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Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή στη ζωή σας κά-
ποια/κάποιες από τις παρακάτω ουσίες
•	 Μαριχουάνα  
•	 LSD
•	 Ηρωίνη
•	 Χάπια τύπου Ecstasy
•	 Κοκαΐνη
•	 Shisha
•	 Κράκ
•	 Κεταμίνη (special K)
•	 Αμφεταμίνες (speed, crank, crystal, ice, glass)
•	 Μεθαδόνη
•	 Φεντανύλη
•	 Μεφεδρόνη (bath salts, meow meow)
•	 GBL
•	 Ψυχεδελικά μανιτάρια
•	 Βουπρενορφίνη (subutex)
•	 Εισπνεόμενες ουσίες (βενζίνες, κόλλες)
•	 Καμία από τις παραπάνω

Πόσες φορές στους τελευταίους 12 μήνες χρησιμοποιή-
σατε κάποιες από τις παρακάτω ουσίες;
• Μαριχουάνα  
• LSD
• Ηρωίνη
• Χάπια τύπου Ecstasy
• Κοκαΐνη
• Shisha
• Κράκ
• Κεταμίνη (special K)
• Αμφεταμίνες (speed, crank, crystal, ice, glass)
• Μεθαδόνη
• Φεντανύλη
• Μεφεδρόνη (bath salts, meow meow)
• GBL
• Ψυχεδελικά μανιτάρια
• Βουπρενορφίνη (subutex)
• Εισπνεόμενες ουσίες (βενζίνες, κόλλες)

(1) καμία φορά (2) 1-2 φορές το χρόνο (3) 1-2 φορές το 
εξάμηνο (4) 1-2 φορές το μήνα (5) 1-2 φορές το 15νθή-
μερο και (6) 1-2 φορές την εβδομάδα (7) καθημερινά

Για ποιο λόγο τις χρησιμοποιήσατε;
• Ως παυσίπονο
• Για να μειώσω το άγχος
• Για να με βοηθήσουν στον ύπνο
• Γιατί με ‘ανεβάζουν’
• Για την αντιμετώπιση της κόπωσης
• Γιατί εξουδετερώνουν τις ενέργειες άλλων φαρμάκων
• Από περιέργεια
• Γιατί είμαι εξαρτημένος

Αν χρησιμοποιείτε μαριχουάνα, πόσες φορές κάνετε συ-
νήθως χρήση; 
•	 1-2 το μήνα
•	 1-2 την εβδομάδα
•	 3-4 την εβδομάδα
•	 Κάθε μέρα

Πιστεύετε ότι η χρήση μαριχουάνας είναι επικίνδυνη 
για την υγεία?
• Ναι
• Οχι
 
Πόσα τσιγάρα καπνίζετε ημερησίως;
•	 0-10
•	 10-20
•	 20-40
•	 >40
•	 Δεν καπνίζω

Όσον αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, τους τελευταί-
ους 12 μήνες σας έχει συμβεί κάποιο από τα παρακάτω;
•	 Νιώσατε ότι θα έπρεπε να ελαττώσετε τη χρήση αλ-

κοόλ
•	 Ενοχληθήκατε γιατί άτομα κριτίκαραν τη χρήση σας
•	 Νιώσατε τύψεις ή ενοχές για τη χρήση σας
•	 Καταναλώσατε αλκοόλ αμέσως μετά το πρωινό ξύπνη-

μα για να «ξυπνήσετε» ή για να αντιμετωπίσετε έναν 
πονοκέφαλο

•	 Κανένα από τα παραπάνω

Τις τελευταίες δυο εβδομάδες, πόσες φορές ήπιατε 5 
αλκοολούχα ποτά στη σειρά (αν είστε γυναίκα, πόσες 
φορές ήπιατε 4 ποτά στη σειρά)
1.καμία φορά
2. μία φορά
3. δυο φορές
4. 3-5 φορές
5. 6-9 φορές
6. >10 φορές


