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Τν παξόλ εξσηεκαηνιόγην απνζθνπεί λα θαηαγξάςεη ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε 

γηαηξνύ θαη αζζελή θαηά ηελ ηαηξηθή πξάμε. Είλαη απηνλόεην όηη νη απαληήζεηο ζαο είλαη 

απολύηως εμπιζηεσηικές. Σαο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία. 

 

ENOTHTA 1 

Παπακαλούμε αξιολογείζηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ με βάζη ηην κλίμακα από  

« 1 :  δ ι α θ ω ν ώ  α π ο λ ύ η ω ρ »  έωρ και « 6 :  ζ ς μ θ ω ν ώ  α π ο λ ύ η ω ρ »   

 1 2 3 4 5 6 

1. O γηαηξόο είλαη εθείλνο πνπ ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη ηη ζα 

ζπδεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηαηξηθήο επίζθεςεο. 
      

2. Aλ θαη ζηελ ηαηξηθή θξνληίδα δελ ππάξρεη πηα ε πξνζσπηθή 

ζρέζε γηαηξνύ-αζζελή, απηό έρεη κηθξή ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηα 

επηηεύγκαηα ηεο Iαηξηθήο. 

      

3. Tν ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηεο ηαηξηθήο επίζθεςεο είλαη ε 

θιηληθή εμέηαζε. 
      

4. Σπρλά είλαη θαιύηεξα γηα ηνπο αζζελείο λα κελ ηνπο εμεγείηαη 

αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 
      

5. Oη αζζελείο ζα πξέπεη λα εκπηζηεύνληαη ηηο γλώζεηο ησλ 

γηαηξώλ θαη λα κελ ςάρλνπλ κόλνη ηνπο λα βξνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. 

      

6. Όηαλ νη γηαηξνί θάλνπλ πνιιέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

ηζηνξηθό ηνπ αζζελή, ίζσο παξαβηάδνπλ ηελ πξνζσπηθή δσή 

ηνπ. 
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7. Eάλ νη γηαηξνί είλαη πξαγκαηηθά θαινί ζηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία, δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθή ε ζρέζε πνπ αλαπηύζζνπλ 

κε ηνπο αζζελείο ηνπο. 

      

8. Πνιινί αζζελείο ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ εξσηήζεηο ζηνλ γηαηξό 

ηνπο, αθόκα θη αλ δελ πξόθεηηαη λα κάζνπλ θάηη θαηλνύξην. 
      

9. Oη αζζελείο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο γηαηξνύο ηνπο 

κέζα ζε κηα ηζόηηκε ζρέζε.  
      

10. Oη αζζελείο γεληθά έρνπλ πην πνιύ αλάγθε από θαζεζπραζκό, 

παξά από πιεξνθόξεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. 
      

11. Eάλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γηαηξνύ είλαη λα είλαη 

αλνηθηόο θαη ζεξκόο κε ηνπο αζζελείο ηνπ, ηόηε δελ ζα γίλεη 

πνηέ ηδηαίηεξα επηηπρεκέλνο. 

      

12. Όηαλ νη αζζελείο δηαθσλνύλ κε ηνλ γηαηξό ηνπο, απηό απνηειεί 

έλδεημε πσο δελ ηνλ εθηηκνύλ θαη δελ ηνλ ζέβνληαη. 
      

13. H ζεξαπεία ελόο πξνβιήκαηνο πγείαο δελ κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, αλ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνλ ηξόπν δσήο θαη ηηο 

αμίεο ηνπ αζζελή. 

      

14. Oη πεξηζζόηεξνη αζζελείο ζέινπλ λα ηειεηώλνπλ κε ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζηνλ γηαηξό όζν πην γξήγνξα γίλεηαη. 
      

15. O αζζελήο ζα πξέπεη πάληα λα έρεη ζην κπαιό ηνπ πσο ν 

γηαηξόο είλαη απηόο πνπ έρεη ηελ επζύλε. 
      

16. H γλώζε ηεο λννηξνπίαο θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ ηξόπνπ 

δσήο ελόο αζζελή δελ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

ζεξαπεπζεί ε αζζέλεηά ηνπ. 

      

17. Tν ρηνύκνξ ζηνλ γηαηξό είλαη έλα πνιύηηκν εξγαιείν, όηαλ 

πξνζεγγίδεη έλαλ αζζελή ζεξαπεπηηθά. 
      

18. Όηαλ νη αζζελείο αλαδεηνύλ από κόλνη ηνπο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο, απηό πεξηζζόηεξν ηνπο κπεξδεύεη, παξά ηνπο 

βνεζά. 
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ENOTHTA 2 

 

1. Φύλο: (παξαθαινύκε επηιέμηε) 

Άλδξαο ..............                                                       Γπλαίθα ............. 

 

2. Ηλικία: (παξαθαινύκε επηιέμηε) 

18-24 .............. 

25-34 .............. 

35-44 .............. 

45-54 .............. 

55-64 .............. 

65 θαη πάλσ ........ 

 

3. Πόζα τρόνια εργάζεζηε ως γιαηρός: ...................................................................... 

 

4. Eιδικόηηηα: ...................................................................... 

Εξγάδνκαη σο: (ζέζε/αληηθείκελν) ...................................................................... 

 

 

 

 
 

 

Σας εσταριστούμε θερμά 


