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ΕΦΗΒΟΣ/Η
Παρακαλείστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις σημειώνοντας Χ στο
αντίστοιχο πλαίσιο του ΝΑΙ ή του ΟΧΙ. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα
αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν στην σχολική εκδήλωση για την
παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ


Πιστεύετε πώς έχετε σωστή ενημέρωση για τις ψυχικές ασθένειες;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Αναρωτηθήκατε ποτέ για το τι ακριβώς είναι η ψυχική νόσος;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με κάποιο άτομο που πάσχει από ψυχική νόσο;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Θα μπαίνατε στη διαδικασία να έρθετε σε αντιπαράθεση με κάποιο άτομο το
οποίο γνωρίζετε ότι πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε κάποιον, ο οποίος πάσχει
από κάποια ψυχικά διαταραχή και βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Πιστεύετε ότι τα άτομα με ψυχική νόσο μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην
κοινωνία;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Πιστεύετε ότι άνθρωποι, οι οποίοι πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια,
ανεξάρτητα από το είδος αυτής, πρέπει να είναι κλεισμένοι σε ιδρύματα;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Θα συνεργαζόσασταν επαγγελματικά με άτομο το οποίο γνωρίζετε ότι στο
παρελθόν έπασχε από ψυχική διαταραχή;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Θεωρείτε ότι η ψυχική νόσος/διαταραχή αποτελεί κοινωνικό στίγμα για το
άτομο και την οικογένειά του;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Είστε υπέρ της αντιμετώπισης ψυχικών ασθενειών
ψυχοφαρμάκων με ισχυρές παρενέργειες ;

μέσω

ισχυρών

ΝΑΙ
ΟΧΙ


Πιστεύετε πως ένα άτομο που πάσχει από ψυχική διαταραχή είναι εξαιρετικά
βίαιο και πως υπάρχει πιθανότητα να βλάψει τους γύρω του;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Θα νιώθατε ανασφάλεια να βρεθείτε στον ίδιο χώρο με άτομο ψυχικά
διαταραγμένο, αν και γνωρίζετε ότι βρίσκετε σε φάση αποθεραπείας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Αν ένας φίλος/η μαθαίνατε ότι εμφάνισε ψυχική διαταραχή θα συνεχίζατε να
κάνετε παρέα μαζί του;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Θα μιλούσατε ποτέ σε κάποιον δικό σας αν νιώθατε ότι περνάτε μια περίοδο
μελαγχολίας/κατάθλιψης;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Αν κάποιος συγγενής σας έπασχε από ψυχική ασθένεια θα απομακρυνόσαστε;
ΝΑΙ
ΟΧΙ



Αν είχατε κάποιον δικό σας άνθρωπο, ο οποίος έπασχε από ψυχολογικές
διαταραχές και γνωρίζοντας τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει,
βρισκόμενος σε κατάσταση κρίσης, θα επιλέγατε να τον είχατε στο σπίτι σας
κάτω από την δική σας επίβλεψη;

ΝΑΙ
ΟΧΙ


Θα παίρνατε μέρος σε ένα πρόγραμμα ενημέρωσης πάνω σε θέματα ψυχικής
υγείας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

