδικευµένος ιατρός π.χ. χειρούργος, γυναικολόγος, ψυχίατρος, οφθαλµίατρος 
¨ Νοσηλεύτρια ή µαία  
¨ Οδοντίατρος 
¨ Φυσικοθεραπευτής 
¨ Χειροπράκτης 
¨ Εργοθεραπευτής 
¨ Ψυχολόγος     
¨ Θεραπευτής εναλλακτικής ιατρικής  (οµοιοπαθητικός, βιοσυντονιστής, κλπ.) 
¨ Φαρµακοποιός 
¨ Υπάλληλος φροντίδας κατ' οίκον 
¨ Άλλοι, παρακαλούµε διευκρινίστε:   !……………………………………………………………… 
¨ Δεν επισκέφθηκα κανέναν πάροχο υγείας τους τελευταίους 12 µήνες. 
 

102 Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πόσες φορές υπήρξατε ασθενής σε νοσοκομείο, σε τμήμα 
αποκατάστασης ή σε άλλη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας για τουλάχιστον μια νύχτα; 
 
…..………… (φορές) 

 
 Για την τελευταία σας επίσκεψη σε πάροχο 

υγείας, πώς θα αξιολογούσατε τα ακόλουθα: Πολυ 
καλή Καλή 

Ούτε 
καλή ούτε 

κακή    Κακή   Πολύ κακή          

103  ...την εµπειρία σας αν αντιµετωπιστηκάτε µε 
σεβασµό; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

96 ΄Ελλειψη ή ανεπάρκεια 
νοσηλευτικής φροντίδας και 
υπηρεσιών στήριξης  
π.χ. παροχή κατ’ οίκον  φροντίδας ή 
προσωπικής βοήθειας 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

97 ΄Ελλειψη ή ανεπάρκεια 
φαρμακευτικής περίθαλψης, 
ιατροφαρμακευτικών βοηθημάτων 
και προμηθειών  π.χ. καθετήρες, 
αντισηπτικά, ναρθήκες, μαξιλάρια 

¡  ¡  ¡  ¡  

  
Δεν ισχύει Δεν με επηρέασε 

Δυσκόλεψε 
τη ζωή μου λιγο 

Δυσκόλεψε 
τη ζωή μου πολύ 

98 Προβληµατική οικονοµική κατάσταση π.χ. 
έλλειψη χρηµάτων ¡  ¡  ¡  ¡  

99 ΄Ελλειψη ή ανεπάρκεια συσκευών 
επικοινωνίας π.χ. συσκευές γραφής,  
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφώνο, «ποντίκι» 
 

¡  ¡  ¡  ¡  

100 ΄Ελλειψη ή  ανεπάρκεια κρατικών 
υπηρεσιών πχ. ασφαλιστικός φορέας ή άλλες 
παροχές 

¡  ¡  ¡  ¡  
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104 …την σαφήνεια µε την οποία σας εξήγησαν 
οι πάροχοι υγείας την όλη κατάσταση; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

105  …την εµπειρία σας απο την συµµετοχή σας 
στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία σας; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

 
106 Κατά τους τελευταίους 12 µήνες, χρειαστήκατε υγειονοµική περίθαλψη, αλλά δεν την λάβατε; 

¡ ΄Οχι               
¡ Ναι. Ποιοί λόγοι εξηγούν καλύτερα γιατί δε λάβατε την περίθαλψη που χρειαστήκατε; 
 
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν 
¨ Δεν µπορούσα να αντέξω οικονοµικά το κόστος της επίσκεψης.     
¨ Δεν υπήρχε κάποια σχετική υπηρεσία.     
¨ Δεν υπήρχε διαθέσιµο µέσο µεταφοράς. 
¨ Δεν µπορούσα να αντέξω το κόστος µεταφοράς.  
¨ Στο παρελθόν είχα αντιµετωπιστεί άσχηµα. 
¨ Δεν µπορούσα να πάρω άδεια απο τη δουλειά µου ή είχα άλλες υποχρεώσεις. 
¨ Τα φάρµακα ή ο εξοπλισµός του παρόχου υγείας ήταν ανεπαρκή.   
¨ Οι δεξιότητες του πάροχου υγείας ήταν ανεπαρκείς. 
¨ Δεν ήξερα που να απευθυνθώ.          
¨ Προσπάθησα, αλλά µου αρνήθηκαν την περίθαλψη. 
¨ Θεώρησα ότι δεν ήµουν αρκετά άρρωστος. 
¨ ΄Αλλος, παρακαλούµε διευκρινίστε                   !…………………………………………………………………………. 
 

 
  

Πολύ 
ικανοποιημέ-

νος/η 

Ικανοποι-
ημένος/η         

Ουτε 
ικανοποιημέ-
νος/η ούτε  

δυσαρεστημέ
νος/η 

Δυσαρεστη-
μένος/ης     

Πολύ 
δυσαρεστη-
μένος/η 

107 Σε γενικές γραµµές πόσο 
ικανοποιηµένος/η είστε µε τον τρόπο που 
λειτουργούν οι υγειονοµικές υπηρεσίες 
στην περιοχή σας; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

 
 
Προσωπικοί παράγοντες 
  
Οι ακόλουθες ερωτήσεις αφορούν τον τρόπο που εσείς βλέπετε τον εαυτό σας.       .  

  1 

Καθόλου          2 3 4 

5 

Απόλυτα  

 
108 

 
Πόσο σίγουρος/η είστε ότι µπορείτε να 
βρείτε τα µέσα και τους τρόπους να 
καταφέρετε αυτό που θέλετε αν κάποιος σας 
αντιτίθεται (σας παει κόντρα);  

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

109 Πόσο σίγουρος/η είστε ότι θα µπορούσατε 
να ανταπεξέλθετε ικανοποιητικά σε 
απρόοπτα γεγονότα; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

110 Πόσο σίγουρος/η είστε ότι µπορείτε να 
διατηρήσετε την επαφή σας µε τους 
ανθρώπους που είναι σηµαντικοί για σας; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

111 Πόσο σίγουρος/η είστε ότι µπορείτε να 
διατηρείτε σε καλή κατάσταση την υγεία 
σας; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

112 Θεωρείτε ότι το να ζεις µε κάκωση νωτιαίου 
µυελου, σας έχει κάνει πιο δυνατό/ή; 
 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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113 Ανησυχείτε σχετικά με το τι θα 
μπορούσε να σας συμβεί στο 
μέλλον; π.χ. σκεπτόμενος ότι δεν θα 
είστε σε θέση να φροντίζετε τον εαυτό 
σας ή ότι θα είστε βάρος στους άλλους 
στο μέλλον 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

114 Αισθάνεστε οτι θα είστε ικανός να 
πραγµατοποιήσετε τα όνειρα, τις 
προσδοκίες και τις επιθυµίες σας; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

115 Είστε εσείς αυτοί που παίρνετε τις 
σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή 
σας; π.χ., να αποφασίσετε πού θα 
ζήσετε ή με ποιόν θα ζήσετε ή πώς 
ξοδεύετε τα χρήματα σας 

 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

  1 

Καθόλου          2 3 4 

5 

Απόλυτα  

116 Νοιώθετε ενσωματωμένος/η όταν 
είστε σε μια παρέα; 
 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

117 Τους τελευταίους 12 μήνες, είχατε κάποιο σημαντικό ανεπιθύμητο συμβάν στη ζωή σας; 
π.x, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ή ατύχημα, μια σοβαρή διαμάχη με άλλα άτομα, διαζύγιο ή 
θάνατο αγαπημένου προσώπου;        

¡ Όχι 
¡ Ναι, παρακαλώ διευκρινίστε: ………………………………………………  
¡  

Ποιότητα  ζωής και γενική κατάσταση υγείας  
 
Οι επόµενες  ερωτήσεις αφορούν στο πως αξιολογείτε την ποιότητα της ζωής σας τις τελευταίες 14 ηµέρες. Παρακαλούµε, λάβετε υπόψη τα 
πρότυπά σας, τις ελπίδες, τις χαρές και τις έννοιες σας. 
 
 Τις τελευταίες 14 ημέρες… Πολύ 

φτωχή 
Φτωχή 

Ούτε 
φτωχή ούτε 

καλή 
Καλή  

Πολύ 
καλή 

118 Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα ζωής 
σας; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

       

  

Πολυ 
δυσαρε-

στημένος/η 
Δυσαρε-

στημένος/η 

Ούτε 
ικανοποιη-
μένος/η 
ούτε 

δυσαρεστη-
μένος/η  

Ικανοποι-
ημένος/η         

Πολύ 
ικανοποι-
ημένος/η       

119 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε από την κατάσταση 
της υγείας σας; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

120 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε την ικανότητα σας 
να εκτελείτε τις δραστηριότητες της καθηµερινής 
ζωής; 

¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

121 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τον εαυτό σας; 
¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

122 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τις προσωπικές 
σας σχέσεις; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  
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123 Πόσο ικανοποιηµένος/η είστε µε τις συνθήκες 
διαβίωσης σας; ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  

124 Σε γενικές γραµµές θα λέγατε ότι η κατάσταση της υγεία σας είναι: 
¡ Αριστη         
¡ Πολύ καλή        
¡ Καλή    
¡ Ικανοποιητική 
¡ Κακή     

125 Σε σύγκριση µε ένα έτος πριν, πώς θα αξιολογούσατε τη γενική κατάσταση της υγείας σας τώρα; 

¡ Πολύ καλύτερη      
¡ Κάπως καλύτερη      
¡ Περίπου ίδια               
¡ Κάπως χειρότερη                
¡ Πολύ χειρότερη      

 
 Σωµατική δραστηριότητα 

 ΟΔΗΓΙΕΣ: Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν την παρούσα κατάστασή σας σχετικά µε την φυσική δραστηριότητα και άσκηση. 
Παρακαλούµε να θυµάστε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Εµείς απλά θα  αξιολογήσουµε το παρόν 
επίπεδο δραστηριότητάς σας. 

126. Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ηµερών, πόσες µέρες βαδίσατε, ή µετακινηθήκατε ανεξάρτητα µε το 
αναπηρικό σας αµαξίδιο (χωρίς βοήθεια από άλλο άτοµο και χωρίς ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο), ή κάνατε 
χειροκίνητο ποδήλατο έξω από το σπίτι σας, όχι ειδικά για άσκηση. Για παράδειγµα, για να πάτε στην εργασία ή 
το µάθηµα, για να βγάλετε βόλτα το σκύλο, να πάτε για ψώνια, ή για άλλες δουλειές; 

!_______ ηµέρες την εβδοµάδα [επιλογές: 0 µέρες-7 µέρες]          Εάν  0 ημέρες à πηγαίνετε στην ερώτηση (127) 

Β. Κατά µέσο όρο, πόσα λεπτά την ηµέρα βαδίζετε, ή µετακινηθήκατε ανεξάρτητα µε το αναπηρικό σας αµαξίδιο 
(χωρίς βοήθεια από άλλο άτοµο και χωρίς ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο), ή κάνετε χειροκίνητο ποδήλατο έξω από το 
σπίτι σας;  

!_______ λεπτά την ηµέρα 

127. Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ηµερών, πόσες µέρες συµµετείχατε σε ελαφρύ αθλητισµό ή ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες, όπως µπόουλινγκ, γκολφ µε ειδικά τροποποιηµένο ηλεκτρικό αµαξίδιο, κυνήγι ή ψάρεµα, 
βελάκια, µπιλιάρδο ή πισίνα, θεραπευτική άσκηση (φυσικοθεραπεία ή εργοθεραπεία, διατάσεις, χρήση 
ορθοστάτη) ή άλλες παρόµοιες δραστηριότητες; Ο ελαφρύς αθλητισµός ή οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
απαιτούν πολύ ελαφριά σωµατική προσπάθεια, αυτές οι δραστηριότητες σας κάνουν να νιώθετε σαν να 
γυµνάζεστε λίγο, αλλά µπορείτε να συνεχίσετε να τις κάνετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να κουράζεστε. 

!_______ ηµέρες την εβδοµάδα [επιλογές: 0 µέρες-7 µέρες]        Εάν  0 ημέρες à πηγαίνετε στην ερώτηση (128) 

Β. Κατά µέσο όρο, πόσα λεπτά την ηµέρα διαθέσατε σε αυτά τα ελαφρά αθλήµατα ή τις ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες;  
!_______ λεπτά την ηµέρα 

128. Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ηµερών, πόσες µέρες συµµετείχατε σε µέτριας έντασης αθλητισµό ή 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως διπλό τένις, softball, σοφτµπολ, γκολφ χωρίς ειδικά τροποποιηµένο 
ηλεκτρικό αµαξίδιο, χορό σε αίθουσα µε συνοδό, προώθηση αναπηρικού αµαξιδίου (µε ένταση ή για 
διασκέδαση) ή άλλες παρόµοιες δραστηριότητες; Ο µέτριας έντασης αθλητισµός και οι ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες απαιτούν κάποια σωµατική προσπάθεια, είναι αυτές οι δραστηριότητες που σας κάνουν να 
νιώθετε σαν να γυµνάζεστε κάπως σκληρά, αλλά µπορείτε να συνεχίσετε να τις κάνετε για λίγο χωρίς να 
κουράζεστε. 

!_______ ηµέρες την εβδοµάδα [επιλογές: 0 µέρες-7 µέρες]          Εάν  0 ημέρες à πηγαίνετε στην ερώτηση (129) 

Β. Κατά µέσο όρο, πόσα λεπτά την ηµέρα διαθέσατε σε αυτά τα µέτριας έντασης αθλήµατα ή τις ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες;  

!_______ λεπτά την ηµέρα 

129. Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ηµερών, πόσες µέρες συµµετείχατε σε επίπονες αθλητικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως τρέξιµο, αγωνιστική προώθηση αµαξιδίου (προπόνηση), προώθηση 
αναπηρικού αµαξιδίου σε ανώµαλο δρόµο, κολύµβηση, αεροβικός χορός (aerobic), χειροεργόµετρο, ποδηλασία 
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(µε χέρια ή πόδια), µονό τένις, ράγκµπι, µπάσκετ, βάδιση µε βακτηρίες και κηδεµόνες, ή άλλες παρόµοιες 
δραστηριότητες. Οι επίπονες αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες απαιτούν µεγάλη σωµατική 
προσπάθεια, αυτές οι δραστηριότητες σας κάνουν να νιώθετε σαν να γυµνάζεστε πραγµατικά σκληρά, σχεδόν 
στο µέγιστο. Δεν µπορείτε να κάνετε αυτές τις δραστηριότητες για πολύ ώρα χωρίς να κουραστείτε. Οι 
δραστηριότητες αυτές µπορεί να είναι εξουθενωτικές. 
!_______ ηµέρες την εβδοµάδα [επιλογές: 0 µέρες-7 µέρες]        Εάν  0 ημέρες à πηγαίνετε στην ερώτηση (130) 

Β. Κατά µέσο όρο, πόσα λεπτά την ηµέρα διαθέσατε σε αυτά τα επίπονα αθλήµατα ή τις ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες;  

!_______ λεπτά την ηµέρα  

130. Α. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ηµερών, πόσες µέρες κάνατε οποιαδήποτε άσκηση ειδικά για την αύξηση 
της µυϊκής δύναµης και αντοχής, όπως βάρη, κάµψεις, έλξεις, βυθίσεις, κάµψεις στο αναπηρικό αµαξίδιο, κλπ;  

!_______ ηµέρες την εβδοµάδα [επιλογές: 0 µέρες-7 µέρες]         Εάν  0 ημέρες à πηγαίνετε στην ερώτηση (131) 

Β. Κατά µέσο όρο, πόσα λεπτά την ηµέρα διαθέσατε σε αυτές τις ασκήσεις για την αύξηση της µυϊκής δύναµης 
και αντοχής;  

!_______ λεπτά την ηµέρα  

Υπηρεσίες  Αποκατάστασης  και συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 
 131. Μετά την οξεία  φάση της νόσου δεχτήκατε υπηρεσίες αποκατάστασης από την διεπιστηµονική οµάδα* 

αποκατάστασης;  
* ιατρός Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης/Φυσίατρος, νοσηλευτές Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές,    
  Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Διαιτολόγος, κλπ.  

¨ Όχι 
¨ Ναι 
 Εάν ΝΑΙ, που δεχτήκατε υπηρεσίες αποκατάστασης;  
 α.  
¨ Στην Ελλάδα 
¨ Στο εξωτερικό (Χώρα:  !………………………………) 
 β. 
¨ Εξειδικευµένο κέντρο/τµήµα για κακώσεις νωτιαίου µυελού  
¨ Τµήµα ή κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης εξειδικευµένο σε νευρολογικές παθήσεις  
¨ Μη εξειδικευµένο, γενικό τµήµα ή κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης  
 
132. Παρακολουθείστε τακτικά από την οµάδα αποκατάστασης;   
¨ Όχι 
¨ Ναι 
  

  Εάν ΝΑΙ, που παρακολουθείστε τακτικά; 
¨ Σε εξειδικευµένο τµήµα ή κέντρο αποκατάστασης  για κακώσεις νωτιαίου µυελού  
¨ Σε τµήµα ή κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης εξειδικευµένο σε νευρολογικές παθήσεις  
¨ Σε µη εξειδικευµένο, γενικό τµήµα ή κέντρο Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης 

 133. Δηλώστε την προτίµησή σας σε σχέση µε την παροχή ιατρικής περίθαλψης είτε σε τοπικά εξωτερικά ιατρεία µε 
περιορισµένες υπηρεσίες ή ειδικό ιατρείο πιο µακριά που προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα 
υποθετικό ερώτηµα, ανεξάρτητα από το τι κλινικές εξυπηρετούν σήµερα στην περιοχή σας. 

 
¡ Θα προτιµούσα ένα µικρότερο τοπικό εξωτερικό ιατρείο  
¡ Θα προτιµούσα ένα µεγάλο εξειδικευµένο εξωτερικό ιατρείο πιο µακριά  

 
134. Έχετε τον προσωπικο σας Γενικό ιατρό; 
¡ ΟΧΙ >> συνεχίστε στο (137) 
¡ ΝΑΙ 
 
135. Πόσο χρόνο σας παίρνει να φτάσετε στο Γενικό σας ιατρό; 

Χρόνος σε λεπτά: !…………………………… 
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136. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε µε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από τον Γενικό ιατρό;  
¡ Πολύ ευχαριστηµένος/η 
¡ Ευχαριστηµένος/η  
¡ Ούτε ευχαριστηµένος/η, ούτε δυσαρεστηµένος/η 
¡ Δυσαρεστηµένος/η  
¡ Πολύ δυσαρεστηµένος/η  
¡ Δεν χρησιµοποιώ αυτή την υπηρεσία 

137. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε µε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από εξειδικευµένα τµήµατα ή  κέντρα για 
βλάβες/κακώσεις νωτιαίου µυελού;  

¡ Πολύ ευχαριστηµένος/η 
¡ Ευχαριστηµένος/η  
¡ Ούτε ευχαριστηµένος/η, ούτε δυσαρεστηµένος/η 
¡ Δυσαρεστηµένος/η  
¡ Πολύ δυσαρεστηµένος/η  
¡ Δεν χρησιµοποιώ αυτή την υπηρεσία 

 
 138. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε µε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από τµήµατα ή  κέντρα Φυσικής Ιατρικής & 

Αποκατάστασης;  
¡ Πολύ ευχαριστηµένος/η 
¡ Ευχαριστηµένος/η  
¡ Ούτε ευχαριστηµένος/η, ούτε δυσαρεστηµένος/η 
¡ Δυσαρεστηµένος/η  
¡ Πολύ δυσαρεστηµένος/η  
¡ Δεν χρησιµοποιώ αυτή την υπηρεσία 
 

 139. Πόσο ευχαριστηµένος/η είστε µε τις υπηρεσίες που σας παρέχονται από γενικά νοσοκοµεία; 
¡ Πολύ ευχαριστηµένος/η 
¡ Ευχαριστηµένος/η  
¡ Ούτε ευχαριστηµένος/η, ούτε δυσαρεστηµένος/η 
¡ Δυσαρεστηµένος/η  
¡ Πολύ δυσαρεστηµένος/η  
¡ Δεν χρησιµοποιώ αυτή την υπηρεσία 
 
140. Οδηγούσατε αυτοκίνητο πριν την κάκωση του νωτιαίου µυελού;  
¨ Όχι 
¨ Ναι 
 
141. Τώρα, οδηγείτε το δικό σας αυτοκίνητο;  
¨ Όχι 
¨ Ναι 
 Εάν ΝΑΙ, χρησιµοποιείτε ειδικές προσαρµογές για την οδήγηση;  
¨ Όχι 
¨ Ναι 
 
142. Κατονοµάστε τις πέντε πιο σηµαντικές για εσάς συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας: 
1) !________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
2) !________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
3) !________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
4) !________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
5) !________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
 
      Ποιες είναι οι ανάγκες σας σε πληροφόρηση για τα ακόλουθα τρία θέµατα; 

 
Καμμία	 Πολύ 

λίγες	
Μάλλον 
λίγες	

Μάλλον 
πολλές	

Πάρα 
πολλές	

143. Προµήθεια συσκευών ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

144. Διαθεσιµότητα συσκευών ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

145. Αξιοποίηση και συντήρηση των 
συσκευών ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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Βαθµολογήστε την ποιότητα του εφοδιασµού σας µε συσκευές υποστηρικτικής τεχνολογίας 

 Δεν είναι 
αληθές 

Μάλλον δεν 
είναι αληθές 

Μάλλον 
αληθές Αληθές 

146. Έχω τις συσκευές που χρειάζοµαι 

 
¡ ¡ ¡ ¡ 

147. Λαµβάνω καλές συµβουλές σχετικά 
µε τις συσκευές ¡ ¡ ¡ ¡ 

148. Έχω επενδύσει πολλά για την 
προµήθεια των συσκευών µου ¡ ¡ ¡ ¡ 

149. Μερικές από τις συσκευές µου είναι 
ανεπαρκούς ποιότητας ¡ ¡ ¡ ¡ 

150. Η συντήρηση των συσκευών µου 
είναι ανεπαρκής ¡ ¡ ¡ ¡ 

151. Οι συσκευές µου κόστισαν πολλά ¡ ¡ ¡ ¡ 

152. Λόγω του υψηλού κόστους πρέπει 
να ξεχάσω κάποιες συσκευές ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

  
 
 
 
 
 
 
Παρακαλούµε σηµειώστε τη διαθεσιµότητα και την ανάγκη των συσκευών που κατονοµάζονται: 
 
 

 
 Διαθεσιµότητα και ανάγκη της 

εκάστοτε συσκευής. Σηµειώστε ό, τι 
ισχύει. 

Εάν είστε ιδιοκτήτης της συσκευής. Πόσο 
συχνά την χρησιµοποιείτε; 

 
Έχω 
πρό-

σβαση 
στη συ-
σκευή 

Δεν 
έχω 
πρό-

σβαση 
στη συ-
σκευή 

Την 
χρειά-
ζομαι 

Δεν 
την 

χρειά-
ζομαι 

Λιγότερο 
από μία 

φορά τον 
μήνα 

1-3 
φορές 

τον 
μήνα 

1-6 
φορές 

την 
εβδομάδα 

 

Καθημε
-ρινά 

153. Ηλεκτροκίνητο 
αναπηρικό 
αµαξίδιο 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
154. Υποβοηθούµενο 

αναπηρικό 
αµαξίδιο 

πχ. e-motion 

 
 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

155. Μηχανισµός έλξης 
αναπ/κού 
αµαξιδίου 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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156. Αγωνιστικό 
αναπηρικό 
αµαξίδιο 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

157. Περιπατητήρας 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

158. Γερανός 
µεταφορών 

 

   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

159. Γερανός οροφής 

 
 

   ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

160. Όρθωση άνω 
άκρου 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

 

 
 

Έχω 
πρό-

σβαση 
στη συ-
σκευή 

 
Δεν έχω 
πρό-
σβαση 
στη συ-
σκευή 

Την 
χρειά-
ζομαι 

Δεν την 
χρειά-
ζομαι 

Λιγότερο 
από μία 

φορά τον 
μήνα 

 1-3 
φορές 
τον 
μήνα 

1-6 φορές 
την 

εβδομάδα 
Καθημερινά 

161. Ηλεκτροερεθισµός 
για την βελτίωση 
της ικανότητας 
βάδισης 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 

 
Σηµειώστε τη διαθεσιµότητά και ανάγκη των αναφερόµενων συσκευών και κτηριακών επεµβάσεων: 
 

 Διαθεσιµότητα                  και                   Ανάγκη   

 Έχω 
πρόσβαση 

στην 
συσκευή 

Δεν έχω 
πρόσβαση 

στην συσκευή 

Δεν την 
χρειάζομαι 

Την 
χρειάζομαι 

162. Συσκευές ελέγχου του περιβάλλοντος 

         πχ. James, Omni, Speech control 
¡ ¡ ¡ ¡ 

163. Πάγκος κουζίνας προσαρµοσµένος 
για αναπηρικό αµαξίδιο ¡ ¡ ¡ ¡ 

164. Νεροχύτης προσαρµοσµένος για 
αναπηρικό αµαξίδιο ¡ ¡ ¡ ¡ 
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165. Εξοπλισµός κουζίνας µε ρυθµιζόµενο 
ύψος 

¡ ¡ ¡ ¡ 
 

 
166. Με ποια δραστηριότητα της καθηµερινής διαβίωσης αντιµετωπίζετε προβλήµατα, τα οποία στο µέλλον θα 

µπορούσαν να αµβλυνθούν µε µια νέα βοηθητική συσκευή; 
!__________________________________________________________________  

______________________________________________________________________(ελεύθερο κείµενο) 
 

167. Πώς θα µπορούσε να µοιάζει αυτή η βοηθητική συσκευή; 
!__________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________(ελεύθερο κείµενο) 

 
168. Χρησιµοποιείτε υπηρεσίες όπως κατ 'οίκον διανοµής των online αγορών; 
¡ ΟΧΙ 
¡ ΝΑΙ.  
 
Εάν ΝΑΙ, ποιά υπηρεσία;   
¨ Online αγορές (πχ. LeShop.ch, coop@home, amazon). Εάν ΝΑΙ, πόσο συχνά: !__________ 
¨ Υπηρεσίες παράδοσης (delivery) από τοπικά µαγαζιά.  Εάν ΝΑΙ, πόσο συχνά: !__________ 
¨ Online τραπεζικές συναλλαγές.                                       Εάν ΝΑΙ, πόσο συχνά: !__________ 
¨ Άλλες υπηρεσίες: !____________________                Eάν ΝΑΙ, πόσο συχνά: !__________ 

 
169. Ποιες είναι οι κατ 'εκτίµηση επιπλέον µηνιαίες δαπάνες σας για υπηρεσίες προσαρµοσµένες στην αναπηρία σας; 

!______________ευρώ 
170. Ποιες νέες online υπηρεσίες εσείς επιθυµείτε; 

!__________________________________________________________________ (ελεύθερο κείµενο) 
 

Γεωγραφικές πληροφορίες 
 171. Σε τι περιοχή της πατρίδας σας κατοικείτε;   

¡ Ηπειρωτική περιοχή   
¡ Νησιωτική περιοχή 

 
 172. Ο τόπος που ζείτε ειναι: 

¡ Πόλη  (πληθυσµός >10,000 κατοίκους ) 
¡ Κωµόπολη  (πληθυσµός 2,000-10,000 κατοίκους) 
¡ Χωριό (πληθυσµός 50-2,000 κατοίκους) 
 

Προσωπικές πληροφορίες  
 173. Ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση πριν την κάκωση/βλάβη του νωτιαίου µυελού;  

¡ Άγαµος/η  
¡ Έγγαµος/η  
¡ Συγκατοίκηση ή σε σχέση  
¡ Σε διάσταση ή διαζευγµένος/η  
¡ Χήρος/α    

 
Δευτερογενείς διαταραχές υγείας 
  

Εµφάνιση πόνου στον ώµο 

174. Την τελευταία εβδοµάδα είχατε πόνο στον ώµο που διήρκεσε περισσότερο από µία ηµέρα;  
Ο πόνος στον ώμο ορίζεται ως ο πόνος μέσα ή γύρω από την περιοχή των ώμων. Δείτε την «σκιαζμένη» 
περιοχή στην παρακάτω εικόνα. 

¡ Όχι  
¡ Ναι, είχα πόνο στον δεξί ώµο  
¡ Ναι, είχα πόνο στον αριστερό ώµο  
¡ Ναι, είχα πόνο και στους δύο ώµους  
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175. Είχατε πόνο στον ώµο κάποια στιγµή τους τελευταίους 3 µήνες;  
¡ Όχι àΠαρακαλούμε πηγαίνετε στην ερώτηση (182) 
¡ Ναι, είχα πόνο στον δεξί ώµο  
¡ Ναι, είχα πόνο στον αριστερό ώµο  
¡ Ναι, είχα πόνο και στους δύο ώµους  

 
176.  Ποιό χέρι σας είναι το κυρίαρχο;  
¡ Είµαι δεξιόχειρας 
¡ Είµαι αριστερόχειρας 

177. Για πόσο χρονικό διάστηµα είχατε πόνο στον ώµο;  

¡ Λιγότερο από 3 µήνες  
¡ 3 – 12 µήνες 
¡ 1 – 5 χρόνια 
¡ 6 – 10 χρόνια 
¡ 11 – 15 χρόνια 
¡ Περισσότερα από 15 χρόνια 

178. Πότε είχατε για πρώτη φορά πόνο στον ώµο;  
¡ Πριν την κάκωση/βλάβη του νωτιαίου µυελού 
¡ Μετά την κάκωση/βλάβη του νωτιαίου µυελού 

 
 
179. Παρακαλούµε αξιολογήστε τον πόνο στον ώµο σας, κυκλώνοντας τον αριθµό που περιγράφει καλύτερα τον πόνο 

κατά τη διάρκεια της περασµένης εβδοµάδας.  
Εάν αισθάνεστε πόνο και στους δύο ώµους, παρακαλούµε αξιολογήστε τον ώµο µε το χειρότερο πόνο.  
Κατά την ανάπαυση: 

Καθόλου 

 πόνος 
   

                       Ο πόνος είναι ο 
χειρότερος που  

μπορείτε να  
φανταστείτε 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων: 

Καθόλου 

 πόνος 
   

                       Ο πόνος είναι ο 
χειρότερος που  

μπορείτε να  
φανταστείτε 

 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

180. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 µηνών, ο πόνος στον ώµο, σας έχει εµποδίσει από το να κάνετε πράγµατα στην 
καθηµερινή σας ζωή;  

¡ Όχι 
¡ Ναι, παρακαλούµε διευκρινίστε: !_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
181. Έχετε αναζητήσει θεραπεία για τον πόνο στον ώµο σας; 

¡ Όχι 
¡ Ναι  

 182. Αµέσως µετά την κάκωση/ βλάβη του νωτιαίου µυελού, είχατε καµία κατάκλιση; 
¡ Όχι καµία κατάκλιση 
¡ Ναι, κατα την αρχική νοσηλεία µου στο γενικό νοσοκοµείο.  
¡ Ναι, κατά την αρχική νοσηλεία µου στο τµήµα Αποκατάστασης. 
¡ Ναι, µετά την έξοδό µου από το τµήµα Αποκατάστασης.  
 

183. Είχατε κάποια κατάκλιση τους τελευταίους 12 µήνες;  Πόσες: 
¡ Καµία  => συνεχίστε στην ερώτηση (190)  
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¡ Μία κατάκλιση    
¡ Περισσότερες από µία κατακλίσεις 

184. Εντόπιση των κατακλίσεων τους τελευταίους 12 µήνες: 
 Παρακαλούµε συµπληρώστε το παρακάτω διάγραµµα μ ε  έ ν α  Ö  γ ι α  κ ά θ ε  κ α τ ά κ λ ι σ η : 
 

 Δεξιά   Μέση   Αριστερά   
Ινιακή περιοχή κεφαλής (πίσω µέρος κεφαλής)    
Αυτί    
Ωµοπλάτη     
Αγκώνας      
Πλευρά      
Ιερό (κόκκυγας)    
Ισχιακό κύρτωµα (γλουτός, εκεί που 
καθόµαστε) 

   

Τροχαντήρας (γλουτός πλάγια θέση)    
Γεννητικά όργανα    
Γόνατο     
Σφυρά (αστραγαλοι)    
Πτέρνα    
Άλλο σηµείο    
    

 
185. Για πόσο χρονικό διάστηµα έχετε/είχατε κατακλίσεις  
¡ Ένα µήνα 
¡ 3-6 µήνες  
¡ 12 µήνες 
¡ Περισσότερο από  12 µήνες 

186. Χειρουργική θεραπεία  
               Πως αντιµετωπίσατε/ αντιµετωπίζετε τις κατακλίσεις  
¨ Με υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο σπίτι, χωρίς εισαγωγή σε νοσοκοµείο. 
¨ Με εισαγωγή σε νοσοκοµείο για !…….. ηµέρες.  
 

187. Χειρουργική θεραπεία  
¨ Όχι 
¨ Ναι  
 

188. Το νοσοκοµείο όπου νοσηλευτήκατε για τις κατακλίσεις ήταν: 
Α. Ειδικά εξοπλισµένο για τη θεραπεία ασθενών µε κατακλίσεις (εκπαιδευµένο προσωπικό, ειδικός εξοπλισµός)  
¨ Όχι 
¨ Ναι  
 
Β. Ειδικά εξοπλισµένο για τη θεραπεία ατόµων µε κάκωση/βλάβη νωτιαίου µυελού (εκπαιδευµένο προσωπικό, ειδικός εξοπλισµός)         
¨ Όχι 
¨ Ναι  
 
189. Σήµερα είστε απαλλαγµένος/η από κατακλίσεις;  
¡ Όχι 
¡ Ναι 

 190. Πως προλαµβάνετε τις κατακλίσεις; 
Σημειώστε όλα όσα ισχύουν:  

¨ Στην αρχική νοσηλεία πήρα οδηγίες πώς να προλαµβάνω τις κατακλίσεις 
¨ Κάνω έλεγχο των ευαίσθητων περιοχών (περιοχή των γλουτών και κοντά στον κόκκυγα), π.χ.  
               χρησιµοποιώντας καθρέπτη  
¨ Αποφορτίζω αυτές τις περιοχές τακτικά πχ. αλλάζοντας θέση  
¨ Ένας φροντιστής είναι υπεύθυνος να µου αλλάζει συχνά θέσεις 
¨ Χρησιµοποιώ ειδικό µαξιλάρι, όταν κάθοµαι 
¨ Χρησιµοποιώ ειδικό στρώµα στο κρεβάτι (παθητικό στρώµα αέρος, δεν είναι αναγκαία η παροχή ηλεκτρικού   
               ρεύµατος για να λειτουργήσει). 
¨ Χρησιµοποιώ ειδικό στρώµα στο κρεβάτι (ενεργητικό στρώµα µε κίνηση, είναι αναγκαία η παροχή ηλεκτρικού 
               ρεύµατος για να λειτουργήσει). 
¨ Εάν βραχώ µε ούρα (ατύχηµα) καθαρίζοµαι και στεγνώνω όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  
¨ Επιπρόσθετα, λαµβάνω συγκεκριµένη δίαιτα πρωτεϊνών ή/και ειδικά συµπληρώµατα διατροφής. 
¨ Δεν έχω καµία φροντίδα για την πρόληψη των ελκών πιέσεων/ κατακλίσεων  
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 191. Έχετε οστεοπόρωση;  
¨ Ναι 
¨ Όχι  
¨ Δεν γνωρίζω  
 
192. Είχατε κάποιο κάταγµα χαµηλής βίας*; 

* κάταγμα χαμηλής βίας είναι το κάταγμα μετά από χαμηλής έντασης τραυματισμό 
¡ Όχι 
¡ Ναι 
 
Εάν ΝΑΙ, παρακαλούµε διευκρινίστε που; _____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Ευχαριστούµε πολύ  

 
για την συµµετοχή σας  

 
στην έρευνα της InSCI ! 


