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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο HPV είλαη κηθξόο DNA-ηόο, ε κόιπλζε από ηνλ oπoίo κπνξεί είηε λα κελ πξνθαιέζεη 

θακία αιινίσζε (άηνκα-θνξείο) ή λα πξνθαιέζεη εκθάληζε θαινεζώλ ζεισκαησδώλ 

αιινηώζεσλ (θνλδπισκάησλ) ή πξoθαξθηληθώλ αιινηώζεσλ (δπζπιαζηώλ), νη νπνίεο αλ 

δελ αληηκεησπηζηνύλ, κπνξνύλ λα εμειηρζνύλ ζε θαξθίλν. Ο ηόο ησλ αλζξώπηλσλ  

ζεισκάησλ επζύλεηαη γηα ην 99,7% ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

θαη γηα ην 4,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ θαξθίλσλ αλά ηνλ θόζκν (πεξηιακβάλνληαη ν θαξθίλνο  

ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα, ηνπ πένπο, ηνπ πξσθηνύ, ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ).  

Από πνιιέο έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί όηη ε εμάπισζε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 

(HPV) εκθαλίδεηαη ζε ζεμνπαιηθά ελεξγά άηνκα λεαξήο ειηθίαο, κε πςειόηεξν πνζνζηό 

επηπoιαζκoύ ζε λεαξέο γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 25 εηώλ.  

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

καζεηώλ ησλ Λπθείσλ λεζησηηθήο πεξηνρήο ηεο ρώξαο γηα ηνλ Ηό ησλ Αλζξώπηλσλ 

Θεισκάησλ (HPV), γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε δείγκα 525 καζεηώλ όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ηεο 

λεζησηηθήο πεξηνρήο κε ηε βνήζεηα απηνζπκπιεξνύκελνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο Γηεξεύλεζεο Δγθπξόηεηαο Πεξηερνκέλνπ θαη έιαβε ηηο 

ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο. Οη πεπνηζήζεηο ησλ καζεηώλ θαηεγξάθεζαλ κε ηε ρξήζε ηνπ 

Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία θαη ηε Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο Τγείαο. 

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη ππάξρεη πνιύ ζνβαξό έιιεηκκα γλώζεο 

ζηνπο καζεηέο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, θαζώο θαη ησλ ηξόπσλ κεηάδνζεο 

θαη πξόιεςεο ηεο κεηάδνζήο ηνπ.  

Κπξηόηεξν εύξεκα ησλ εξσηεκάησλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ είλαη απηό ζην νπνίν κόιηο ην 32,4% ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 19,0% 

ησλ αγνξηώλ απαληνύλ όηη έρνπλ αθνύζεη γη απηόλ.  

Πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο (33,7%) απαληά ιάζνο ή δελ γλσξίδεη όηη ν ηόο 

κεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. Δπηπξόζζεηα, νη καζεηέο εκθαλίδνληαη λα κε 

γλσξίδνπλ αλ ν ηόο δεκηνπξγεί ελίνηε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 

όηη ην 60,2% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ όηη πξνθαιεί θνλδπιώκαηα, ελώ ην 63,6% ησλ 
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καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ όηη καθξνπξόζεζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν ζηνλ ηξάρειν 

ηεο κήηξαο. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε γηα 

ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ , κε ελζαξξπληηθή εμαίξεζε όηη 

πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο γλσξίδεη όηη ην εκβόιην παξέρεη πξνζηαζία έλαληη ησλ 

θνλδπισκάησλ θαη έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (33,3% θαη 34,9% 

αληίζηνηρα). 

Κπξηόηεξν εύξεκα ησλ εξσηεκάησλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε ησλ καζεηώλ γηα ην 

εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ είλαη απηό ζην νπνίν κόιηο ην 27,7% 

ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 10,3% ησλ αγνξηώλ απαληνύλ όηη έρνπλ αθνύζεη γη απηό.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο γλώζεο ησλ 

καζεηώλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο 

πξόιεςεο, δελ δηαθέξνπλ από αληίζηνηρα επξήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό όισλ είλαη ε κε νινθιεξσκέλε γλώζε 

θαη ε ύπαξμε παξαλνήζεσλ.  

Σν επίπεδν ησλ γλώζεσλ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο ηνπο. 

Σνύην θαζηζηά ηνπο καζεηέο επάισηνπο ζηε κεηάδνζε θαη άξα ζηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο 

ινίκσμεο.  

ηε δηεξεύλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ην «Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ 

γηα ηελ Τγεία», ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα 

«κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από 

ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, «κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο από 

ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη επηπξόζζεηα εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά από ηα αγόξηα «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ην λα 

πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.   

Σέινο, ηα θνξίηζηα θαη πάιη εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα 

αγόξηα λα έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ζην λα πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο, θάηη πνπ ζε ζρέζε 

κε ην πξνεγνύκελν, δειώλεη όηη λαη κελ γλσξίδνπλ ην όθεινο από ηελ πξόιεςε, σζηόζν 

ηα εκπόδηα πνπ πξνβάιινπλ είλαη εμίζνπ ηζρπξά θαη ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά ζηηο 

δξάζεηο πξόιεςεο. 
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5) Καηά ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην αλ 

ηα απνηειέζκαηα κηαο θαηάζηαζεο νθείινληαη ζε κηα εζσηεξηθή ή κηα εμσηεξηθή πεγή 

ειέγρνπ, πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζύκθσλα κε ην «Μνληέιν Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ», ηα 

θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «κηθξή» εζσηεξηθή απόδνζε ειέγρνπ. Αληίζηνηρα απνδίδνπλ κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηα αγόξηα «κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ζηνπο ηζρπξνύο άιινπο, 

θαζώο θαη αληίζηνηρα «κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ζηελ ηύρε ή ζηε κνίξα.  

πκπέξαζκα ησλ αλσηέξσ απνηειεζκάησλ είλαη όηη ππάξρεη αλάγθε ζηνρεπκέλσλ 

εθζηξαηεηώλ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ κέζα από πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ηα νπνία είλαη επίζεο 

ζεκαληηθό λα πινπνηνύληαη κέζα από ηε ζύκπξαμε εθπαηδεπηηθώλ θαη επαγγεικαηηώλ 

πγείαο.  

 

ΛΔΞΔΗ – ΚΛΔΗΓΗΑ: 

Ηόο αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, Σεζη Παπαληθνιάνπ, Δκβόιην θαηά ηνπ HPV, Απνδνρή 

εκβνιηαζκνύ, Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία, Μνληέιν Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο 

Τγείαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 - ΔΗΑΓΧΓΖ  

1.1 Ο ηόο ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ – Υαξαθηεξηζηηθά  

O Ηόο ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ (Human Pappilomavirus , HPV) είλαη κηθξόο DNA-

ηόο, ε κόιπλζε από ηνλ νπνίν κπνξεί είηε λα κελ πξνθαιέζεη θακία αιινίσζε (άηνκα-

θνξείο) ή λα πξνθαιέζεη εκθάληζε θαινεζώλ ζεισκαησδώλ αιινηώζεσλ 

(θνλδπισκάησλ) ή πξoθαξθηληθώλ αιινηώζεσλ (δπζπιαζηώλ), νη νπνίεο αλ δελ 

αληηκεησπηζηνύλ, κπνξνύλ λα εμειηρηνύλ ζε θαξθίλν, ηδηαίηεξα ζηελ πξσθηoγελλεηηθή 

πεξηνρή (Διιεληθή HPV Δηαηξεία). 

Έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα πάλσ από 100 ηύπνη – ζηειέρε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ θαη πάλσ από 30 από απηά είλαη γλσζηό όηη κνιύλνπλ ην γελλεηηθό ζύζηεκα 

ηνπ αλζξώπνπ (Public Health Agency of Canada, 2007, Abdelmutti, 2009, Washington 

State Department of Health, 2013).  

Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηζρπξά ελνρνπνηήζεη ηνλ ηό ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ σο 

αηηηνινγηθό παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

(Walboomers, 1999, Bosch and De Sanjose, 2007, Stamataki et al., 2010). Μηα αλάιπζε 

ησλ ηάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ γηα ηελ πεξίνδν 1975-

2008 θαηέδεημε όηη ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ απμάλεηαη ζηηο γπλαίθεο. Ζ 

κεγαιύηεξε αύμεζε κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ ήηαλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

θαη ηνπ καζηνύ (National Cancer Institute, 2010, Varghese, 2011). Ο ηόο ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ ελνρνπνηείηαη επίζεο ζε πςειά πνζνζηά πεξηπηώζεσλ θαη γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

αηδνίνπ, ηνπ θόιπνπ, ηνπ πξσθηνύ, ηνπ πένπο, θαζώο θαη πνιιώλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ 

ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα θαη ηνλ θάξπγγα. Σέινο, ν ηόο ελνρνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη κεηάδνζε θαη άιισλ θαινεζώλ κνξθώλ ζηνλ άλζξσπν όπσο ηα θνλδπιώκαηα.  

Ο ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, κεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή αιιά θπξίσο κε 

ηελ έληνλε ηξηβή δέξκα κε δέξκα θαη ζεσξείηαη παγθόζκηα ην πην θνηλό ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδόκελν λόζεκα ζε άληξεο θαη γπλαίθεο (Todorova, 2012, Alexandrova, 2012, 

Gottvall, 2014). 

Οη ππάξρνπζεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ηνπιάρηζηνλ ην 70% ησλ ζεμνπαιηθά ελεξγώλ 

αηόκσλ ζα κνιπλζεί από ηνλ ηό HPV, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηε δσή ηνπ, ελώ έλα πνιύ 

πςειό πνζνζηό από απηνύο ζα κνιπλζεί θαηά ηα πξώηα πέληε έηε ηεο έλαξμεο ηεο 
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ζεμνπαιηθήο ηνπ δσήο (Reisinger et al. , 2007, Todorova, 2012, Alexandrova, 2012, Shin et 

al., 2004).  

Ζ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο γπλαίθεο είλαη πην ζπρλή γύξσ από ηελ ειηθία ησλ 30 εηώλ, 

αιιά ππάξρεη θαη κηα δεύηεξε θνξύθσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ ηνύ θαη αξγόηεξα ζηε δσή, 

ελώ γηα ηνπο άληξεο ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο παξακέλεη ζηαζεξή ζε όιεο ηηο ειηθίεο 

(Moscicki et al., 2012, Sundström, 2013).  

Οη ινηκώμεηο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ από HPV είλαη εμαηξεηηθά κεηαδνηηθέο θαηά ηε  

ζεμνπαιηθή επαθή είηε κε δηείζδπζε είηε ρσξίο θαη γη απηό κπνξεί κελ ε ρξήζε ηνπ 

πξνθπιαθηηθνύ λα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο, σζηόζν δελ παξέρεη πιήξε πξνζηαζία 

(Franco,M., 2011, Public Health Agency of Canada). 

 

1.2 Ννζεξόηεηα - Θλεζηκόηεηα 

 Ο αξηζκόο ησλ γπλαηθώλ πνπ θηινμελνύλ ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ ζε όιν ηνλ 

θόζκν εθηηκάηαη όηη είλαη 291 εθαηνκκύξηα, θαη πηζηεύεηαη όηη πεξίπνπ 105 εθαηνκκύξηα 

γπλαίθεο ζε όιν ηνλ θόζκν ζα αληηκεησπίζνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ζηε δσή ηνπο 

ινίκσμε κε ηνπο ηύπνπο HPV 16 ή 18, πνπ είλαη νη ηύπνη πνπ ζπλήζσο επζύλνληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Ferrara et al., 2012, Bebis et al. , 2013).  

Από ηηο εθηηκώκελεο 12,7 εθαηνκκύξηα πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ πνπ ζπλέβεζαλ ην 2008 ζε  

παγθόζκην επίπεδν, νη 610.000 πεξηπηώζεηο νθείινληαλ ζε HPV ινίκσμε.  

Απηό αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 4,8 % ηεο παγθόζκηαο επηβάξπλζεο ηνπ θαξθίλνπ. Από 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ζρεδόλ ην 90%, είλαη πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο (Forman et al., 2012, Gottvall, 2014).  

Ο ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) είλαη έλα δσηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηε 

δεκόζηα πγεία, ελώ ε ινίκσμε κε ηνλ HPV έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλαο παγθόζκηνο  

παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Do et al., 2009, 

Geshnizjani et al., 2013).  

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ε δεύηεξε πην θνηλή κνξθή θαξθίλνπ κεηαμύ 

ησλ γπλαηθώλ θαη  ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πέληε θνξπθαίσλ λενπιαζηώλ πνπ  

επεξεάδνπλ ηηο γπλαίθεο παγθόζκηα (Varghese, 2011, Blackman et al. , 2013).  

Τπνινγίδεηαη όηη  κηα γπλαίθα ζε όιν ηνλ θόζκν πεζαίλεη θάζε 2 ιεπηά από θαξθίλν ηνπ  
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ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, παξά ην γεγνλόο όηη απνηειεί κηα απνηξέςηκε αιιά θαη ηάζηκε λόζν 

εθόζνλ δηαγλσζηεί έγθαηξα (P isani et al., 2002, Walker, 2009, Stamataki et al, 2010, 

Franco,M., 2011, Pirzadeh and Mazaheri 2012, Peritore, 2012, Bebis et al., 2013).  

Γπζηπρώο, απηή ε αζζέλεηα πξνζβάιιεη ηηο γπλαίθεο ζε ζρεηηθά λεαξή ειηθία. Πνιιά από 

ηα ζύκαηα ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πεζαίλνπλ γύξσ από ηελ ηέηαξηε 

δεθαεηία ηεο δσήο, ζηελ ειηθία δειαδή πνπ ζπληεινύλ ζην εξγαηηθό δπλακηθό θαη ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηώλ (Varghese, 2011).  

 

1.3 Σα ζηειέρε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 

 Με βάζε ηε ζύλδεζε ησλ ηύπσλ (ζηειερώλ) ηνπ ηνύ κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ζηειέρε «πςεινύ θηλδύλνπ» επεηδή κπνξνύλ λα 

ππξνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ θαη ζε ζηειέρε «ρακεινύ θηλδύλνπ» επεηδή ζπάληα 

πξνθαινύλ θαξθηληθέο βιάβεο, αιιά κπνξεί λα νδεγήζνπλ  ζηελ αλάπηπμε άιισλ  

θαινεζώλ κνξθώλ όπσο ηα θνλδπιώκαηα (όπσο ηα ζηειέρε HPV 6, 11, 42, 43, θαη 44) 

(Burd, 2003, Public Health Agency of Canada, 2007, National Cancer Institute, 2008, 

Stamataki et al, 2010). 

Οη ηύπνη πςεινύ θηλδύλνπ ηνπ HPV είλαη παξόληεο ζε πεξηζζόηεξνπο από ην 99% ησλ 

θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ θαη ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ πςεινύ 

βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Stamataki et al, 2010).  

ε παγθόζκην επίπεδν, πεξίπνπ 70% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ νθείινληαη ζηνπο ηύπνπο 

HPV 16 θαη 18 (Walboomers et al., 1999, Baseman and Koutsky, 2005, Moscicki, 2005, 

Public Health Agency of Canada, 2007, Markowitz et al. , 2007, Stamataki et al, 2010, 

Ννηαξά θαη ζπλ., 2010, Bebis et al. , 2013). Γηα ην ππόινηπν ηνπ πνζνζηνύ εκθάληζεο 

θαξθίλνπ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο επζύλνληαη ηα ζηειέρε 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58, 59, 66 θαη 68 (Clifford et al. , 2006, Porras, et al. , 2009, Chikandiwa, 2010).  

Δπηπξόζζεηα, ππνζηεξίδεηαη όηη ν ηόο hpv επζύλεηαη γηα ην 90% πεξίπνπ ησλ πεξηπηώζεσλ 

θαξθίλνπ ηνπ πξσθηνύ, ην 65% ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ θόιπνπ, ην 50% ησλ  

πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ αηδνίνπ θαη ην 35% ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ πένπο (De 

Vuyst et al., 2009, Peritore, 2012, Bebis et al., 2013).  
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Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη πεξίπνπ ην 60% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα 

ζπλδένληαη κε ηνλ HPV (Kreimer et al., 2005, Peritore, 2012, Bebis et al., 2013).  

Αληίζηνηρα, ηα ζηειέρε ρακεινύ θηλδύλνπ 6 θαη 11ηνπ ηνύ, πξνθαινύλ ην 90% ησλ 

γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ (CDC, 2007). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ είλαη κηα θαηαζηξνθηθή αζζέλεηα γηα ηηο γπλαίθεο ζε όιν ηνλ 

θόζκν. ύκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκό Έξεπλαο γηα ηνλ Καξθίλν (International 

Agency for Research on Cancer), to 2012 ππήξραλ 528.000 λέεο πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε όιν ηνλ θόζκν, όπνπ ζεκεηώζεθαλ πάλσ από 266.000 ζάλαηνη, 

ζρεκαηίδνληαο κηα πνζνζηηαία ζρέζε ζπρλόηεηαο εκθάληζεο θαη ζλεζηκόηεηαο 50,37%, κε 

ην 84,2% ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ λα ζπκβαίλεη ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο (IARC, 2012).  

ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), ην πνζνζηό απηό αλακέλεηαη λα 

απμεζεί παγθόζκηα θαη λα θηάζεη ηηο 700.000 πεξηπηώζεηο ην 2020, παξνπζηάδνληαο κηα 

ζεκαληηθή πνζνζηηαία αύμεζε από ην 2008. Σν 90% ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ ζα 

εκθαληζηεί ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, όπνπ ην 60% ησλ γπλαηθώλ κε θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζα ράζνπλ ηε δσή ηνπο ζηηο ρώξεο απηέο, ιόγσ ηεο έιιεηςεο 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθώλ ειέγρσλ θαη έγθαηξεο – πξώηκεο 

δηάγλσζεο όπσο ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, αιιά θαη ππνδνκώλ γηα ζεξαπεία (WHO – 

GASVS, 2007, Franco, 2011).  

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν πξώηνο θαξθίλνο πνπ θαίλεηαη  λα 

πξνθαιείηαη απνθιεηζηηθά από ηνινγηθνύο παξάγνληεο, δειαδή νγθνγόλνπο γνλόηππνπο 

ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) (Garland and Smith, 2010). Ζ πιεηνλόηεηα 

ησλ λέσλ θξνπζκάησλ HPV ζπκβαίλνπλ ζε ζεμνπαιηθά ελεξγνύο άλδξεο θαη γπλαίθεο 

ζηελ ειηθία ησλ 15 έσο 25 εηώλ (IARC, 1995, Markowitz et al. , 2007, Elit et al., 2009, 

Chikandiwa, 2010, Alexandrova, 2012, Bebis et al. , 2013).  

Οη Dunne et al., (2007), επηβεβαίσζαλ όηη ην 24,5% ησλ γπλαηθώλ 14 έσο 19 εηώλ θαη ην 

44,8% ησλ λέσλ γπλαηθώλ ειηθίαο 20-24 εηώλ ζηηο ΖΠΑ, είλαη θνξείο ηεο HPV ινίκσμεο. 

Από άιιεο κειέηεο απνδεηθλύεηαη όηη πεξίπνπ ην 70% κε 73% ησλ αλδξώλ ζην πέξαζκα 

ηεο δσήο ηνπο είλαη θνξείο ηνπ HPV (Costar, 2007, WHO / ICO, 2010, Franco,M., 2011, 

Alexandrova, 2012).  

ηελ έξεπλα ησλ Datta et al. , (2008), πνπ δηήξθεζε από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003 κέρξη ηνλ 

Γεθέκβξε ηνπ 2005 ζε 9.650 γπλαίθεο πνπ ειέγρζεθαλ , δηαπηζηώζεθε όηη ην 23% εμ 
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απηώλ είραλ κνιπλζεί κε πςεινύ θηλδύλνπ ζηειέρε ηνπ hpv. Οη γπλαίθεο πνπ είραλ 

κνιπλζεί κε ηα ζηειέρε απηά ήηαλ θαηά 35% κεηαμύ 14 θαη 19 εηώλ, ελώ ηε δεύηεξε θαηά 

ζεηξά ειηθηαθή επηθξάηεζε θαηείραλ θαηά 29% νη γπλαίθεο κεηαμύ 20 θαη 29 εηώλ.   

ε παξόκνηα κειέηε ησλ Richardson et al. , (2003) ζην Μόληξεαι ηνπ Καλαδά, 

δηαπηζηώζεθε όηη ην 21,8% ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ είραλ κνιπλζεί κε πςεινύ θηλδύλνπ 

ζηέιερνο θαη ην 14,8% κε ζηέιερνο ρακεινύ θηλδύλνπ. 

Έλα πνζνζηό πεξίπνπ 15% γπλαηθώλ παγθόζκηα, κνιύλνληαη κε ζηέιερνο hpv πςεινύ 

θηλδύλνπ (IARC, 2007, Gottvall, 2014).  

ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα ηεο ρώξαο καο θαη ηηο ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο, πεξίπνπ 420 

ειιελίδεο δηαγηγλώζθνληαη εηεζίσο κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη νη κηζέο από 

απηέο ράλνπλ ηε δσή ηνπο από ηε λόζν. Ο δείθηεο επίπησζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηε ρώξα καο είλαη 7,3/100.000. (ICO, 2014a). 

ύκθσλα κε ην ICO (International Centre on HPV and Cancer), ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο ζηελ Διιάδα θαηαηάζζεηαη σο ε 11ε πην ζπρλή κνξθή θαξθίλνπ κεηαμύ ησλ 

γπλαηθώλ θαη παξάιιεια ε 2ε ζπρλόηεξε κνξθή θαξθίλνπ ζηηο λέεο γπλαίθεο κεηαμύ 15 

θαη 44 εηώλ. Δπηπξόζζεηα ην 53,2% ησλ πεξηπηώζεσλ δηεζεηηθνύ θαξθίλνπ ζηελ Διιάδα 

απνδίδεηαη ζηα ζηειέρε 16 θαη 18 ηνπ ηνύ. Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη όηη ην 39,2% ησλ 

ειιελίδσλ ειηθίαο 18 έσο 69 εηώλ, πξνβαίλνπλ ζε π ξνζπκπησκαηηθό έιεγρν κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ θάζε 3 ρξόληα. (ICO, 2014a, ICO, 2014b). 

 

1.4 HPV – Δπηπινθέο – ύλδεζε κε θαξθίλν  

Οη πεξηζζόηεξεο ινηκώμεηο HPV ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη αζπκπησκαηηθέο θαη 

παξνδηθέο, θαζώο ζπλήζσο εληόο 8 κελώλ έσο δύν εηώλ, ε ινίκσμε κπνξεί λα ππνρσξήζεη  

κέζσ αλνζνινγηθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ θαη λα κελ αληρλεύεηαη πιένλ  (Datta et 

al., 2008, Franco, M., 2011,Alexandrova, 2012). Σν πνζνζηό απηώλ ησλ αζπκπησκαηηθώλ 

ινηκώμεσλ πνπ ππνρσξνύλ θηάλεη ην 90% (Markowitz et al., 2007, Alexandrova, 2012, 

Sundström, 2013). 

Αθξηβώο ιόγσ ηνπ όηη ε ινίκσμε κπνξεί θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ λα είλαη 

αζπκπησκαηηθή, νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη δελ γλσξίδνπλ όηη έρνπλ κνιπλζεί θαη σο εθ 
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ηνύηνπ όηη δπλεηηθά ηνλ κεηαδίδνπλ (Koutsky, 1997, Dunne and Markowitz, 2006, Jones 

and Cook, 2008, Alexandrova, 2012).  

Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν, αθόκε θαη αλ έλα άηνκν βξίζθεηαη ζε κνλνγακηθή 

ζρέζε, έρεη πηζαλόηεηεο λα πξνζβιεζεί από ηνλ ηό HPV από ην ζύληξνθό ηνπ, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηόο έρεη κνιπλζεί από πξνεγνύκελε ζεμνπαιηθή ζρέζε (P itts and 

Clarke, 2002, Alexandrova, 2012).  

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ αλαπηύζζεηαη ζηαδηαθά ιόγσ ηεο επίκνλεο ινίκσμεο από HPV 

πνπ δηαξθεί γηα έηε, θαηά ηελ νπνία ν ίδηνο ν ηόο ελζσκαηώλεηαη ζην γνληδίσκα ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ζ δπζπιαζία πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη, είλαη  έλα 

πξν-θαξθηληθό ζηάδην όπνπ αλώκαιε αλάπηπμε θπηηάξσλ μεθηλά ζην επηζήιην ηνπ 

ηξαρήινπ. Χζηόζν, ε δπζπιαζία ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο δελ εμειίζζεηαη πάληα ζε 

θαξθίλν (Public Health Agency of Canada) .  

Ζ κεηεμέιημε από ηελ αξρηθή δπζπιαζία έσο ηε δεκηνπξγία θαξθίλνπ απαηηεί ζπλήζσο 

κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα θηάζεη θαη ηα 10 ή θαη 20 ρξόληα. ην δηάζηεκα 

απηό δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο παξέκβαζεο θαη ζεξαπείαο ηεο βιάβεο πξνηνύ κεηεμειηρζεί 

ζε θαξθίλν.  Τπάξρεη δηαβάζκηζε ζηε βαξύηεηα ησλ αιινηώζεσλ ηνπ επηζειίνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη απηή εμαξηάηαη από ην πνζνζηό ησλ παζνινγηθώλ θπηηάξσλ πνπ 

ην επηζήιηό ηνπ θαηαιακβάλεηαη (Alexandrova, 2012).  
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Γηάγξακκα 1: Ζ πνξεία ηεο HPV ινίκσμεο 

Εξέλιξη από τη λοίμωξη HPV έωρ τον καπκίνο 

 

Hpv ινίκσμε Ήπηα δπζπιαζία 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο 

νβαξή 

δπζπιαζία 

Καξθίλνο 

Σξαρήινπ ηεο 

Μήηξαο 

Ζ ινίκσμε είλαη 
εμαηξεηηθά θνηλή ζε 
γπλαίθεο 

αλαπαξαγσγηθήο 
ειηθίαο. 

 
Οη πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο 
παξακέλνπλ 
ζηαζεξέο ή 
θαζίζηαληαη κε 

αληρλεύζηκεο. 

 
Έλα κηθξό πνζνζηό 
ησλ πεξηπηώζεσλ 

νδεγνύληαη κέζα ζε 
κήλεο ή έηε από ηε 
ινίκσμε 

Οη αλώκαιεο 
θπηηαξηθέο αιιαγέο 
είλαη ζπλήζσο 

πξνζσξηλέο θαη 
εμαθαλίδνληαη κε ην 
ρξόλν.  

 

Κάπνηεο πεξηπηώζεηο 
όκσο εμειίζζνληαη 
ζε ζνβαξή 
δπζπιαζία 

 H πξόδξνκνο γηα 
ηνλ θαξθίλν ηνπ 
ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, ζνβαξή 
δπζπιαζία είλαη 
πνιύ ιηγόηεξν 
ζπρλή από ηελ ήπηα 

δπζπιαζία. 

 
Ζ ζνβαξή 
δπζπιαζία κπνξεί 

λα εμειηρζεί από 
ήπηα δπζπιαζία, ή 
ζε θάπνηεο 
πεξηπηώζεηο 

απεπζείαο από ηελ 
hpv ινίκσμε  

Ο δηεζεηηθόο 
θαξθίλνο ζηνλ 
ηξάρειν ηεο 

κήηξαο 
αλαπηύζζεηαη θαηά 
ην πέξαζκα 
αξθεηώλ ρξόλσλ 

θαη είλαη πην 
ζπρλόο ζηηο 
γπλαίθεο από ηελ 
ηέηαξηε δεθαεηία 

ηεο δσήο θαη πέξα  

 

Δηθόλα 1: Ζ πνξεία ηεο HPV ινίκσμεο 

 
Πεγή:Παπαθσλζηαληίλνπ Κ. 

http://www.kpapakonstantinou.com/hpv_kondylomata_hpv_emvoliasmos.html 

http://www.kpapakonstantinou.com/hpv_kondylomata_hpv_emvoliasmos.html
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Όπσο αλαθέξεη ε Παπαθσλζηαληίλνπ: «Ο θίλδπλνο αλάπηπμεο θαξθίλνπ εμαξηάηαη από ηε 

ζνβαξόηεηα ηεο επηζειηαθήο βιάβεο. Σε γπλαίθεο κε ήπηα δπζπιαζία (CIN 1) αλεπξίζθνληαη 

ηύπνη HPV ρακεινύ θαη πςεινύ θηλδύλνπ, αιιά κόλν ην 10% έσο ην 20% ζα εμειηρζεί 

ηειηθά ζε πςεινύ βαζκνύ επηζειηαθή βιάβε (CIN 2, CIN 3)».  

Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο (WHO 2008) αλαθέξεη όηη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη θαη κπνξεί λα πξνάγνπλ κηα επίκνλε ινίκσμε κε ηνλ hpv θαη ηελ αλάπηπμε 

θαξθίλνπ είλαη:  

 ε αλνζνθαηαζηνιή  

 ν αξηζκόο ησλ γελλήζεσλ  

 ε πξώηκε ειηθία ηεο πξώηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο  

 ε καθξνρξόληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ  

 ην θάπληζκα θαη  

 ε κόιπλζε θαη κε άιια ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα. 

πλήζσο κηα hpv ινίκσμε ζα ρξεηαζηεί κηα δεθαεηία θαη θαηά άιινπο εξεπλεηέο έσο θαη 

20 ρξόληα, γηα λα δεκηνπξγήζεη θαξθηληθέο αιινηώζεηο, ρσξίο απηό λα απνθιείεη ηελ 

εκθάληζε ηνπο πνιύ λσξίηεξα ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο (Richardson et al. , 2003, Franco,M., 

2011, American Cancer Society, 2011, Public Health Agency of Canada).  

Κνηλά ζπκπηώκαηα πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαηά ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ είλαη:  

 επώδπλε ζεμνπαιηθή επαθή,  

 αθύζηθε θνιπηθή αηκνξξαγία,  

 απξόζκελε αηκνξξαγία δειαδή κεηαμύ δύν θύθισλ πεξηόδνπ,  

 θειίδεο αίκαηνο κεηαμύ δύν θύθισλ πεξηόδνπ,  

 αηκνξξαγία κεηά ηελ έλαξμε ηεο εκκελόπαπζεο,  

 ππεξβνιηθή αηκνξξαγία κεηά από γπλαηθνινγηθή εμέηαζε (Peritore, 2012).  

εκεηώλεηαη κε έκθαζε όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο εμεγήζεηο από απηήλ ηεο πεξίπησζεο 

αλάπηπμεο θαξθίλνπ γηα ηα παξαπάλσ ζπκπηώκαηα εάλ έλα άηνκν ηα έρεη (American 

Cancer Society, 2011, Peritore, 2012).  

Οξηζκέλα ζηειέρε ρακεινύ θηλδύλνπ ηνπ ηνύ, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θνλδπιώκαηα ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνύ. ηηο γπλαίθεο, θνλδπιώκαηα ησλ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζην αηδνίν, ηελ νπξήζξα, ηνλ ηξάρειν, ηνλ θόιπν, ηνλ 

πξσθηό ή ηνπο κεξνύο.  
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ηνπο άλδξεο, ηα θνλδπιώκαηα κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζην πένο, ην όζρεν, ηνλ πξσθηό 

ή ηνπο κεξνύο. Σα θνλδπιώκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνύ έρνπλ ηε 

κνξθή ελόο αληηαηζζεηηθνύ κηθξνζθνπηθνύ θνπλνππηδηνύ. Δίλαη ζπλήζσο αλώδπλα, αιιά 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θλεζκό ή αίζζεκα θαύζνπ θαη πεξηζηαζηαθά, κηθξή  αηκνξξαγία. 

Σα θνλδπιώκαηα δελ είλαη απεηιεηηθά γηα ηε δσή (Public Health Agency of Canada, 

Fisher et al., 2008).  

Δηθόλεο 2 & 3  Κνλδπιώκαηα ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο θαη ζηε γελλεηηθή πεξηνρή   

                 

           (2) Κνλδπιώκαηα ηξαρήινπ                   (3) Ομπηελή Κνλδπιώκαηα ζην πεξίλεν 
 
Πεγή:Παπαθσλζηαληίλνπ Κ. 

http://www.kpapakonstantinou.com/hpv_kondylomata_hpv_emvoliasmos.html 
 
Σα θνλδπιώκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνύ είλαη πνιύ κεηαδνηηθά θαη 

κεηαδίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ζηνκαηηθήο, θνιπηθήο ή πξσθηηθήο ζεμνπαιηθήο επαθήο κε 

κνιπζκέλν ζύληξνθν. Οη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη (66%), νη νπνίνη έρνπλ ζεμνπαιηθή 

επαθή κε έλαλ ζύληξνθν πνπ έρεη πξνζβιεζεί από θνλδπιώκαηα ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

ζα αλαπηύμνπλ θνλδπιώκαηα νη  ίδηνη ζπλήζσο κέζα ζε έλα έσο έμη κήλεο (Fisher et al., 

2008, Peritore, 2012).  

Σα θνλδπιώκαηα κπνξεί λα παξακείλνπλ ακεηάβιεηα ζην ζώκα, αιιά κπνξεί  θαη λα 

απμεζνύλ ηόζν ζε κέγεζνο όζν θαη ζε αξηζκό (CDC, 2012). Μπνξεί ηέινο λα παξακείλνπλ  

αθόκε θαη γηα ρξόληα θαη ηειηθά λα ππνρσξήζνπλ, κε πηζαλόηεηα επαλεκθάληζεο 

(Markowitz et al., 2007, Fisher et al., 2008, Peritore, 2012).  

Δίλαη αζαθέο θαηά πόζν ν HPV είλαη αξθεηά ινηκώδεο ώζηε λα είλαη κεηαδνηηθόο θαζ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο κόιπλζεο (Burchell et al., 2006).
  

ηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα ν ηόο κεηαδίδεηαη θπξίσο κέζσ ηνπ ζηνκαηηθνύ ζεμ, ελώ ν HPV 

ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο ηξηβήο δέξκα κε δέξκα θαη όρη ηελ 

http://www.kpapakonstantinou.com/hpv_kondylomata_hpv_emvoliasmos.html
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αληαιιαγή ησλ πγξώλ ηνπ ζώκαηνο όπσο ζε άιια ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, 

όπσο ηα ριακύδηα θαη ε βιελλόξξνηα.  

Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη κε ην πξνθπιαθηηθό, αιιά δελ είλαη 

πιήξεο (Winer et al., 2006, Public Health Agency of Canada). Άιινη ηξόπνη κεηάδνζεο 

πνπ είλαη γλσζηνί γηα ηνλ HPV πεξηιακβάλνπλ ηελ θάζεηε κεηάδνζε από ηε κεηέξα ζην 

βξέθνο (Tseng et al. , 1998, Sundström, 2013).  

 

1.5 HPV - Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 Οη πεξηζζόηεξνη από ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ινίκσμε HPV πξνέξρνληαη από ηηο 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηόκσλ (Peritore, 2012). Σα πςειόηεξα πνζνζηά 

κόιπλζεο εληνπίδνληαη κεηαμύ ησλ ζεμνπαιηθά ελεξγώλ λεαξώλ ελειίθσλ ειηθίαο θάησ 

ησλ 25 εηώλ (Peritore, 2012, Bebis et al., 2013).  

Ζ πξόσξε ειηθία θαηά ηελ πξώηε ζεμνπαιηθή επαθή, ην θάπληζκα, ην πξνεγνύκελν 

ηζηνξηθό ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ), νη πνιιαπινί ζεμνπαιηθνί 

ζύληξνθνη, ε ζεμνπαιηθή επαθή κε εηέξνπο πνπ είραλ πνιιαπινύο εξσηηθνύο ζπληξόθνπο 

θαη ε κε ζπζηεκαηηθή ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ απνηεινύλ παξάγνληεο πνπ πξνάγνπλ πνιύ 

ηζρπξά ηε δηαζπνξά ηεο ινίκσμεο (Gerend and Magloire, 2008, Shepherd et al., 2011, 

Urasa and Darj, 2011, Peritore, 2012, Juntasopeepun et al., 2012, Bebis et al 2013, 

Washington State Department of Health, 2013).  

ηελ ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε ηνπ Hogewoning et al. , (2003), δηαθάλεθαλ  ηζρπξά 

ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνθπιαθηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ HPV θαη 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ζ ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνύ δελ ζπζρεηίζηεθε 

ηόζν κε ηελ πξνζηαζία ηεο κεηάδνζεο, θαζώο ν ηόο κεηαδίδεηαη θαη κε ηελ ηζρπξή δέξκα 

κε δέξκα επαθή, αιιά θπξίσο ζπζρεηίζηεθε κε ηελ παιηλδξόκεζε ησλ CIN αιινηώζεσλ 

θαη ηελ θάζαξζε ηνπ ηνύ HPV ζε γπλαίθεο κε έλα κε θπζηνινγηθό ηεζη Παπαληθνιάνπ ή  

θαη κε CIN, νη νπνίεο ήηαλ HPV ζεηηθέο θαη θακία από ηηο νπνίεο δελ ρξεζηκνπνηνύζε 

ηαθηηθά πξνθπιαθηηθό πξηλ από ηε κειέηε. Πηζηεύεηαη έηζη όηη ε ρξήζε ηνπ 

πξνθπιαθηηθνύ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο κεηάδνζεο HPV θαη βειηηώλεη 

ηελ πηζαλόηεηα θάζαξζεο ηνπ ηνύ HPV.  

 ύκθσλα κε ηε κεηα-αλάιπζε πνπ έθαλαλ νη Appleby et al. , (2007) ζε 16.573 γπλαίθεο κε 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ζε 35.509 γπλαίθεο ρσξίο θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 
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κήηξαο, νη γπλαίθεο πνπ είραλ ζηε δσή ηνπο έμη ή πεξηζζόηεξνπο εξσηηθνύο ζπληξόθνπο 

είραλ δύν θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα δηαγλσζηνύλ κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο ζε ζρέζε κε όζεο είραλ έλαλ ζεμνπαιηθό ζύληξνθν.  

Αλ θαη ην πξνθπιαθηηθό κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο από ηνλ HPV, ζηα 

πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνύ, ζπαλίσο ηνλίδεηαη ην γεγνλόο όηη νη πνιιαπινί εξσηηθνί 

ζύληξνθνη είλαη ν παξάγνληαο πνπ νπζηαζηηθά απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κε απνηέιεζκα νη ζπκκεηέρνληεο λα εμαθνινπζνύλ λα αγλννύλ 

ηνλ θίλδπλν απηό (Bankhead, et al. , 2003). 

ε άιιεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε ηνλ  HIV, θάλεθε όηη πην 

εύθνια κνιύλνληαη κε πςεινύ θηλδύλνπ ηύπνπο HPV θαη έρνπλ πην πνιιέο πηζαλόηεηεο λα 

εκθαλίζνπλ πξνθαξθηληθέο βιάβεο (θαη λα αλαπηπρζνύλ πην γξήγνξα) από ηηο  αξλεηηθέο 

γπλαίθεο ζηελ HIV ινίκσμε ηεο ίδηαο ειηθηαθήο θαηεγνξίαο (Clarke and Chetty, 2002, 

Bosch and De Sanjose, 2007, Kahesa et al., 2008).  

Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηαπηόρξνλα κνιπλζεί κε ηνλ HPV θαη παξάιιεια θαη κε άιινπο  

ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελνπο παξάγνληεο, όπσο ριακύδηα, γνλόξξνηα, ζύθηιε ή ηνλ ηό ηνπ 

απινύ έξπεηα-2 (HSV-2), είλαη πην πηζαλό λα αλαπηύμνπλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο από εθείλεο πνπ δελ έρνπλ ηαπηόρξνλα κνιπλζεί.  

ε ζπγθεληξσηηθή αλάιπζε επηά κειεηώλ αζζελώλ – καξηύξσλ, πνπ εμέηαζαλ ηελ 

επίδξαζε ηεο HSV-2 ινίκσμεο ζηελ αηηηνινγία ηεο εηζβνιήο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο δηαπηζηώζεθε όηη κεηαμύ ησλ HPV ζεηηθώλ γπλαηθώλ, ε ζπλύπαξμε HSV-2 

ινίκσμεο ζπλδέζεθε κε πεξίπνπ ηξεηο θνξέο απμεκέλν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Smith et al. , 2002, Bosch and Sanjose, 2007, Ebomoyi and 

Ebomoyi, 2013).  

1.5.1 Ρηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά 

Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην αιθνόι, ή ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ  

ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζεμνπαιηθή πξάμε. 

Πξόζθαηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδέα όηη ην αιθνόι ζπλδέεηαη κε αλαζθαιείο 

ζεμνπαιηθέο ζπκπεξηθνξέο, όπσο πνιινύο εηαίξνπο θαη κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ όηαλ 

απηό θαηαλαιώλεηαη πξηλ από ηε ζεμνπαιηθή επαθή (Caldeira et al., 2009, Lewis et al., 

2010, Stamataki et al.,2010, Zillmer, 2012, Barry, 2013).  
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ηηο ΖΠΑ ην Δζληθό Ηλζηηηνύην γηα ηελ Καηάρξεζε Αιθνόι θαη Αιθννιηζκνύ εθηηκά όηη 

400.000 θνηηεηέο κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 18-24 θαίλεηαη λα έξρνληαη ζε ξηςνθίλδπλε 

ζεμνπαιηθή επαθή θάλνληαο ζεμ ρσξίο πξνθπιάμεηο, σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο 

νηλνπλεύκαηνο πνπ ελδερνκέλσο ζα νδεγήζεη ζε ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελν λόζεκα. 

Δπίζεο ην 40 % πεξίπνπ ησλ καζεηώλ ζπκκεηέρνπλ ζε επθαηξηαθή άκεηξε θαηαλάισζε 

νηλνπλεύκαηνο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε απξνγξακκάηηζην ζεμ θαη ζεμ ρσξίο πξνθπιαθηηθό 

(Hingson et al., 2005, Caldeira et al.,2009, Wechsler et al., 2010, Zillmer, 2012).  

ε άιιεο έξεπλεο ζε θνηηεηηθνύο πιεζπζκνύο θάλεθε όηη πάλσ από 3% ησλ θνηηεηώλ 

εθκεηαιιεύηεθαλ άιινπο ζεμνπαιηθά σο ζπλέπεηα ηνπ αιθνόι (Lewis et al. , 2010, Quinn 

and Fromme, 2010, Scorcia-Wilson, 2010).  

1.5.2 Οη πνιιαπιέο θπήζεηο 

 Μηα ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε νθηώ κειεηώλ αζζελώλ-καξηύξσλ κε δηεζεηηθό θαξθίλν 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη δύν κειεηώλ γηα ην θαξθίλσκα in situ (CIS) από ηέζζεξηο 

επείξνπο δείρλνπλ όηη, ζε ζύγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ πνηέ γελλήζεη, εθείλεο  

κε ηξεηο ή ηέζζεξηο ηειεηόκελεο  θπήζεηο εκθάληδαλ 2,6 θνξέο πεξηζζόηεξεο ηνλ θίλδπλν 

γηα αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Οη γπλαίθεο δε κε επηά ή πεξηζζόηεξεο 

γελλήζεηο είραλ 3,8 θνξέο αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ (Muñoz et al. , 2002).  

Καη άιιεο κειέηεο επηβεβαίσζαλ απηή ηε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ πνιιώλ 

ηειεηόκελσλ θπήζεσλ θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ο ιόγνο ηεο 

ζπζρέηηζεο παξακέλεη αζαθήο, αιιά νη πηζαλέο αηηίεο πεξηιακβάλνπλ νξκνληθνύο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθπκνζύλε ή ηξαπκαηηζκνύο ηνπ ηξαρήινπ 

(Chikandiwa, 2010, Washington State Department of Health, 2013). 

1.5.3 Ζ καθξνρξόληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ 

 Ζ έξεπλα δείρλεη όηη  ππάξρεη κηα καθξνρξόληα ζρέζε κεηαμύ παξαηεηακέλεο ρξήζεο 

αληηζπιιεπηηθώλ θαη ηεο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ζ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηε κειέηε ησλ Moreno, et al. , (2002) από δέθα κειέηεο 

αζζελώλ-καξηύξσλ δείρλεη όηη ε καθξνρξόληα ρξήζε αληηζπιιεπηηθώλ από ηνπ ζηόκαηνο 

ζα κπνξνύζε λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κέρξη  θαη 

ηέζζεξηο θνξέο ζε γπλαίθεο κε HPV ινίκσμε. Παξόκνηα επξήκαηα έρνπλ επηβεβαησζεί θαη 

από άιιεο κειέηεο (Bosch and De Sanjose, 2007, Castellsague et al.,2002).  
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1.5.4 Σν θάπληζκα 

Σν θάπληζκα επίζεο εκθαλίδεηαη λα ζπλδέεηαη ηζρπξά κε ηελ αλάπηπμε πξoθαξθηληθώλ  

ηξαρειηθώλ βιαβώλ θαη  θαξθίλνπ, θαζώο απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδύλνπ πνπ 

δηπιαζηάδεη ηνλ θίλδπλν αλάπηπμήο ηνπ (Hildesheim et al. , 2001). Χζηόζν, ε δηαθνπή ηνπ 

θαπλίζκαηνο έρεη ζπλδεζεί θπξίσο κε ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πλεύκνλα θαη ηνλ 

θαξδηαγγεηαθό θίλδπλν. Δπηπιένλ, αθόκε θαη ζε εζληθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ 

ειέγρνπ ζπάληα δίδεηαη ε απαξαίηεηε δεκνζηόηεηα ζηε ζπζρέηηζε ηεο θαπληζηηθήο 

ζπλήζεηαο κε ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Marteau et al., 2002). 

ε κηα δηαρξνληθή κειέηε ην 2009 ζε 1485 γπλαίθεο ειηθίαο 15-19 εηώλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην πνπ αθνξνύζε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ θαπλίζκαηνο σο παξάγνληα θηλδύλνπ γηα 

αλάπηπμε ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο, θάλεθε όηη ε έληαζε 

ηνπ θαπλίζκαηνο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζπρλόηεηα εκθάληζεο πςεινύ βαζκνύ 

ηξαρειηθώλ ελδνεπηζειηαθώλ αιινηώζεσλ (CIN).  

Μεηά από έιεγρν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, νη γπλαίθεο πνπ ήηαλ ζεηηθέο ζηελ HPV 

ινίκσμε θαη θάπληδαλ 10 ή πεξηζζόηεξα ηζηγάξα ηελ εκέξα, είραλ δηπιάζηεο π ηζαλόηεηεο 

από ηηο κε θαπλίζηξηεο λα αλαπηύμνπλ πςεινύ βαζκνύ CIN. (International Collaboration 

of Epidemiology Studies of Cervical Cancer, 2007, Kapeu, 2009, Chikandiwa, 2010, 

Collins et al., 2010, Kalua, 2012). 

1.5.5 Βηνινγηθνί παξάγνληεο 

 Ζ ύπαξμε επάισηνπ ή κεησκέλνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε αλνζνθαηαζηνιή, 

θαζώο θαη γελεηηθνί θαη αλνζνινγηθνί παξάγνληεο ηνπ μεληζηή θαη ηνπ ηνύ ζε άιινπο 

παξάγνληεο όπσο παξαιιαγέο ησλ ζηειερώλ, ηνπ  ηηθνύ θνξηίνπ θαη ηεο ηηθήο 

ελζσκάησζεο, παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο (Gottvall, 2014, 

Urasa and Darj, 2011, Ekstrand et al. , 2011). 

1.5.6 Κνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, ςπρνινγηθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο  

Ζ ρακειή θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε αλαγλσξίδεηαη σο παξάγνληαο θηλδύλνπ γηα 

πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, 

ηδίσο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο (Dos Santos and Beral, 1997).  

Οη γπλαίθεο κε ρακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν ζπρλά έρνπλ πεξηνξηζκέλν 

εηζόδεκα, πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, θαθή δηαηξνθή θαη ρακειό 
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επίπεδν ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο θαη πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(Chikandiwa, 2010).  

Οη δηαηξνθηθέο ειιείςεηο θαη ν ππνζηηηζκόο πξνάγνπλ επίζεο ηελ θαηαζηνιή ηεο άκπλαο 

ηνπ νξγαληζκνύ θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ επαινηώηεηα (Chikandiwa, 2010).  

Σν ρακειό κεληαίν εηζόδεκα είλαη  έλαο ζεκαληηθόο θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο πξναγσγήο 

ηεο HPV ινίκσμεο. Από πνιιέο κειέηεο έρεη θαλεί όηη ε κόιπλζε από πςεινύ θηλδύλνπ 

ζηέιερνο ηνπ HPV είλαη θνηλή ζε θησρέο γπλαίθεο (Shields et al. , 2004, Kahn et al., 2007, 

Shikarya et al., 2009, Stamataki et al. ,2010). Γη απηό θαη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο αζζέλεηα ησλ θησρώλ γπλαηθώλ (Denny, 2005).  

Ζ θηώρεηα είλαη ελδεκηθή ζηελ ππνζαράξηα Αθξηθή. Μηα πξόζθαηε κειέηε ζην Μάιη ηεο 

Γπηηθήο Αθξηθήο έδεημε όηη ν πιεζπζκόο έρεη επξέσο κνιπλζεί κε ηνλ ηό HPV, ιόγσ ησλ 

θησρώλ θνηλσληθώλ ζπλζεθώλ, ηεο πςειήο γελλεηηθόηεηαο θαη ησλ θαθώλ ζπλζεθώλ 

πγηεηλήο (Bayo et al., 2002).  

Ζ θηώρεηα, κε ηηο  πνιιέο κνξθέο πνπ εκθαλίδεηαη, απνηειεί επίζεο έλα πνιύ ζεκαληηθό 

εκπόδην γηα ηελ πξόιεςε θαη ηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο απηήο (Chikandiwa, 2010).  

Ζ έιιεηςε αζθάιηζεο πγείαο έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί σο έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο 

πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο ησλ ρακειώλ πνζνζηώλ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ, θαζώο νη ηδησηηθέο δαπάλεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά  ηελ απόθαζε ησλ 

γπλαηθώλ λα θάλνπλ Σεζη Παπαληθνιάνπ (Rodríguez et al. , 2005, Chen et al., 2012, 

Washington State Department of Health, 2013).  

Ζ έιιεηςε ειέγρνπ ζε γπλαίθεο πνπ δελ ιακβάλνπλ ηαθηηθά ηεζη Παπαληθνιάνπ νδεγεί ζε 

πςειόηεξν θίλδπλν εκθάληζεο δηεζεηηθνύ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο από όηη νη 

άιιεο γπλαίθεο. εκαληηθό ξόιν εδώ δηαδξακαηίδεη θαη ε έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πξνιεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Washington State Department 

of Health, 2013). 

Οη κεηαλάζηξηεο θαη νη γπλαίθεο ησλ κεηνλνηήησλ δηαθαηέρνληαη ζπλήζσο από κηα 

κνηξνιαηξηθή ζηάζε γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο όηη αλ είλαη λα ζπκβεί ζα ζπκβεί θαη δηαθαηέρνληαη επίζεο από πεξηνξηζκέλε 

γλώζε ή θαη έιιεηςε γλώζεο ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ νδεγεί  

ζε ρακειό αίζζεκα ηξσηόηεηαο, θαζώο θαη από ηελ πεπνίζεζε όηη έλα ηεζη 
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Παπαληθνιάνπ δελ είλαη απαξαίηεην αλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα (Washington State 

Department of Health, 2013).  

Τπεξεζίεο πνπ είλαη πνιηηηζκηθά αθαηάιιειεο ή πξνζθέξνληαη κόλν ζηελ ηνπηθή γιώζζα 

θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζην γισζζηθό, ζξεζθεπηηθό ή πνιηηηζκηθό ηδίσκα, θαζώο θαη νη 

κε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο από ηνπο παξόρνπο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε ακεραλία ησλ 

γπλαηθώλ θαη ην αίζζεκα ηεο εμέηαζεο πνπ πνιιέο θνξέο θάλεη ηηο γπλαίθεο λα 

αηζζάλνληαη άβνια, απνηεινύλ επίζεο παξάγνληεο πνπ απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο από ηνλ 

πξνιεπηηθό έιεγρν θαη ηελ απόθηεζε ηνπ HPV (Coughlin, 2000, DuBard, 2008).  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πνιινί πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ  ηελ απόθηεζε ηνπ 

HPV θαη ηελ πξνώζεζε ηεο νγθνγόλνπ δξάζεο ηνπ ηνύ πνπ είλαη επίζεο επξέσο 

δηαδεδνκέλνη θπξίσο ζηελ Αθξηθή όπσο ν πξόσξνο γάκνο θαη ε πνιπγακία πνπ είλαη 

απνδεθηή ζε πνιιέο θνηλσλίεο ζηελ ππν-αράξηα Αθξηθή (Chikandiwa, 2010).  

 

1.6 Γλώζεηο γύξσ από ηνλ HPV  

Ζ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα εθηηκήζεη ηνλ θίλδπλν ηεο αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηε γλώζε ζρεηηθά κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ θαη θπξίσο πώο κεηαδίδεηαη, πώο εμειίζζεηαη ε λόζνο, πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο θηλδύλνπ θαη πσο πξνιακβάλεηαη (Walker, 2009).  

Δηδηθά γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ε παγθόζκηα έξεπλα δείρλεη όηη ε γλώζε 

ηόζν ησλ λέσλ (πνπ είλαη ε θύξηα ειηθία ζηελ νπνία κεηαδίδεηαη), αιιά θαη ησλ 

κεγαιύηεξσλ, είλαη εμαηξεηηθά ρακειή θαη απηόο είλαη θαη ν θύξηνο ιόγνο πνπ έλαο 

πξνιήςηκνο αιιά θαη ηάζηκνο (εάλ αληρλεπζεί έγθαηξα) θαξθίλνο, απνηειεί αθόκε θαη ζηηο 

κέξεο καο αηηία ζαλάηνπ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ γπλαηθώλ ζε όιν ηνλ θόζκν.  Όπσο έρεη 

θαλεί θαη από ηε δηεζλή έξεπλα, παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνπλ ηελ απμεκέλε  ή ειαηησκέλε 

γλώζε ησλ αλζξώπσλ κε ηνλ HPV είλαη: 

1. Σν ηζηνξηθό ησλ ζεμνπαιηθώλ ζπληξόθσλ. Όπσο έρεη θαλεί νη άλζξσπνη κε πινύζην 

ηζηνξηθό πξνεγνύκελσλ εξσηηθώλ ζπληξόθσλ θαίλεηαη όηη δηαζέηνπλ απμεκέλε γλώζε γηα 

ηνλ ηό. 

2. Σν νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαίλεηαη όηη ζπκβάιιεη 

ζηελ απμεκέλε γλώζε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηνλ ηό. 
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3. Ζ πξνεγνύκελε δηάγλσζε παζνινγηθώλ επξεκάησλ ζε ηεζη Παπαληθνιάνπ απμάλεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηε γλώζε γηα ηνλ HPV. 

4. Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηελ κε απνδνρή ηνπ πξνγακηαίνπ ζεμ θαίλεηαη λα 

απνηειεί παξάγνληα πνπ δελ πξνάγεη ην ελδηαθέξνλ γηα αύμεζε ηεο γλώζεο γηα ηνλ ηό. 

5. Ζ εζληθόηεηα: Τπάξρνπλ πνιηηηζκηθά ζηνηρεία όπσο ε εζληθόηεηα πνπ όπσο έρεη 

βξεζεί, νη Λαηίλεο γπλαίθεο δηαζέηνπλ ρακειόηεξε γλώζε γηα ηνλ ηό από άιιεο 

εζληθόηεηεο (Scorcia-Wilson, 2010, Gerend and Shepherd, 2011).  

Από πνιιέο κειέηεο έρεη δεηρζεί όηη ε εθπαίδεπζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ 

HPV ινίκσμε θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη αλαγθαίεο θαη 

απνηειεζκαηηθέ ζηε βειηίσζε ηεο γλώζεο θαη αληίιεςεο ησλ γπλαηθώλ θαη ησλ αλδξώλ, 

ηόζν γηα ηνλ θαξθίλν όζν θαη γηα όια ηα ζπλνδά λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηόλ 

(Latifa et al., 2013, Barry 2013).  

Ζ κεηάδνζε έγθπξσλ γλώζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ε αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, είλαη ηα ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαη από ηε ζύγρξνλε 

πξνζέγγηζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηόηεηαο δσήο ηνπ αλζξώπνπ θαη ηεο πγείαο ηνπ (Newell et al. , 2002, McCaffery and 

Irwig, 2005, Υαληά, 2011). Υξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια εξγαιεία κπνξεί λα επηηεπρζεί 

αιιαγή ζηηο γλώζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο ησλ αηόκσλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα 

πγείαο. Ο ζηόρνο απηόο επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθά όηαλ νη γλώζεηο, νη δεμηόηεηεο θαη 

νη ζπκπεξηθνξέο πνπ δηδάζθνληαη, ππνζηεξίδνληαη θαη εληζρύνληαη από ην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ, θαζώο ε Αγσγή Τγείαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία (Hou et 

al., 2004, Breitkopf et al. , 2005).  

ύκθσλα κε ηελ Gottvall, (2014), νη επαγγεικαηίεο θαη νη θνξείο πνπ κνηξάδνληαη ηελ 

επζύλε ηεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηό ζηνπο γνλείο θαη ζηα παηδηά, είλαη ηα θέληξα παηδηθήο πξόλνηαο, νη γηαηξνί, νη 

καίεο θαη νη καηεπηέο, νη λνζειεπηέο θαη θπξίσο νη ζρνιηθνί λνζειεπηέο, νη γνλείο θαη 

θπξίσο νη δάζθαινη ζε όια ηα επίπεδα ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ ζπλέξγεηα δε κεηαμύ ηνπο πξνθαλώο επηθέξεη πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα.  Ηδηαίηεξα ν 

ζρνιηθόο λνζειεπηήο όπσο είλαη ζεζκνζεηεκέλνο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο, κπνξεί λα 

παξέρεη πξνζσπηθή ελεκέξσζε πξόζσπν κε πξόζσπν ζε γνλείο θαη ζε παηδηά ζηα πιαίζηα 

ηνπ ξόινπ ηνπ (Wong, 2010, Urasa and Darj, 2011, Todorova et al., 2012, Whelan, 2013, 

Barry, 2013, Bebis et al. , 2013, Gottvall, 2014). 
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εκαληηθό ξόιν επίζεο ζηε δηαθώηηζε ησλ λέσλ έρνπλ νη δάζθαινη νη νπνίνη όκσο πξέπεη 

λα είλαη εηδηθνί ζηελ αγσγή πγείαο θαη νλνκάδνληαη «δάζθαινη πγείαο».  Ζ πξνζσπηθή 

επαθή κέζα από έλα σξηαίν κάζεκα πξνθαιεί πεξηζζόηεξν ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

πξνζνρή ζηνπο λένπο από όηη ην δηαλεκόκελν γξαπηό πιηθό, ή κηα εύθνια πξνζβάζηκε 

ηζηνζειίδα.  

Απηό απνδεηθλύεη όηη νη απιέο θαη ζύληνκεο παξεκβάζεηο πνπ δελ απαηηνύλ νηθνλνκηθνύο 

πόξνπο, κπνξεί λα βειηηώζνπλ ηηο γλώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ HPV θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηόλ 

πξνιεπηηθέο κεζόδνπο. Δπνκέλσο, νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηό θαη ησλ κεζόδσλ 

πξόιεςεο, κπνξνύλ θαη πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο (Lan 

et al., 2013, Gottvall, 2014). 

Χζηόζν, ε γλώζε απνηειεί κόλν έλα βήκα ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο θαη ηεο πηνζέηεζεο  

ζπκπεξηθνξώλ πξόιεςεο ηεο πγείαο. Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο αηόκνπ είλαη πνιύ 

πην πεξίπινθε από ηελ αύμεζε ηεο γλώζεο ηνπ. Χζηόζν απνηειεί ην ζεκαληηθό πξώην 

βήκα θάζε παξέκβαζεο πγείαο (Papa et al., 2009). 

Σν άηνκν πξέπεη επίζεο λα είλαη πεπεηζκέλν όηη κπνξεί λα εθηειέζεη κε επηηπρία ηελ 

απαηηνύκελε ζπκπεξηθνξά (απηναπνηειεζκαηηθόηεηα) (Ekstrand et al. , 2011). Γηα λα 

κπνξέζεη έλα λεαξό άηνκν λα αηζζαλζεί όηη είλαη απηναπνηειεζκαηηθό ρξεηάδεηαη αξθεηή 

βνήζεηα θαη από ηνπο γνλείο. Από ηελ έξεπλα θαίλεηαη όηη κηθξό πνζνζηό ησλ γνληώλ 

ζπδεηνύλ κε ηα παηδηά ηνπο θαη ηδίσο ηηο θόξεο ηνπο γηα ηνλ HPV θαη ηελ πξόιεςή ηνπ, 

επεηδή ζεσξνύλ όηη ε θόξε ηνπο είλαη πάξα πνιύ κηθξή γηα λα θαηαιάβεη απηό ην 

πνιύπινθν δήηεκα. Χζηόζν ζε κηα νπεδηθή κειέηε δηαπηζηώζεθε όηη ηα θνξίηζηα από ηα 

12 έηε ηνπο ζα ήζειαλ λα ζπδεηήζνπλ ζεμνπαιηθά δεηήκαηα κε ηνπο ελήιηθεο (Rembeck 

and Hermansson, 2008). 

Μηα εμήγεζε γηα ηνπο γνλείο πνπ δελ ζπδεηνύλ  γηα ηελ πξόιεςε ηνπ HPV κε ηελ θόξε 

ηνπο, ζα κπνξνύζε λα είλαη όηη αηζζάλνληαη όηη ην δηθό ηνπο επίπεδν γλώζεο ίζσο είλαη 

ρακειό γηα λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα (Dahlstrom et al., 2010). Χζηόζν ηνλίδεηαη κε έκθαζε, 

όηη ζηε ζπδήηεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη πάληνηε θαη ηα 

αγόξηα, ηόζν γηαηί θαη ηα ίδηα λνζνύλ, όζν θαη γηαηί κπνξεί ε κεηάδνζε ηνπ HPV από απηά 

λα νδεγήζεη ζε λενπιαζία ζηνλ ηξάρειν ηεο ζπληξόθνπ ηνπο (McPartland et al. , 2005).  
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1.7 Κνηλσληθν-γλσζηηθά Μνληέια - Ο ξόινο ηνπο ζηελ πξόιεςε 

 Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ θύξησλ ιόγσλ πνπ ζέκαηα πγείαο πνπ αθνξνύλ  έλαλ θίλδπλν καο 

πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ θαη πξνβαίλνπκε ζε δξάζεηο πξόιεςεο, δειαδή πξνζηαζίαο από 

ηνλ θίλδπλν απηό, έρνπλ δηακνξθσζεί κνληέια κέζα από ηα νπνία κπνξεί λα κεηξεζεί ε 

πξόζεζε ησλ αλζξώπσλ λα πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο ή όρη. 

Σα κνληέια απηά νλνκάδνληαη «θνηλσληθν-ςπρνινγηθά κνληέια». Μεηαμύ άιισλ ζηα 

κνληέια απηά αλήθνπλ ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία, ε Θεσξία  ηεο Απόδνζεο 

Διέγρνπ ηεο Τγείαο, ην Κνηλσληθό - Οηθνινγηθό Μνληέιν, ε Θεσξία ηεο Αηηηνινγεκέλεο 

Γξάζεο, ε Θεσξία ηεο Πξνζρεδηαζκέλεο πκπεξηθνξάο θ.α.  

εκεηώλεηαη όηη ην επίπεδν ηεο δηακνξθσκέλεο πξόζεζεο γηα δξάζεηο πξόιεςεο όπσο 

κεηξηέηαη από ηα θνηλσληθν-ςπρνινγηθά κνληέια, απνηειεί έλαλ παξαδεθηό από ηελ 

επηζηήκε πξνγλσζηηθό δείθηε γηα ην αλ ηειηθά ν άλζξσπνο ζα πξνβεί ή όρη ζε απηέο.  

Ζ ίδηα ε πξόζεζε δηακνξθώλεηαη από ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη ν 

θάζε άλζξσπνο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθώλνληαη από πιεζώξα άιισλ 

πξνζσπηθώλ, θνηλσληθώλ, ςπρηθώλ, πνιηηηζκηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

παξαγόλησλ.  

 

1.7.1 Σν Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία 

Σν Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία είλαη έλα από ηα πην επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα 

ζεσξεηηθά πιαίζηα γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ πγείαο (Painter et al. , 2008, 

Reiter et al. , 2009). Αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 από ηνπο θνηλσληθνύο 

ςπρνιόγνπο, Godfrey Hochbaum θαη Irvin Rosenstock γηα λα εμεγήζεη γηαηί νη άλζξσπνη 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηαηξηθά πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ πνπ πξνζθέξνληαη 

από ηελ θπβέξλεζε γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ αζζελεηώλ. Σν αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηεκόλσλ ηόηε ήηαλ ε ππνρξεζηκνπνίεζε ησλ δσξεάλ 

ππεξεζηώλ ιήςεο αθηηλνγξαθηώλ γηα ηε δηάγλσζε ηεο θπκαηίσζεο (Zillmer, 2012).  

Σν κνληέιν ππνζέηεη όηη νη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ αλζξώπσλ, είλαη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ πγεία. Τπνζηεξίδεη όηη, όηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο γηα δξάζε, νη δηαθπκάλζεηο ζηελ πξόζιεςε ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα εμεγεζνύλ 

από ηηο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηέζζεξηο κεηαβιεηέο.  
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Ζ πξώηε κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε ηε δηακνξθσκέλε άπνςε ηνπ αηόκνπ γηα ηελ εππάζεηά 

ηνπ ζε θάπνηνλ παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηελ πγεία ηνπ. Ζ κεηαβιεηή απηή νλνκάδεηαη 

Τπνθεηκεληθή Αίζζεζε ηεο Σξσηόηεηαο από έλαλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν γηα ηελ πγεία.  

Αλ έλα άηνκν δελ αλαγλσξίδεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ όηη απεηιείηαη από ηνλ θίλδπλν απηό, δελ 

αλακέλεηαη όηη ζα αλαδεηήζεη ππεξεζίεο πξόιεςεο ή πεξίζαιςεο. Αληίζεηα , όηαλ ε 

ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ αηόκνπ είλαη όηη είλαη επάισην ζηνλ θίλδπλν πγείαο, 

αλακέλεηαη λα αλαδεηήζεη ππεξεζίεο πξόιεςεο ή πεξίζαιςεο (Ndikom and Ofi, 2012, 

Zillmer, 2012).  

Ζ δεύηεξε κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε ηε δηακνξθσκέλε άπνςε ηνπ αηόκνπ γηα ηε 

ζνβαξόηεηα ηεο αζζέλεηαο. Πεξηιακβάλεη ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ζπλεπεηώλ ή 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο λόζνπ πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δσή ηνπ. Ζ κεηαβιεηή απηή 

νλνκάδεηαη θαη Τπνθεηκεληθή Αίζζεζε ηεο νβαξόηεηαο ηεο λόζεζεο από κηα 

ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα. Αλάινγα κε ην αλ ην άηνκν αμηνινγεί ηελ αζζέλεηα (κε ζνβαξή, 

ιίγν ζνβαξή, κέηξηαο ζνβαξόηεηαο ή πνιύ ζνβαξή) αλακέλεηαη όηη ζα αλαδεηήζεη ή όρη 

ππεξεζίεο πξόιεςεο ή πεξίζαιςεο (Ndikom and Ofi, 2012, Zillmer, 2012,).  

Ζ ηξίηε κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε ηελ δηακνξθσκέλε αληίιεςε ηνπ αηόκνπ ησλ σθειεηώλ 

πνπ ζα «εηζπξάμεη» από ηε κείσζε ηεο απεηιήο ηνπ θηλδύλνπ πγείαο θαη ησλ ζνβαξώλ 

επηπηώζεώλ ηνπ ζε απηόλ θαη ηελ επεκεξία ηνπ, πξνβαίλνληαο ζηελ αλαδήηεζε ππεξεζηώλ 

πξόιεςεο ή πεξίζαιςεο. Ολνκάδεηαη θαη Τπνθεηκεληθή Αίζζεζε ηνπ Οθέινπο (Ndikom 

and Ofi, 2012, Garces, 2006). 

Ζ ηέηαξηε κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

παξεκβαίλνπλ θαη αλαζηέιινπλ ηελ πξόζεζε ηνπ αηόκνπ λα αλαδεηήζεη ππεξεζίεο  

πξόιεςεο ή πεξίζαιςεο, εκπνδίδνληάο ην νπζηαζηηθά λα πηνζεηήζεη κηα λέα ζπκπεξηθνξά  

πγείαο. Ολνκάδεηαη θαη Τπνθεηκεληθή Αίζζεζε ησλ Δκπνδίσλ.  

Ζ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ ζεσξείηαη ε πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή ζηελ 

πξόβιεςε ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ (Janz and Becker, 1984, Zillmer, 

2012, Chikandiwa and Van Wyk, 2013). Υξεζηκνπνηώληαο ην παξάδεηγκα ηνπ 

εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ ηνύ HPV, ηα εκπόδηα πνπ έρνπλ εμεηαζηεί από πνιινύο εξεπλεηέο 

πνπ αλαζηέιινπλ ή θαη απνηξέπνπλ ηε ιήςε ηνπ εκβνιίνπ θαη σο εθ ηνύηνπ δελ πξνάγνπλ 

ηελ απνδνρή ηνπ, ζρεηίδνληαη κε:  
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 ηελ αλεζπρία όηη ν εκβνιηαζκόο ζα κπνξνύζε λα πξνσζήζεη ηελ αζπδνζία κεηαμύ 

ησλ λέσλ (Moraros et al., 2006, Constantine and Jerman, 2007),  

 ην θόζηνο ηνπ εκβνιίνπ (Mortensen, 2010),  

 ηελ αληίιεςε ηεο κεησκέλεο αζθάιεηαο ηνπ εκβνιίνπ (Brabin et al., 2008, Binham et 

al., 2009),  

 ηελ επίδξαζε ζηε γνληκόηεηα (Binham et al., 2009, Alexandrova, 2012),  

 ηελ απνδνθηκαζία ηεο εθθιεζίαο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηξξήζεηο (Constantine and 

Jerman, 2007),  

 ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ηα νθέιε ηνπ εκβνιηαζκνύ (Slomovitz et al. , 2006, 

Dempsey et al., 2006, Mortensen, 2010).  

Οη Janz et al., (2002) αλέθεξαλ όηη, ζε γεληθέο γξακκέο, νη άλζξσπνη ζα πηνζεηήζνπλ κηα 

λέα πγηή ζπκπεξηθνξά ή έλα πξντόλ (π.ρ. ην ηαθηηθό ηεζη Παπαληθνιάνπ ή ην εκβόιην 

θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο), εάλ :  

 ζεσξνύλ ηνπο εαπηνύο ηνπο επηξξεπείο ζε κηα θαηάζηαζε (HPV ινίκσμε),  

 λνκίδνπλ όηη ζα νδεγήζεη ζε δπλεηηθά ζνβαξέο ζπλέπεηεο,  

 πηζηεύνπλ όηη ε πνξεία ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζα είλαη 

επεξγεηηθή ζηε κείσζε είηε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ή ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ηέινο, εάλ  

 πηζηεύνπλ όηη ηα αληηιεπηά νθέιε, ζα επηθξαηήζνπλ ησλ αληηιεπηώλ εκπνδίσλ.  

Γύν κεηαβιεηέο πξνζηέζεθαλ αξγόηεξα ζην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία πνπ 

είλαη νη Δλδείμεηο γηα Γξάζε θαη ε Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. 

Έηζη, ε πέκπηε κεηαβιεηή πνπ νλνκάδεηαη «Δλδείμεηο γηα Γξάζε» ζρεηίδεηαη κε εθείλνπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ δηεγείξνπλ ζπκπεξηθνξέο πγείαο. Σέηνηνη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη 

ε δεκνζηόηεηα πνπ ιακβάλεη έλα ζέκα πγείαο από ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, νη 

δεκνζηεύζεηο γηα κηα ππεξεζία πγείαο, νη ζπζηάζεηο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο, νη θάξηεο 

ππελζύκηζεο ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ, ην 

πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ όπσο είλαη ε νηθνγέλεηα, νη θίινη, νη ζεκαληηθνί άιινη πνπ 

θηλεηνπνηνύλ πξνο κηα θαηεύζπλζε, ή αθόκα θαη ηα ίδηα ηα γεγνλόηα πνπ πθίζηαληαη κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή ή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ αηόκνπ.  

Ζ έθηε θαη ηειεπηαία κεηαβιεηή πνπ νλνκάδεηαη «Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα» 

ραξαθηεξίδεηαη από ην επίπεδν ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ πιεζπζκνύ-ζηόρνπ λα είλαη ζε ζέζε 
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λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο ππεξεζίεο πξόιεςεο, δηακνξθώλνληαο έηζη κηα λέα 

ζπκπεξηθνξά πγείαο. (Garces, 2006).  

Δίλαη πξνθαλέο όηη ην επίπεδν ηεο γλώζεο γηα έλαλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία απνηειεί θύξην 

παξάγνληα γηα ηε δηακόξθσζε ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ 

Τγεία. Αλ ην επίπεδν ηεο γλώζεο είλαη ρακειό ή αλύπαξθην γηα έλαλ θίλδπλν ηόηε θαη ε 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηξσηόηεηαο ηνπ νθέινπο, ησλ ελδείμεσλ γηα 

δξάζε θαη ηεο απηναπνηειεζκαηηθόηεηαο, ζα είλαη ρακειή, θάηη πνπ σο ζπλέρεηα ζα έρεη 

ηε ρακειή πξόζεζε γηα δξάζεηο πξόιεςεο.  

 

1.7.2 Ζ Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο Τγείαο  

 Οη αξρέο ηεο ζεσξίαο γηα ηελ απόδνζε ηνπ ειέγρνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηε ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο κάζεζεο, πνπ δηαηππώζεθε από ηνλ Rotter ην 1954 (Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ., 

2000, ζει 53-55). Ζ απόδνζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ζε εζσηεξηθνύο ή εμσηεξηθνύο 

παξάγνληεο, είλαη κηα  ςπρνινγηθή κέηξεζε ηεο πίζηεο ελόο αηόκνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αηηηώδε ζρέζε πνπ απνδίδεη κεηαμύ ηεο δηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ έρεη απηή. Οη ςπρνιόγνη έρνπλ δηαπηζηώζεη όηη ηα άηνκα έρνπλ κηα γεληθεπκέλε 

ζηάζε, πεπνίζεζε, ή πξνζδνθία όζνλ αθνξά ηε θύζε ηεο αηηηώδνπο ζρέζεο κεηαμύ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ θαη ησλ ζπλεπεηώλ ηεο, πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη κηα πνηθηιία  

απνθάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο.  

Σα άηνκα δηαηεξνύλ πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ ηα απνηειέζκαηα κηαο θαηάζηαζεο 

νθείινληαη ζηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο ή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηύρεο, ηεο κνίξαο ή ηεο 

παξέκβαζεο ησλ άιισλ.  

ύκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, ππάξρνπλ άηνκα πνπ δηαηεξνύλ ηελ πεπνίζεζε όηη ηα 

απνηειέζκαηα νθείινληαη ζε δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο θαη έρνπλ κηα "εζσηεξηθή πεγή 

ειέγρνπ" θαη άηνκα πνπ θαηέρνπλ ηελ πεπνίζεζε όηη ηα απνηειέζκαηα νθείινληαη ζηελ 

ηύρε ή ζηνπο «ηζρπξνύο άιινπο» θαη έρνπλ κηα «εμσηεξηθή πεγή ειέγρνπ».  

Οη ηνπνζεζίεο ηνπ ειέγρνπ πηζηεύεηαη όηη ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο θαη ζηαζεξνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο.  

Οη ηνπνζεζίεο ειέγρνπ έρεη βξεζεί όηη  ζρεηίδνληαη κε κηα πνηθηιία από επηινγέο πνπ 

θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηε δσή ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθάζεσλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ κηα εζσηεξηθή πεγή ειέγρνπ γεληθά 
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είλαη πην ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη λα βειηηώζνπλ ηε 

δσή ηνπο θαη γίλνληαη πην εθεπξεηηθά θαη επίκνλα αθόκε θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηόηεηεο θαη πνιινύο πεξηνξηζκνύο.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ πηζηεύνπλ όηη δελ έρνπλ θαλέλαλ έιεγρν γηα ην 

απνηέιεζκα ησλ θαηαζηάζεσλ , είλαη πηζαλόλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηθξέο αιιαγέο 

αθόκα θαη ζε θαηαζηάζεηο πνπ παξέρνπλ πνιιέο επθαηξίεο (Coleman and DeLeire, 2003).  

Αληίζηνηρα ζην επίπεδν ηεο πγείαο, «ν Wallston (1992) αλαθέξεη όηη νη πεπνηζήζεηο ησλ 

αηόκσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο απνηεινύλ ηνπο βαζηθνύο 

πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο, όρη κόλν γηα ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξώλ κε ζηόρν ηελ 

πγεία, αιιά (ζε ηειηθή αλάιπζε) γηα ην εάλ ηα άηνκα ζα παξακείλνπλ πγηή ή ζα 

αξξσζηήζνπλ. Σε απηό ην πιαίζην, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

αηόκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόδνζε ή ζην θέληξν (locus) απηνύ ηνπ ειέγρνπ» 

(Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ., 2000, ζει 53-55). 

Ζ δηεξεύλεζε ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ γίλεηαη κε εξσηεκαηνιόγην πνπ εμεηάδεη 3 δηαζηάζεηο 

θαη αλαπηύρζεθε από ηνλ Rotter ην 1966.  

1. Σε δηάζηαζε ηνπ βαζκνύ πνπ ηα άηνκα ζεσξνύλ όηη ηα ίδηα έρνπλ ηελ επζύλε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία ηνπο από ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο (εζσηεξηθή απόδνζε – 

internal health locus of control).  

2. Σε δηάζηαζε ηνπ βαζκνύ πνπ ηα άηνκα πηζηεύνπλ όηη ε πγεία ηνπο είλαη επζύλε θαη 

ειέγρεηαη από ηζρπξνύο άιινπο (powerfull others health locus of control).  

3. Σε δηάζηαζε ηνπ βαζκνύ πνπ ηα άηνκα πηζηεύνπλ όηη όια εμαξηώληαη από ηελ ηύρε ή 

ηε κνίξα (chance health locus of control) (Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ., 2000, ζει 53-55).  

Οη άλζξσπνη κε κηα εζσηεξηθή πεγή ειέγρνπ πηζηεύνπλ όηη νη δηθέο ηνπο δξάζεηο 

θαζνξίδνπλ ηηο αληακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ θαη είλαη πην πηζαλό λα πξνβνύλ ζε δξάζεηο 

πξόιεςεο, ελώ εθείλνη κε κηα εμσηεξηθή πεγή ειέγρνπ πηζηεύνπλ όηη νη δηθέο ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο δελ επεξεάδνπλ ηηο αληακνηβέο ζηε δσή ηνπο νη νπνίεο είλαη γεληθά εθηόο 

ηνπ ειέγρνπ ηνπο θαη σο εθ ηνύηνπ ζπαληόηεξα εκπιέθνληαη ζε ζπκπεξηθνξέο πξόιεςεο  

(Κνπιηεξάθεο θαη ζπλ., 2000, ζει 53-55, Coleman and DeLeire, 2003).  
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1.8 Ο ξόινο ηεο πξόιεςεο 

Γλσξίδνπκε όηη παξά ηε κεγάιε πξόνδν ηεο βηνηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαη ηηο πνιπδάπαλεο 

ζεξαπείεο, ην 80% ησλ ζαλάησλ νθείιεηαη ζε λόζνπο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη 

απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία όπσο νη θαξθίλνη, ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ηα ςπρηθά 

λνζήκαηα θαη σο εθ ηνύηνπ ε ζλεζηκόηεηα ησλ λνζεκάησλ απηώλ δελ έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά. Σα δεδνκέλα απηά αλάγνπλ ηελ πξόιεςε ζηνλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα γηα 

ηελ απνθπγή ή ηελ έγθαηξε δηάγλσζή ηνπο.  

Οη ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο νκαδνπνηνύληαη ζε έμη μερσξηζηέο νληόηεηεο: 

1. Αγσγή Τγείαο 

2. Ννκνζεηηθά κέηξα θαη κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο  

3. Πξνζπκπησκαηηθνί έιεγρνη – screening 

4. Δκβνιηαζκνί θαη αλνζνπνίεζε  

5. Έιεγρνο πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ  

6. Απνθαηάζηαζε (Κνπξέα – Κξεκαζηηλνύ, 2005).  

Όπσο αλαθέξεη ε Υαληά, (2011), ε Αγσγή Τγείαο αιιά θαη ε Πξναγσγή Τγείαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα λνκνζεηηθά θαη θνηλσληθά κέηξα, είλαη έλα ζέκα κε ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ επνρή καο. Γηεζλείο Οξγαληζκνί όπσο ε Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, ην 

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη ε Δπξσπατθή Κνηλόηεηα ζπκθσλνύλ όηη ε αλάπηπμε 

πξνγξακκάησλ αγσγήο θαη πξναγσγήο πγείαο είλαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ 

πξόιεςε θαη βειηίσζε ηεο πγείαο ησλ αλζξώπσλ.  

Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ε αλζξσπόηεηα δηαζέηεη ζηε θαξέηξα ηεο 

απνηειεζκαηηθά όπια γηα ηελ πξόιεςή ηνπ, ηόζν ζην επίπεδν ηεο πξσηνγελνύο όζν θαη 

ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνγελνύο πξόιεςεο. 

 

1.9 Σν ηεζη Παπαληθνιάνπ σο εξγαιείν πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ 

γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο  

Από ηε κειέηε ηνπ Franco, et al, (1999), θάλεθε όηη θπξίσο νη λέεο γπλαίθεο αιιά θαη νη 

κεγαιύηεξεο, δηαηξέρνπλ ζεκαληηθό θίλδπλν αλάπηπμεο λενπιαζκαηηθώλ αιινηώζεσλ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ νθείινληαη ζε έλα εμνπαιηθά Μεηαδηδόκελν Νόζεκα (ΜΝ) 

ην νπνίν πξνθαιείηαη από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  
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Ζ HPV ινίκσμε ιόγσ ηνπ όηη είλαη ε πην θνηλή ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελε αζζέλεηα, 

κπνξεί λα απνθηεζεί ζύληνκα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξώηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, ελώ ν 

ρξόλνο πνπ έρεη ππνινγηζηεί μεθηλά από ηνπο πξώηνπο 3 κήλεο. Έηζη, νη λεαξέο 

ζεμνπαιηθά ελεξγέο γπλαίθεο δηαηξέρνπλ νξαηό θίλδπλν ινίκσμεο από ηνλ HPV θαη σο εθ 

ηνύηνπ ηνλ θίλδπλν αλάπηπμεο λενπιαζηώλ (Gannon and Dowling, 2008).  

 Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό πξνιήςηκνο θαη 

ζεξαπεύζηκνο εθόζνλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, ζε όπνηεο ρώξεο εθαξκόδνληαη εζληθά 

πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ. Σν πην απνηειεζκαηηθό εξγαιείν 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ εδώ θαη πνιιέο δεθαεηίεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζαλάηνπ ιόγσ 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, πνπ ζέηεη έγθαηξε - πξώηκε δηάγλσζε ζηηο 

ηξαρειηθέο αιινηώζεηο, είλαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ (Pap test) (Bergstrom and Adami, 

1999, Garces, 2006, P irzadeh and Mazaheri, 2012, Gottvall, 2014). 

 Σν ηεζη Παπαληθνιάνπ είλαη κηα απιή εμέηαζε πνπ ζήκεξα εθαξκόδεηαη ζε όιν ηνλ 

θόζκν, θαηά ηελ νπνία εμεηάδεηαη ν ηξάρεινο ηεο κήηξαο γηα ηε δηεξεύλεζε πηζαλώλ 

κεηαβνιώλ ζηα θύηηαξά ηνπ, πνπ δελ νθείινληαη ζε νξκνληθέο αιιαγέο ή ζηελ ειηθία  

(Bergstrom and Adami, 1999). 

Μειέηεο δείρλνπλ όηη ν ηαθηηθόο έιεγρνο κε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ κπνξεί λα κεηώζεη ηε 

ζλεζηκόηεηα από θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαζώο κπνξεί λα εληνπίζεη  ζε πνιύ 

πςειά πνζνζηά ηηο πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ζηνλ ηξάρειν (Gannon and Dowling, 2008, 

Pirzadeh and Mazaheri, 2012). ε όπνηεο ρώξεο έρεη εθαξκνζηεί εζληθό πξόγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ γηα ηελ πξώηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, έρεη κεησζεί πνιύ ζεκαληηθά ε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε 

ζλεζηκόηεηα από απηόλ (IARC, 2005, Rossi, 2014) . 

Αληίζηνηρεο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη δελ επέξρεηαη κείσζε ηεο εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο ρώξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ αληίζηνηρν πξόγξακκα 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ κε ηεζη Παπαληθνιάνπ (Anttila and Nieminen, 2000, Arbyn et 

al., 2009, Arrossi et al., 2010).  

Έρεη απνδεηρζεί από ηηο έξεπλεο όηη πάλσ από 80% ησλ γπλαηθώλ πνπ δηαγλώζηεθαλ κε 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, δελ έθαλαλ ζπζηεκαηηθά ηεζη 

Παπαληθνιάνπ (Blackman et al. , 1998, Bloomfield, 2007). Σα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ 

δείρλνπλ όηη εκθαλίδεηαη ηζρπξό πιενλέθηεκα όηαλ ην πξόγξακκα πξνζπκπησκαηηθνύ 
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ειέγρνπ κε ηεζη Παπαληθνιάνπ μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 θαη εθηείλεηαη 

κέρξη ηα 65 ρξόληα (Sigurdsson and Sigvaldason, 2007) .  

ύκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ζπληζηάηαη ην πξώην ηεζη λα γίλεηαη ην  πξώην δηάζηεκα 

από ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Χζηόζν, ζηηο εζληθέο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο πξνηείλεηαη ε έλαξμε πιεζπζκηαθνύ πξνιεπηηθνύ ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ έλαληη 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, από ηελ ειηθία ησλ 21 εηώλ θαη κέρξη ηα 65 έηε 

(Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία, 2014). 

ηε κειέηε αζζελώλ - καξηύξσλ ησλ Sasieni et al. , (2003) ζε δείγκα 1305 γπλαηθώλ πνπ 

δηαγλώζηεθαλ κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ζε 2532 γπλαίθεο ρσξίο θαξθίλν 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, πνπ δηεμήρζε από ην 1990 έσο ην 2001, θάλεθε όηη ππάξρεη κηα 

δηαβάζκηζε ζην πνζνζηό πξνζηαζίαο πνπ πξνζθέξεη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ αλά ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο. Ο έιεγρνο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ αλά πέληε έηε , πξνζθέξεη ζεκαληηθή 

πξνζηαζία θαηά ηνπ θαξθίλνπ πνπ θηάλεη γηα ηηο ειηθίεο 55 έσο 69 εηώλ ζην 83%, ζε 

ζρέζε αθόκε θαη κε ηνλ εηήζην έιεγρν, πνπ ζε απηή ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία πξνζθέξεη  

πξόζζεηε πξνζηαζία κέρξη ην 87%.  Ο έιεγρνο αλά ηξία έηε πξνζθέξεη πξόζζεηε 

πξνζηαζία θαηά ηνπ θαξθίλνπ πνπ θηάλεη ζην 84% ζηηο ειηθίεο 40 έσο 54 εηώλ, ζε ζρέζε 

κε ηνλ αλά πέληε έηε έιεγρν πνπ ζ απηή ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία θηάλεη ην 73%. Ο ηξηεηήο 

έιεγρνο ζηελ θαηεγνξία απηή ησλ 40 έσο 54 εηώλ είλαη πεξίπνπ ην ίδην θαιόο κε ηνλ 

εηήζην πνπ πξνζθέξεη πξνζηαζία πνπ θηάλεη ην 88%.  

ε γπλαίθεο ειηθίαο 20-39 εηώλ, αθόκε θαη ν εηήζηνο έιεγρνο δελ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθόο (παξέρεη πξνζηαζία θαηά ηνπ θαξθίλνπ πνπ θηάλεη ην 76%) από ηνλ 

ηξηεηή έιεγρν πνπ γίλεηαη ζε γπλαίθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο, ελώ 3 ρξόληα κεηά ηνλ έιεγρν, 

ηα πνζνζηά θαξθίλνπ επηζηξέθνπλ ζε εθείλα ησλ γπλαηθώλ πνπ δελ ειέγρνληαη. Απηό 

ζέηεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ νκνηόκνξθνπ ελδηάκεζνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 

από έιεγρν ζε έιεγρν από ηελ ειηθία ησλ 20 έσο ηα 64 έηε θαη ηνλίδεη ηελ αμία ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ ζε κεζήιηθεο γπλαίθεο.  

 

1.9.1 Σεζη Παπαληθνιάνπ - Δκπόδηα ζηε ρξήζε ηνπ  

Παξά ην γεγνλόο όηη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ είλαη άθξσο απαξαίηεην, θαζώο είλαη ε κόλε 

αλαγλσξηζκέλε εμέηαζε πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ αθνύ κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε 

πξνθαξθηλσκαηώδεηο αιινηώζεηο ηνπ ηξαρήινπ, ε ζεξαπεία ησλ νπνίσλ νδεγεί ζε πιήξε 
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ίαζε, σζηόζν κόιηο ην 25 κε 30% ησλ ειιελίδσλ ειέγρνληαη ζπζηεκαηηθά κε Παπ ηεζη  

(Μπνπινύηζα, 2014).  

Αληίζηνηρα ρακειά πνζνζηά κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο εκθαλίδνληαη θαη ζε όιν ηνλ θόζκν 

(Garces, 2006).  

Ζ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη γλώζεο ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ, ηε ζνβαξόηεηα 

ηεο κόιπλζεο από ηνλ ηό, ηηο επηπηώζεηο ησλ επηθίλδπλσλ ζεμνπαιηθώλ ζπκπεξηθνξώλ γηα 

ηελ αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηηο γπλαίθεο  

λα θάλνπλ ηεζη Παπαληθνιάνπ. ε πξνγξάκκαηα κάιηζηα εθπαίδεπζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο πνπ έγηλαλ γη απηό ην ζθνπό, θάλεθε όηη ε βειηίσζε ησλ γλώζεσλ 

επηδξά ζεηηθά θαη ζηελ απόθαζε γηα ιήςε ηνπ ηεζη (Pirzadeh and Mazaheri, 2012, 

Rahmati and Mazaheri, 2012, Donati et al., 2012).  

Φπρνινγηθά εκπόδηα όπσο ν θόβνο γηα ηελ εμέηαζε, ν θόβνο ησλ απνηειεζκάησλ, ν 

θόβνο όηη ε εμέηαζε ζα πνλέζεη, ην πηζαλό αίζζεκα ηαπείλσζεο, ε κε δηαζθάιηζε ηεο 

ηδησηηθόηεηαο, ε έιιεηςε θηιηθνύ θαη ππνζηεξηθηηθνύ πεξηβάιινληνο, ην θύιν ηνπ 

γηαηξνύ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ε ακεραλία αιιά θαη ε αξλεηηθή εηθόλα ηνπ ζώκαηνο θαη ε 

ρακειή απηνεθηίκεζε, είλαη ηα πην ζεκαληηθά ςπρνινγηθά εκπόδηα πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηηο γπλαίθεο λα θάλνπλ ηεζη Παπαληθνιάνπ (Orbell et al., 1995, Lee et al., 2007, 

Oscarsson et al., 2008).  

Άιιεο έξεπλεο δηαπίζησζαλ όηη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά εκπόδηα, όπσο ε ληξνπή γηα 

γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, ε ειηθία, νη πεπνηζήζεηο ησλ αηόκσλ γηα ηα ζεμνπαιηθώο 

κεηαδηδόκελα λνζήκαηα, αιιά θαη ηηο πξνιεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα είλαη 

απόξξνηα πνιηηηζκηθώλ επηξξνώλ, νη κεηαλάζηξηεο πνπ δελ κηινύλ ηε γιώζζα ηεο ρώξαο 

πνπ δηακέλνπλ, ην ρακειό εηζόδεκα θαη ε θηώρεηα, ην ρακειό κνξθσηηθό επίπεδν, ε θπιή 

θαη ην θύιν, νη γπλαίθεο πνπ πξνέξρνληαη από θνηλσληθά ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ή θαη 

πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά εζλνηηθώλ κεηνλνηήησλ, αθόκε θαη ε θνηλσληθή ηάμε , έρεη 

βξεζεί όηη επεξεάδνπλ ηελ πηνζέηεζε ηαθηηθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ (Bingham, 2003, Waller, 2004, Klug, 2005, Pirzadeh and Mazaheri, 2012).  

Σελ πηνζέηεζε ηαθηηθνύ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ επεξεάδνπλ θαη νη ζξεζθεπηηθέο  

πεπνηζήζεηο όπσο θάλεθε από έξεπλεο ζε γπλαίθεο νη νπνίεο θαηά θύξην ιόγν 

επηζθέπηνληαη ηνλ γπλαηθνιόγν θαηά ηελ πξώηε εγθπκνζύλε ηνπο θαη ηόηε θάλνπλ γηα 

πξώηε θνξά ηεζη, κε απνδερόκελεο γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο ην πξνγακηαίν ζεμ θαη άξα 
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έρνληαο δηακνξθώζεη ηε ιάζνο πεπνίζεζε όηη δελ δηαηξέρνπλ θίλδπλν από ηελ αζζέλεηα 

θαη όηη κόλν όηαλ γελλήζνπλ θαη έπεηηα ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζνύληαη κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ (Esin et al., 2011, Demirhindi et al., 2012).  

Τπάξρνπλ πνιιέο πνιηηηζκηθέο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόθαζε ησλ γπλαηθώλ λα 

θάλνπλ ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ππάξρνπλ θαη δηάθνξα εξκελεπηηθά κνληέια πνπ εμεγνύλ 

ην πσο αιιάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία θαη νη ππνθείκελεο εξκελείεο κηαο αζζέλεηαο. 

Γειαδή πώο αιιάδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή ζεκαζία ηεο θύζεο ησλ ζπκπησκάησλ, νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ζεξαπείαο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνύο όπσο π.ρ. 

νη Λαηίλνη πνπ δνπλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πνπ επεξεάδνληαη από παξαδνζηαθέο 

πεπνηζήζεηο ησλ ρσξώλ θαηαγσγήο ηνπο (Carlo, 2002).  

Ζ θαηαζθεπή ηνπ «εθπνιηηηζκνύ» είλαη έλλνηα πνπ πξνέξρεηαη από ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο θαη πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο βησκάησλ ώζπνπ νη  άλζξσπνη λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζε έλα λέν πνιηηηζκό. Ο Berry, (1997), όξηζε σο εθπνιηηηζκό ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςπρνινγηθήο θαη ζπκπεξηθνξηθήο αηνκηθήο θαη νκαδηθήο αιιαγήο πνπ 

πθίζηαληαη νη άλζξσπνη σο ζπλέπεηα ηεο καθξνπξόζεζκεο επαθήο ηνπο κε έλαλ άιιν 

πνιηηηζκό.  

Έηζη, είλαη πξνθαλέο όηη ν πνιηηηζκόο θαη ν εθπνιηηηζκόο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

σο πξνγλσζηηθόο δείθηεο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο ζε γπλαίθεο κε δηαθνξεηηθό εζλνηηθό ππόβαζξν (Berry, 1997).  

Δπίζεο, ε ρακειή αληηιεπηή επαηζζεζία, δειαδή ε αληίιεςε ηνπ εαπηνύ σο ιηγόηεξν ή 

θαη θαζόινπ επάισηνπ λα πάζεη θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, καδί κε ηηο 

ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ, ζεσξνύληαη πηπρέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζεζε ησλ γπλαηθώλ λα ην θάλνπλ (Garces, 2006, Esin et al., 

2011). Σε ρακειή αληηιεπηή επαηζζεζία θαη ηηο ιαλζαζκέλεο πεπνηζήζεηο ηηο ζπλαληάκε 

θπξίσο ζηηο λεαξέο γπλαίθεο θαη είλαη απόξξνηα ηεο ρακειήο γλώζεο πνπ δηαζέηνπλ γηα 

ηνλ HPV, ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο, ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη ηεο αηηηώδνπο ζρέζεο ηνπ 

κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Σε ρακειή αληηιεπηή επαηζζεζία θαη σο εθ 

ηνύηνπ θαη ηελ πξόζεζε ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ γηα ιήςε ηεζη Παπαληθνιάνπ επεξεάδεη 

πνιιέο θνξέο θαη ε έιιεηςε ζπζηάζεσλ από γηαηξνύο γηα ιήςε ηνπ ηεζη (Garces, 2006).  

Άιινη ιόγνη πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ πξόζεζε ησλ λεαξώλ γπλαηθώλ λα θάλνπλ ηεζη 

Παπαληθνιάνπ είλαη θνηλσληθνί, πεξηβαιινληηθνί θαη ζπλαηζζεκαηηθνί, θαζώο θαη ιόγνη 
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νηθνλνκηθνί αιιά θαη ιόγνη έιιεηςεο πξόζβαζεο ζε πξνγξάκκαηα πξόιεςεο ή ζε 

πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

Πηζαλόλ νη λεαξέο έθεβεο, εθηόο από ηελ ακεραλία θαη ην άγρνο ηεο ίδηαο ηεο εμέηαζεο, 

είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ αηζζάλνληαη άλεηα λα δεηήζνπλ από ηνπο γνλείο ηνπο λα 

ππνβιεζνύλ ζε πεξηνδηθή γπλαηθνινγηθή εμέηαζε θαη ηεζη Παπαληθνιάνπ , ιόγσ ηεο 

απώιεηαο ηνπ εκπηζηεπηηθνύ ραξαθηήξα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο ζύλδεζήο ηνπο κε ηε 

ζεμνπαιηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Έηζη, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθήο 

απηνλνκίαο κπνξεί λα επηιέμνπλ λα παξακείλνπλ ρσξίο ηε ιήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Garces, 2006).  

Χζηόζν, έλα ελδηαθέξνλ εύξεκα πνπ έρεη θαλεί , είλαη όηη ηα θνξίηζηα ησλ νπνίσλ ε 

κεηέξα έθαλε ηεζη Παπαληθνιάνπ ζε ηαθηηθή βάζε, είραλ δηπιάζηεο πηζαλόηεηεο λα έρνπλ 

ιάβεη ην εκβόιην θαηά ηνπ HPV, θάηη πνπ δειώλεη όηη ε νηθνγελεηαθή θνπιηνύξα 

πξόιεςεο θαη νη ζπλήζεηεο ηεο κεηέξαο επεξεάδνπλ θαη ηα παηδηά, απνηειώληαο νη  

ζπκπεξηθνξέο πξόιεςεο ηεο κεηέξαο, πξνγλσζηηθό δείθηε ηεο ζηάζεο ησλ παηδηώλ πνπ ζα 

πηνζεηήζνπλ ζην κέιινλ (Chao et al., 2009, Dohmen, 2011, Steens et al., 2013).  

Από όια ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ηειηθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη 

κόλν απνηέιεζκα ησλ πξνζσπηθώλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ. Δίλαη απνηέιεζκα 

επίζεο, γλσζηηθώλ, θνηλσληθώλ, ςπρνινγηθώλ, πνιηηηζκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή απόθαζε. Όινη απηνί νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ην άηνκν θαη άξα ηελ επηηπρία ελόο πξνγξάκκαηνο πιεζπζκηαθνύ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ πξέπεη λα έρνπλ πνιύ θαιά θαηαλνεζεί από ηνπο παξόρνπο 

πγείαο, ηνπο γηαηξνύο, ηνπο λνζειεπηέο, ηηο καίεο θαη ηνπο επηζηεκνληθνύο θνξείο πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ όια εθείλα ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πνπ ζα πξνζειθύζνπλ θαη δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά ζηηο γπλαίθεο λα 

ζπκκεηέρνπλ (Steens et al., 2013) .  

Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο πγείαο κεηαμύ νπνηνπδήπνηε ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνύ 

ζε θίλδπλν είλαη κηα ηεξάζηηα πξόθιεζε. Γη απηό όζν νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη νη 

παξεκβάζεηο πγείαο ζα επηθεληξώλνληαη ζηηο δηαθνξέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ππάξρνπλ 

κεηαμύ ησλ γπλαηθώλ κε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο 

θαη ζηηο δηαθνξέο ζηηο πεπνηζήζεηο, ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηα εκπόδηα 

πξόζβαζεο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηόζν απηέο νη πνιηηηθέο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ 

αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε πξνζπκπησκαηηθνύο ειέγρνπο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ 
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ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα κεηώλεηαη ε λνζεξόηεηα θαη θπξίσο ε 

ζλεζηκόηεηα ζηηο γπλαίθεο από ην ιόγν απηό (Garces, 2006). 

 

1.10 Σν εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο σο 

εξγαιείν πξσηνγελνύο πξόιεςεο ηεο λόζνπ. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ν εκβνιηαζκόο, ππάγεηαη ζηελ πξσηνγελή πξόιεςε θαη έρεη 

αλαγλσξηζηεί σο έλα από ηα δέθα κεγαιύηεξα επηηεύγκαηα ηεο δεκόζηαο πγείαο ζηνλ  20
ν
 

αηώλα, θαζώο ε πξόιεςε ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε δεκόζηα 

πγεία (Franco, M., 2011, ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011). Οη εκβνιηαζκνί πξνιακβάλνπλ ηελ εκθάληζε 

ηεο λόζνπ θαη πξνζηαηεύνπλ ηόζν όζνπο εκβνιηάδνληαη, όζν θαη απηνύο πνπ δελ έρνπλ 

εκβνιηαζζεί κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπιινγηθήο αλνζίαο (όζν πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

εκβνιηάδνληαη ζε κηα νξηζκέλε θνηλόηεηα, ηόζν ε λόζνο δελ κπνξεί λα εμαπισζεί).  

Δίλαη επξέσο απνδεθηό όηη κε ηελ εμαίξεζε ηεο ρξήζεο πόζηκνπ λεξνύ, θαλέλα άιιν κέζν 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληηβηνηηθώλ) εθηόο από ηα εκβόιηα , δελ είρε ηόζν 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε κείσζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ αλζξσπόηεηα (Stamataki et al., 

2010).  

Οη εκβνιηαζκνί εμαθάληζαλ ή πεξηόξηζαλ ζεκαληηθά νξηζκέλα πνιύ ζνβαξά κεηαδνηηθά 

λνζήκαηα όπσο ε επινγηά, ε δηθζεξίηηδα θαη ε πνιηνκπειίηηδα. ηελ επνρή καο 

ππνινγίδεηαη όηη 100 εθαηνκκύξηα παηδηά εκβνιηάδνληαη κέζα ζηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο 

ηνπο θαη ηα εκβόιηα πξνιακβάλνπλ 2,5 εθαηνκκύξηα ζαλάηνπο παηδηώλ εηεζίσο.  Πνιινί 

είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζ απηή ηελ επηηπρία, από ηνπο νπνίνπο ν 

ζεκαληηθόηεξνο ήηαλ ε πξόνδνο ηεο βηνηερλνινγίαο, πνπ νδήγεζε ζηελ παξαγσγή 

εκβνιίσλ κε ρακειό πνζνζηό αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ θαη πςειό επίπεδν αζθάιεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηαο (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011).  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη ηα λνζήκαηα πνπ πξνιακβάλνληαη κε εκβνιηαζκό: 

 Αηκόθηινο Ηλθινπέληδαο ηύπνπ b (Hib)  

 Αλεκεπινγηά  

 Άλζξαθαο  

 Γαζηξεληεξίηηδα από Ρόηα Ηό 

 Γξίπε 

 Γηθζεξίηηδα 
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 Δγθεθαιίηηδα από θξόησλεο  

 Έξπεηαο δσζηήξαο  

 Δπινγηά  

 Δξπζξά  

 Ζπαηίηηδα Α 

 Ζπαηίηηδα Β 

 Ηαπσληθή Δγθεθαιίηηδα  

 Ηιαξά  

 Καξθίλνο Σξαρήινπ Μήηξαο από Ηό αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) 

 Κίηξηλνο Ππξεηόο  

 Κνθθύηεο  

 Λύζζα 

 Μεληγγηηηδνθνθθηθή λόζνο (νξόηππνη A,C,W135,Y)  

 Παξσηίηηδα  

 Πλεπκνληνθνθθηθή λόζνο  

 Πνιηνκπειίηηδα  

 Σέηαλνο  

 Σπθνεηδήο Ππξεηόο  

 Φπκαηίσζε (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011) 

 

1.10.1 Σν εκβόιην έλαληη ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ 

Ηδηαίηεξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) πνπ πξνθαιεί 

ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θπθινθνξνύλ θαη δηαηίζεληαη παγθόζκηα δύν 

εκβόιηα ηα νπνία έρνπλ ππαρζεί ζην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ θαη ζηε ρώξα καο.  

ην Δζληθό Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ ζπληζηάηαη ην εκβόιην έλαληη ηνπ HPV ζε θνξίηζηα 

ειηθίαο 12-15 εηώλ, αιιά θαη ζε θνξίηζηα θαη γπλαίθεο ειηθίαο 15-26 εηώλ, εάλ δελ έρνπλ 

εκβνιηαζηεί ζηε ζπληζηώκελε ειηθία. ηηο ειηθηαθέο απηέο νκάδεο ην θόζηνο θαιύπηεηαη 

από ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Σν πξώην εκβόιην πνπ ε εκπνξηθή ηνπ νλνκαζία είλαη Gardasil είρε εγθξηζεί ην 2006 από 

ηελ Ακεξηθαληθή Τπεξεζία Σξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA) γηα ρξήζε ζε θνξίηζηα θαη 

γπλαίθεο κεηαμύ 9-26 εηώλ (Lowy, 2006, Geshnizjani, 2013). Από ην 2009 έρεη  εγθξηζεί ε 

ρξήζε ηνπ θαη ζηνπο άληξεο αιιά όρη αθόκε ζηε ρώξα καο (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011). Δίλαη 
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ηεηξαδύλακν εκβόιην θαη πξνθπιάζζεη έλαληη ησλ ζηειερώλ 6 θαη 11 ηνπ ηνύ πνπ 

επζύλνληαη γηα ην 90% ησλ νμπηελώλ θνλδπισκάησλ, θαζώο θαη έλαληη ησλ νγθνγόλσλ 

ζηειερώλ 16 θαη 18 πνπ επζύλνληαη γηα ην 70% ησλ θαξθίλσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο 

(Garland and Smith, 2010, ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011). Πην αλαιπηηθά, πξνθπιάζζεη από ηηο 

πξνθαξθηληθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ 

θόιπνπ, θαζώο θαη ηηο πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ηνπ πξσθηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο νγθνγνληθνύο ηύπνπο ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Δπίζεο 

πξνζηαηεύεη θαη από ηα νμπηελή θνλδπιώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πξναλαθεξόκελνπο κε νγθνγνληθνύο ηύπνπο ηνπ ηνύ (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011) .  

Σν άιιν εκβόιην είλαη δηδύλακν θαη ε εκπνξηθή ηνπ νλνκαζία είλαη Cervarix. Δγθξίζεθε 

επίζεο από ην FDA ην 2007 γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 10 έσο 25 εηώλ (Paavonen et al., 

2009, FDA, 2009, Fernandez et al. , 2010, Blodt et al., 2011). Πξνθπιάζζεη από ηα 

νγθνγόλα ζηειέρε 16 θαη 18 ηνπ ηνύ πνπ όπσο αλαθέξζεθε επζύλνληαη γηα ην 70% ησλ 

θαξθίλσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο. Πην αλαιπηηθά πξνθπιάζζεη από πξνθαξθηληθέο 

γελλεηηθέο (ηξαρειηθέο, αηδνηηθέο θαη θνιπηθέο) βιάβεο θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδεηαη αηηηνινγηθά κε ηνπο πξναλαθεξόκελνπο νγθνγόλνπο ηύπνπο ηνπ 

ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Σόζν ην δηδύλακν όζν θαη ην ηεηξαδύλακν είλαη αλνζνεληζρπκέλα θαη αλαζπλδπαζκέλα 

εκβόιηα πνπ παξαζθεπάδνληαη από πςειήο θαζαξόηεηαο ζσκαηίδηα πξνζνκνηάδνληα ηνπ 

ηνύ (Viral Like –Particals-VLPs) ηεο κείδνλνο θαςηδηθήο πξσηεΐλεο L1 ζπγθεθξηκέλσλ 

ηύπσλ HPV, όκνηαο κε απηή ζηε θάςα ηνπ ηνύ ε νπνία επάγεη ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ 

έλαληη ηνπ ηνύ, ρσξίο λα έρεη ινηκνγόλν δξάζε. Σα VLPs δελ πεξηέρνπλ DNA ηνπ ηνύ, δελ 

κπνξνύλ λα κνιύλνπλ ηα θύηηαξα, λα αλαπαξαρζνύλ ή λα πξνθαιέζνπλ λόζν (Garland 

and Smith, 2010, ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011).  

Σν ζρήκα ρνξήγεζεο ηνπ ηεηξαδύλακνπ είλαη ζηνπο 0, 2 θαη 6 κήλεο, ελώ ηνπ δηδύλακνπ 

είλαη ζηνπο  0, 1 θαη 6 κήλεο. Απνδεθηό ρξνληθό όξην γηα πιήξεο δνζνινγηθό ζρήκα ηνπ 

εκβνιίνπ είλαη ε ρνξήγεζε θαη ησλ ηξηώλ δόζεσλ ην αξγόηεξν εληόο 12 κελώλ. Γίλεηαη 

ελδνκπτθά. Υνξεγείηαη ζε θνξίηζηα 11-15 εηώλ θαη γπλαίθεο 16-26 εηώλ αιιά πξνζθέξεη 

όθεινο αθόκε θαη σο ηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ (Υαιηάζνο, Ν., CDC, 2010, Franco,M., 

2011).  Έρεη εληαρζεί ζην εζληθό πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ θαη ρνξεγείηαη δσξεάλ από ηα 

ηακεία ζηε ρώξα καο από ην 2008, γηα ηα θνξίηζηα θαη ηηο γπλαίθεο 12 έσο 26 εηώλ.  
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Ζ ρξήζε ηνπ εκβνιίνπ απαγνξεύεηαη ζε εγθπκνλνύζεο, αιιά θαη ζε όζεο γπλαίθεο έρνπλ 

ππνζηεί ζνβαξέο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο από πξνεγνύκελε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ή είλαη 

αιιεξγηθέο ζε θάπνην ζπζηαηηθό ηνπ. Γελ έρεη θαζνξηζηεί αθόκε ε αλάγθε ηεο 

αλακλεζηηθήο δόζεο θαη απηό γηαηί ζηνηρεία κειεηώλ απνδεηθλύνπλ ηελ πξνζηαζία από 

ινίκσμε θαζώο θαη ηελ αζζέλεηα έσο θαη 8,5 ρξόληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ελώ νη 

ζύγρξνλεο γεληέο ησλ εκβνιίσλ επηηξέπνπλ ηελ αλνζηαθή αληαπόθξηζε γηα αθόκα 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα (Olsson et al., 2007, Rowhani-Rahbar et al., 2009, Garland 

and Smith, 2010, Franco, M., 2011, Διιεληθή Δηαηξεία Κνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο θαη 

Πξναγσγήο Τγείαο). 

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο θιηληθέο δηπιέο – ηπθιέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ αλνζνγνληθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

εκβνιίνπ, θαζώο ηα πνζνζηά νξνκεηαηξνπήο είλαη ≥97,5% θαη γηα ηα δύν εκβόιηα (Harper 

et al. , 2004, CDC, 2006b, Harper et al., 2006, Villa et al. , 2006a, Garland et al 2007, 

Paavonen, 2007, Reisinger, 2007, FUTURE II Study Group, 2007, Joura et al., 2007, 

Medeiros et al., 2009, Paavonen et al., 2009, Fernandez et al., 2010, Munoz et al., 2010, 

Alexandrova, 2012).  

ε πξόζθαηε πιεζπζκηαθή κειέηε ζηελ Απζηξαιία, όπνπ ην εκβόιην εθαξκόδεηαη από ην 

2007, παξαηεξήζεθε κείσζε ησλ νμπηελώλ θνλδπισκάησλ >90% θαη ησλ πξoθαξθηληθώλ  

ηξαρειηθώλ αιινηώζεσλ CIN II, III ζηελ νκάδα ζηόρν ηνπ εκβνιηαζηηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζε κειέηε ζηε θσηία, όπνπ παξνπζηάζηεθε 

ζεκαληηθή κείσζε ηνπ επηπνιαζκνύ ησλ ηύπσλ HPV 16 θαη 18, από 29,8% ζε 13,6% 

(ΚΔΔΛΠΝΟ, 2011).  

 

1.10.2 Αζθάιεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ 

 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα εκβνιηαζκό έλαληη ηνπ HPV κεηαμύ πνιιώλ 

άιισλ παγθόζκησλ θνξέσλ θαη δηεζλώλ νξγαληζκώλ έρνπλ εθδώζεη:  

1. Ζ Παγθόζκηα πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εκβνιίσλ (GACVS: 

Global Advisory Committee on Vaccine Safety) ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Τγείαο 

(ΠΟΤ) (GACVS –ΠΟΤ, 2013).  

2. Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γπθαηθνινγίαο θαη Μαηεπηηθήο (FIGO: International Federation 

of Gynecology and Obstetrics) (FIGO, 2013). 
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3. Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Φαξκάθσλ θαη Πξντόλησλ Τγείαο (MHRA: Medicines and 

Healthcare products Regulatory Agency) (MHRA, 2012 ).  

4. Σν Ακεξηθαληθό Κέληξν Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (CDC: Centers for Disease Control 

and Prevention) (CDC, 2015).  

5. Σν Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο Ννζεκάησλ (ECDC: European Centre for Disease 

Prevention and Control, 2012) (ECDC, 2012). 

6. Ζ Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία (ΔΜΓΔ, 2014).  

 Ήδε κέρξη ηα κέζα ηνπ 2010, 120 ρώξεο είραλ αδεηνδνηήζεη ηελ θπθινθνξία ηνπ 

ηεηξαδύλακνπ εκβνιίνπ θαη 110 ηνπ δηδύλακνπ, ελώ 40 από απηέο κέρξη ηα κέζα ηνπ 2012 

ην ελζσκάησζαλ ζην εζληθό ηνπο πξόγξακκα εκβνιηαζκνύ (Paavonen et al. , 2009, 

Fernandez et al., 2010, Blodt et al. 2011 Gottvall, 2014).  

Ζ αλάπηπμε ησλ εκβνιίσλ θαηά ηνπ HPV θαη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

εκβνιηαζκνύ βνεζάεη ζεακαηηθά ζηε κείσζε ηνπ θνξηίνπ ηεο λόζνπ.  Δηδηθά  ν 

εκβνιηαζκόο έλαληη ησλ ηύπσλ HPV 16 θαη 18 κπνξεί λα εκπνδίζεη πεξηζζόηεξν από ηα 

δύν ηξίηα ησλ πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε όιν ηνλ θόζκν
 
(Harro, 

2001, Walker, 2009, Stamataki et al. , 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηζζόηεξεο από 400 

πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, 6.700 πεξηπηώζεηο ελδνεπηζειηαθήο  

λενπιαζίαο (CIN I,II,III) ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη 4.750 πεξηπηώζεηο ησλ γελλεηηθώλ 

θνλδπισκάησλ ζα κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ αλά 100.000 εκβνιηαζκέλα θνξίηζηα 

(Alexandrova, 2012). 

Κιηληθέο δνθηκέο ηόζν ζην δηδύλακν όζν θαη ζην ηεηξαδύλακν εκβόιην έρνπλ απνδείμεη 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζην 90% έσο θαη 100% ζηελ πξόιεςε πξoθαξθηληθώλ  

αιινηώζεσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ νθείινληαη ζε HPV 16 θαη 18, κεηαμύ ησλ 

γπλαηθώλ πνπ δελ ήηαλ κνιπζκέλεο κε απηνύο ηνπο ηύπνπο HPV πξηλ από ηνλ εκβνιηαζκό 

θαη πνπ έιαβαλ θαη ηηο ηξεηο δόζεηο εκβνιίνπ (Harper et al. , 2004, Villa et al. , 2006b, 

Garland et al., 2007, Joura et al. , 2007, FUTURE II Study Group, 2007, Fernandez et al., 

2010). 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα πνπ δίλνπλ ν Cox et al. , (2010), ν νπνίνο πεξηγξάθεη 

θάλνληαο κηα αλαγσγή ζηε δηάζηαζε ελόο γεπέδνπ όηη από ηα 12.000.000 θνξίηζηα κεηαμύ 

11 θαη 16 εηώλ πνπ δνπλ ζηελ Ακεξηθή, 87.000 από απηά ζα πάζνπλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εάλ δελ εκβνιηαζηνύλ, ηθαλόο αξηζκόο λα γεκίζεη έλα κεγάιν γήπεδν 
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πνδνζθαίξνπ. Αληίζηνηρα, αλ απηά ηα 12.000.000 εκβνιηάδνληαλ όια, ζα είραλ γιπηώζεη  

60.000 από απηά από ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

Δηθόλα 4  Απεηθόληζε ηεο ζρέζεο πξνζβνιήο από θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

θαη απνθπγήο ηνπ κε ηνλ εκβνιηαζκό έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 

 

Ζ εμήγεζε ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθήο θαη ην γεγνλόο ηεο δξαζηηθήο κείσζεο, αιιά όρη ηεο 

νινθιεξσηηθήο εθκεδέληζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κεηά 

από εκβνιηαζκό, δίλεηαη κε ην παξαθάησ ζρήκα ζην νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ηα 2/3 

ησλ θαξθίλσλ κπνξνύλ λα πξνιεθζνύλ από ηνλ εκβνιηαζκό.  

Χζηόζν, ε απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζή ηνπ έγθεηηαη ζην ζπλδπαζκό κε ηαθηηθό 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ. Πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο όηη ν 

εκβνιηαζκόο δελ αληηθαζηζηά νύηε αθπξώλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ηαθηηθό έιεγρν κε 

ηεζη Παπαληθνιάνπ, θαη νύηε ην αληίζεην.  

Με απηά ηα δεδνκέλα, ε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο γηα δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ δηαθαίλεηαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα όπνπ κηα γπλαίθα αλ θάλεη κόλν ηεζη Παπαληθνιάνπ θάζε 5 ρξόληα, 

κεηώλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο από 50 έσο  70%. Αλ θάλεη 

θάζε 3 ρξόληα, κεηώλεη ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν από 65 έσο 80%.  

Αλ από ηελ άιιε θάλεη κόλν ην εκβόιην κεηώλεη ηνλ θίλδπλν από 60 έσο 85%. Αλ ηέινο 

θάλεη ην εκβόιην θαη παξάιιεια ειέγρεηαη κε ηεζη Παπαληθνιάνπ θάζε 5 ρξόληα κεηώλεη 

ηνλ θίλδπλν από 85 έσο 95%, αλ θάλεη ην εκβόιην θαη ειέγρεηαη κε ηεζη Παπαληθνιάνπ 

θάζε ηξία ρξόληα κεηώλεη ηνλ θίλδπλν από 90 έσο 97%, ελώ αλ έρεη θάλεη ην εκβόιην θαη 

ειέγρεηαη θάζε ρξόλν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ, κεηώλεη ηνλ θίλδπλν από 93 έσο 98% 

(θξνπκπέινο, θαη Κπξηόπνπινο, 2010).  
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Δηθόλα 5  Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ηνπ εκβνιίνπ σο κέηξα 

πξόιεςεο έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κεκνλσκέλα θαη ζε 

ζπλδπαζκό 

 

Πεγή: (θξνπκπέινο, θαη Κπξηόπνπινο, 2010). 

Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη όηη ε εθαξκνγή ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηνπ HPV ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ ηαθηηθό πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ, επηθέξεη  

ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζε ρεηξνπξγεία, ρεκεηνζεξαπείεο θαη 

άιιεο ζεξαπείεο, κεηώλνληαο παξάιιεια ηόζν ην νηθνλνκηθό, όζν θαη ην ςπρηθό, ην 

πξνζσπηθό, ην νηθνγελεηαθό θαη ελ πνιινίο ην θνηλσληθό θόζηνο (Blodt et al., 2011).  

ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο επεμεγήζεηο πνπ αλαθέξεη ε Διιεληθή Μαηεπηηθή θαη 

Γπλαηθνινγηθή εηαηξεία θαη ε Β  ̀Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Παλεπηζηεκηαθή Κιηληθή 

ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ππαθνύλ ζηηο δηεζλείο νδεγίεο: 

«Όια ηα θνξίηζηα θαη νη λεαξέο γπλαίθεο από 12 έσο 26 εηώλ κπνξνύλ θαη πξέπεη λα 

εκβνιηαζζνύλ κε ην HPV εκβόιην ην νπνίν πξέπεη ηδαληθά λα εθηειείηαη πξν ηεο ελάξμεσο 

ηεο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ εθήβσλ γπλαηθώλ, ελώ δελ απνηειεί αληέλδεημε ε 

εθηέιεζή ηνπ ζε γπλαίθεο κεγαιύηεξεο ησλ 26 εηώλ. 

Ο εκβνιηαζκόο όισλ ησλ γπλαηθώλ 12 – 26 εηώλ ζα πξνζθέξεη πξνζηαζία από ηνπο ηύπνπο 

ηνπ ηνύ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζηα εκβόιηα. Οη θνπέιεο πνπ είλαη ζεηηθέο ζε θάπνηνλ από ηνπο 

ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ πξνζηαηεύνληαη από ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο πνπ πεξηέρεη ην εκβόιην 

θαη άξα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ όθεινο από ηε ιήςε ηνπ εκβνιίνπ.  Πξνζηαζία από ην εκβόιην 
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ππάξρεη αθόκε θαη αλ ππήξρε ινίκσμε ζην παξειζόλ από ηνλ HPV ελώ ζήκεξα δελ 

ππάξρεη» (Β  ̀ Παλεπηζηεκηαθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Αξεηαίεηνπ 

Ννζνθνκείνπ).  

Σν εκβόιην έρεη ηηο ζπλήζεηο παξελέξγεηεο, δειαδή κπνξεί λα πξνθιεζεί ηνπηθόο 

εξεζηζκόο (εξπζξόηεηα ή νίδεκα) ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη ε έλεζε, ρακειόο ππξεηόο, 

ειαθξά δάιε ή αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Δπίζεο, απμάλνληαη ειάρηζηα νη πηζαλόηεηεο γηα 

ιηπνζπκία, θαζώο θαη γηα δεξκαηηθή κόιπλζε ζηελ πεξηνρή ηεο έλεζεο (Immunization 

Action Coalition IAC, 2011, Immunization Action Coalition IAC, 2013, Σξάθα, 2013).  

Σν εκβόιην θαηά ηνπ HPV έρεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ησλ άιισλ θαξθίλσλ ηεο πξσθηνγελλεηηθήο πεξηνρήο. 

Δληνύηνηο, νη ηξέρνπζεο εθηηκήζεηο ηεο θάιπςεο ηνπ εκβνιίνπ είλαη ζεκαληηθά 

ρακειόηεξεο από απηέο πνπ απαηηνύληαη (Dasbach et al. , 2006, Manharta et al., 2011).  

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο όηη ην 2013 κόιηο ην 33% (1/3 ησλ εθήβσλ έσο 14 εηώλ) 

ηνπ πιεζπζκνύ ζηόρνπ ζηε ρώξα καο πξνρώξεζε ζε εκβνιηαζκό, ελώ γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην ιεγόκελν «ηείρνο αλνζίαο» θαηά ηνπ HPV πνπ ζα πξνζηαηεύεη ην ζύλνιν 

ηνπ πιεζπζκνύ, απαηηείηαη ζπκκεηνρή άλσ ηνπ 70% (θξνπκπέινο θαη Κπξηόπνπινο,  

2014).  

Σν ρακειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα ην νπνίν θνζηίδεη 

ζηε ρώξα καο πάλσ από 16 εθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, λα κελ είλαη αληαπνδνηηθό κε ηελ 

έλλνηα όηη δελ δεκηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε θξαηηθή «επέλδπζε» ηνπ δσξεάλ εκβνιηαζκνύ 

ζηα θνξίηζηα θαη ηηο λέεο 12 έσο 26 εηώλ, ην επηζπκεηό ηείρνο αλνζίαο πνπ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηε δηαθνπή ηεο εμάπισζεο ηνπ ηνύ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο νπζηαζηηθήο 

ζπγθξάηεζεο ησλ ελίνηε πνιύ ζνβαξώλ επηπινθώλ ηνπ.  

Με απηά ηα δεδνκέλα ην βάξνο ζα πξέπεη λα πέζεη ζε ελέξγεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνύ θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο κέζσ ελεξγεηώλ ζε ζρνιεία, κέζσ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γνληώλ 

θαη κέζσ θαη άιισλ κεζόδσλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη ζην εμσηεξηθό (θξνπκπέινο θαη 

Κπξηόπνπινο,  2014).  

Παξάγνληαο επίζεο πξνγλσζηηθόο γηα ην αλ ην παηδί εκβνιηαζηεί είλαη ε ζηάζε πνπ 

δηαηεξεί ε κεηέξα γηα ην ζέκα απηό, ελώ έρεη θαλεί όηη όηαλ ε κεηέξα έρεη εκβνιηαζηεί ε 

ίδηα θαη παξαθνινπζείηαη κε ηαθηηθά ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηόηε θαη ην παηδί ζα πηνζεηήζεη 

ηελ απαξαίηεηε θνπιηνύξα πξόιεςεο πνπ πηνζέηεζε θαη ε κεηέξα (Steens et al., 2013).  
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Από άιιεο κειέηεο έρεη θαλεί όηη ηα θνξίηζηα πνπ δελ ζα εκβνιηαζηνύλ ζπλήζσο είλαη ηα 

ίδηα πνπ ζην κέιινλ δελ ζα παξαθνινπζνύληαη επαξθώο θαη κε ηεζη Παπαληθνιάνπ 

(Dasbach et al., 2006).  

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θαηαλνεζεί ε αιιειέλδεηε ζρέζε ηνπ εκβνιηαζκνύ κε ηνλ 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν γηαηί καδί ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ γηα 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ζ ζρέζε είλαη αιιειέλδεηε θαη γηαηί 

δηαθπβεύεηαη ε νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ εάλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ 

πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ είλαη ρακειά.  

Απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο όπνπ θξάηε αλαπηπζζόκελα ρσξίο ππνδνκή γηα ηελ 

εθαξκνγή πξνζπκπησκαηηθώλ ειέγρσλ δελ έρνπλ πηνζεηήζεη ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα 

εκβνιηαζκώλ ηνπο ην εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (Dasbach et al., 

2006, Barnabas et al., 2006, Jit et al., 2008, Coupe et al., 2009).  

Ζ γλώζε ησλ πξνιεπηηθώλ κεζόδσλ θαη ζε πνην επίπεδν ε θάζε κία επηδξά είλαη αλαγθαία 

θαζώο δελ πξέπεη ε πξόζιεςε ηνπ εκβνιηαζκνύ λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ζπκκεηνρή κε 

ηνλ απαξαίηεην έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ δίλνληαο κηα ςεπδή αίζζεζε απόιπηεο 

αζθάιεηαο αλ παξακείλεη κόλν κε ηνλ εκβνιηαζκό (Bauch et al. , 2010, Price et al. , 2011, 

Henderson et al. , 2011). 

 

1.10.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιήςε ηνπ εκβνιίνπ 

Δπεηδή ην εκβόιην θαηά ηνπ HPV ζπληζηάηαη γηα κηθξά θνξίηζηα ζηελ εθεβεία, νη γνλείο 

έρνπλ θπξίσο ηελ επζύλε ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εκβνιηαζκό. Μηα 

ζεηξά από πνζνηηθέο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηε γνληθή πξνζπκία λα εκβνιηάζνπλ ηηο 

θόξεο ηνπο (Lazcano-Ponce et al. , 2001, Zimet et al. , 2005b, Brabin et al., 2006, Dempsey 

et al., 2006, Sauvageau et al. , 2007).  

πλνιηθά, ε γλώζε ζρεηηθά κε ηνλ ηό HPV θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο κεηαμύ ησλ γνλέσλ είλαη ρακειή. ε πνζνηηθέο κειέηεο πνπ δηεμήρζεζαλ, ην 

60% έσο θαη 89% ησλ γνλέσλ δήισζαλ όηη δελ γλώξηδαλ ηνλ HPV κέρξη ηε ζηηγκή ηεο 

έξεπλαο (Brabin et al., 2006, Ogilvie et al., 2007).  

Οη γνλείο πνπ αηζζάλνληαη όηη ην παηδί ηνπο είλαη επηξξεπέο ζηνλ HPV ή ζε θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη αλεζπρνύλ γηα ηνλ HPV ή γηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελεο 
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ινηκώμεηο, πηζηεύνπλ όηη ην εκβόιην είλαη απνηειεζκαηηθό θαη ζα πξνζθέξεη νθέιε θαη  

είλαη πην πηζαλό λα αλαθέξνπλ ηελ πξνζπκία γηα εκβνιηαζκό (Dempsey et al., 2006, 

Brabin et al., 2006, Sauvageau et al., 2007).  

Δπίζεο, νη θνηλσληθέο επηξξνέο, όπσο ε έγθξηζε ησλ ζεκαληηθώλ άιισλ, έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ απνδνρή ηνπ εκβνιίνπ (Zimet et al., 2005a, Dempsey et al., 2006, 

Ogilvie et al. , 2007).  

ε όιεο ηηο κειέηεο, ε ζεκαζία ηεο έγθξηζεο θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ εκβνιίνπ από ηνλ  

γηαηξό είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε (Zimet et al., 2005a, Dempsey et al., 2006, Ogilvie et al., 

2007). ε κηα κειέηε ηνπ Σέμαο δηαθάλεθε όηη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ νη γνλείο ζηελ 

πξάμε είραλ αξλεζεί ην εκβόιην θαηά ηνπ HPV, ιόγσ ησλ αλεζπρηώλ γηα ηελ αζθάιεηά 

ηνπ, ηεο έιιεηςεο ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο, ησλ αξλεηηθώλ αλαθνξώλ ησλ ΜΜΔ, ηελ 

αλεζπρία γηα άξζε ησλ ζεμνπαιηθώλ αλαζηνιώλ ησλ παηδηώλ ηνπο, θαζώο θαη ηελ 

αλεζπρία ηεο θαηαπάηεζεο ηεο απαγόξεπζεο ηνπ πξνγακηαίνπ ζεμ γηα ιόγνπο 

ζξεζθεπηηθνύο ή γηα ιόγνπο πξνζσπηθνύο (Kahn et al., 2009).  

Μειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο αληηιεπηήο ζνβαξόηεηαο ηνπ HPV ή ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηεο πςειόηεξεο απνδνρήο ηνπ εκβνιίνπ (Ferris et 

al., 2008, Kahn et al., 2008). Οη πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ εκβνιίνπ HPV 

ζπζρεηίζηεθαλ ζεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ εκβνιίνπ, ελώ νη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλεηηθέο παξελέξγεηεο ζπζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ εκβνιίνπ (Wong, 

2008).  

Ζ αληηιεπηή απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ θαη ην ρακειό θόζηνο έρνπλ επίζεο 

ζρεηηζηεί κε ηελ απνδνρή (Boehner et al., 2003, Zimet et al. , 2005b, Sauvageau et al., 

2007, Ferris et al., 2008, Wong, 2008). Δπίζεο άιινη θνηλσληθνί ιόγνη πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηε ιήςε ηνπ εκβνιίνπ είλαη ε θηώρεηα, ην ρακειό εηζόδεκα, ε θνηλσληθή 

απνκόλσζε, ε κεηαλάζηεπζε, ε έιιεηςε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο θ.α.  

Γηα ην ιόγν απηό, ην δήηεκα ηεο δσξεάλ πξόζβαζεο ζηνλ εκβνιηαζκό θαη ζηνλ 

πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο 

εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ή ηεο αληηκεηώπηζήο ηνπ ζηα αξρηθά 

ζηάδηα εκθάληζήο ηνπ (Oster et al.,2005, Schaffer et al., 2011).  

Βαζηζκέλε ζηηο αλσηέξσ βηβιηνγξαθηθέο θαηαγξαθέο, ε παξνύζα έξεπλα επηδηώθεη λα 

αλαδείμεη ην επίπεδν γλώζεσλ ησλ καζεηώλ γύξσ από ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 
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θαη  λα απνηππώζεη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ καζεηώλ Λπθείνπ ηεο ύξνπ κε βάζε ηηο νπνίεο 

δηακνξθώλνπλ (ή όρη) ηηο ζπκπεξηθνξέο πξόιεςεο απέλαληη ζηνλ ηό.  

Οη πιεξνθνξίεο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηεξεύλεζε ησλ αλσηέξσ, 

απνηεινύλ θαη ηε ζπλεηζθνξά ηεο παξνύζαο κειέηεο ζην αδηεξεύλεην αθόκε γηα ηε ρώξα 

καο ζπγθεθξηκέλν πεδίν ησλ καζεηώλ , ζην νπνίν εκθαλίδεηαη  έιιεηκκα επαξθώλ 

εξεπλώλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 - ΚΟΠΟΗ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Ζ παξνύζα κειέηε έρεη ηνπο εμήο ζθνπνύο: 

1. Να δηεξεπλήζεη ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ ηεο Α`, Β  ̀ θαη Γ  ̀ ηάμεο ησλ Λπθείσλ ηεο 

ύξνπ, ζρεηηθά κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ην 

εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

2. Να δηεξεπλήζεη ηηο ππάξρνπζεο πεπνηζήζεηο ησλ λέσλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο 

ζνβαξόηεηαο, ηεο ηξσηόηεηαο, ηεο αίζζεζεο ηεο σθέιεηαο από ηελ πηνζέηεζε αζθαιώλ 

ζπκπεξηθνξώλ, αιιά θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ απνδνρή ηνπο, όπσο 

νξίδνληαη από ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Health Belief Model), θαζώο θαη  

3.  Να δηεξεπλήζεη ηε δηάζηαζε ηνπ βαζκνύ πνπ νη καζεηέο ζεσξνύλ όηη νη ίδηνη έρνπλ ηελ 

επζύλε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ πγεία ηνπο από ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο ή ηελ επζύλε ηελ 

απνδίδνπλ ζηνπο ηζρπξνύο άιινπο ή ηε κνίξα ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ 

ηεο Τγείαο (Locus of Control).  

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

Γηα ηελ επηηέιεζε ησλ ζηόρσλ ηεο κειέηεο εηέζεζαλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα : 

1. Ση γλσξίδνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ;  

2. Ση γλσξίδνπλ νη καζεηέο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ;  

3. Ση γλσξίδνπλ νη καζεηέο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο; 

4. Πνηα είλαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ καζεηώλ ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από 

ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ κε βάζε ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία; 

5. Πνηα είλαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ καζεηώλ ηεο ηξσηόηεηαο από ηελ κόιπλζε από 

ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ κε βάζε ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία; 

6. Πνηα είλαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ καζεηώλ ηνπ νθέινπο από ηελ πξόιεςε ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ κε βάζε ην Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα 

ηελ Τγεία; 

7. Πνηα είλαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ καζεηώλ ησλ εκπνδίσλ πνπ πξνβάιινληαη θαη 

απνηξέπνπλ ηηο δξάζεηο πξόιεςεο από ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ κε βάζε ην 

Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία; 



41 

 

8. Πνην είλαη ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα εζσηεξηθήο απόδνζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ 

ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ; 

9. Πνην είλαη ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα ηεο απόδνζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ ζηνπο 

«ηζρπξνύο άιινπο» ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ;  

10.  Πνην είλαη ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα ηεο απόδνζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηώλ ζηελ 

ηύρε ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ;  

11.  Πνηα ε ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ην 

ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο Θεσξίαο Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ;  

12.  Πνηα ε ζπζρέηηζε ηνπ επηπέδνπ γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ην 

ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε ηηο 

κεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 - ΤΛΗΚΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟ 

3.1 Δίδνο κειέηεο – Υξόλνο δηεμαγσγήο 

Πξόθεηηαη γηα ζπγρξνληθή κειέηε αλαδήηεζεο παξάγνληα θαη αλαδήηεζεο ζπζρέηηζεο 

κέζα από ηελ επηζθόπεζε δείγκαηνο πιεζπζκνύ, ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε καζεηέο όισλ 

ησλ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ηεο ύξνπ.  

3.2 Πιεζπζκόο – Γείγκα 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 525 

καζεηέο ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ησλ Λπθείσλ ηεο ύξνπ νη νπνίνη ην ζρνιηθό έηνο 2013 – 2014 

ήηαλ ζην ζύλνιν 566. Σν πνζνζηό απαληεηηθόηεηαο έθηαζε ην 92,7%.  

3.3 Δξγαιεία 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηήζεθε απηνζπκπιεξνύκελν εξσηεκαηνιόγην 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1), ην νπνίν δηεξεπλά ηηο γλώζεηο ησλ εξσηώκελσλ γηα ηνλ ηό HPV, 

θαζώο θαη ηηο ζηάζεηο, πξνζέζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πγείαο, όπσο πξνηείλνληαη θαη 

αλαιύνληαη από ηα πξναλαθεξόκελα θνηλσληθν –ςπρνινγηθά κνληέια ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζε ζρέζε κε ηε πγεία. 

Σν εξσηεκαηνιόγην απνηειείηαη ζπλνιηθά από 118 εξσηήζεηο «θιεηζηνύ» ηύπνπ θαη 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο δηρνηνκηθέο (λαη/ όρη), εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο θαη εξσηήζεηο 

θιηκαθσηήο δηαβάζκηζεο.  

Οη εξσηήζεηο 1 έσο 12 δηεξεπλνύζαλ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ. Οη 

εξσηήζεηο 13 έσο 15 δηεξεπλνύζαλ ηελ θαπληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ. Οη 

εξσηήζεηο 16 θαη 17 δηεξεπλνύζαλ ηε ζπλήζεηα ιήςεο αιθνόι ησλ καζεηώλ. Οη εξσηήζεηο 

18 θαη 19 δηεξεπλνύζαλ ηελ ζπλήζεηα ζπζηεκαηηθήο άζθεζεο ζηνπο καζεηέο. Οη 

εξσηήζεηο 20 έσο 28 δηεξεπλνύζαλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ πγεία θαη ηελ πξόιεςε. Οη 

εξσηήζεηο 29 έσο 34 δηεξεπλνύζαλ ηελ Δζσηεξηθή Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ. Οη εξσηήζεηο 

35 έσο 40 δηεξεπλνύζαλ ηελ Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ ζηνπο «Ηζρπξνύο Άιινπο» Οη 

εξσηήζεηο 41 έσο 52 δηεξεπλνύζαλ ηηο Γλώζεηο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. Οη εξσηήζεηο 

53 έσο 77 δηεξεπλνύζαλ ηηο γλώζεηο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Οη εξσηήζεηο 

78 έσο 90 δηεξεπλνύζαλ ηηο γλώζεηο γηα ηνλ εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο.  
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Οη εξσηήζεηο 91 έσο 92 δηεξεπλνύζαλ ηηο γλώζεηο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ην 

εκβόιην καδί.  

Οη εξσηήζεηο 93 έσο 95 δηεξεπλνύζαλ ηελ πξόζεζε γηα ηνλ πξνιεπηηθό έιεγρν κε Παπ 

ηεζη θαη Πξόζεζε γηα εκβνιηαζκό.  

Οη εξσηήζεηο 98 έσο 101 & 118 δηεξεπλνύζαλ ηελ  ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο 

ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο κε ηνλ ηό HPV. 

Οη εξσηήζεηο 102 έσο 104 δηεξεπλνύζαλ ηελ Τπνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο 

από ηελ κόιπλζε κε ηνλ ηό HPV.  

Οη εξσηήζεηο 96 έσο 97 & 105 έσο 108 δηεξεπλνύζαλ ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ 

νθέινπο από ηελ πξόιεςε. ηελ θαηεγνξία απηή ππήξρε ε ηδηαηηεξόηεηα όηη ηηο εξσηήζεηο 

96 θαη 97 δελ ηηο απαληνύζαλ ηα αγόξηα. Άξα ν ππνινγηζκόο ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζε 

ηνπ νθέινπο γηα ηα αγόξηα πξέπεη λα γίλεη κόλν από ηηο εξσηήζεηο 105 έσο θαη 108.  

Οη εξσηήζεηο 109 έσο 114 δηεξεπλνύζαλ ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

ππάξρνπλ γηα δξάζεηο πξόιεςεο. ηελ θαηεγνξία απηή ππάξρεη ε ηδηαηηεξόηεηα όηη ηελ 

εξώηεζε 109, 110, 113 θαη 114 δελ ηηο απαληνύζαλ ηα αγόξηα. Άξα ν ππνινγηζκόο ηεο 

ππνθεηκεληθήο αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηα αγόξηα έγηλε κόλν από ηηο εξσηήζεηο 111 θαη 

112. Οη εξσηήζεηο 115 έσο 117 δηεξεπλνύζαλ ηελ Απόδνζε Διέγρνπ ζηελ Σύρε (κνίξα).  

Σν ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιόγην θαηαζθεπάζηεθε από  6 εηδηθνύο κε ηε κέζνδν ηεο 

Γηεξεύλεζεο Δγθπξόηεηαο Πεξηερνκέλνπ. Οη εηδηθνί ήηαλ 2 Γπλαηθνιόγνη, 2 Παηδίαηξνη, 

έλαο Δπηζθέπηεο Τγείαο θαη 1 Ννζειεπηήο. 

ύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνύλ ηα ζηνηρεία, δεηήζεθε από ηελ 

νκάδα ησλ εηδηθώλ λα ζέζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ θάζε ζηνηρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

σο «απαξαίηεην», «ρξήζηκν, άιια όρη απαξαίηεην» ή «κε αλαγθαίν» θαη αθνινύζσο 

ππνινγίζηεθε ν ιόγνο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ γηα θάζε ζηνηρείν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ ηζόηεηα :  

Λόγνο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ: ne – N/2 : N/2. ηελ ηζόηεηα κε Ν ζπκβνιίδεηαη ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εηδηθώλ πνπ θξίλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ne 

ζπκβνιίδεηαη ν αξηζκόο ησλ εηδηθώλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα ζηνηρείν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ σο «απαξαίηεην».  
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Ο ιόγνο εγθπξόηεηαο πεξηερνκέλνπ γηα έλα ζηνηρείν ελόο εξσηεκαηνινγίνπ ιακβάλεη 

ηηκέο από -1 έσο 1, κε ηηο κεγαιύηεξεο ηηκέο λα δειώλνπλ κεγαιύηεξε εγθπξόηεηα 

πεξηερνκέλνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό αμηνινγήζεθε ε εγθπξόηεηα πεξηερνκέλνπ ε νπνία γηα 

ην εξσηεκαηνιόγηό καο βξέζεθε λα είλαη 0,7. Ζ ηηκή αμηνινγήζεθε σο ηζρπξή θαη 

δηαζθάιηζε ηελ εγθπξόηεηά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ο ζπληειεζηήο εζσηεξηθήο ζπλνρήο Crombach  ̀s alpha ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη 0,702.  

3.4 Γηαδηθαζία  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο έρεη εμαζθαιηζηεί ε ζρεηηθή άδεηα:  

1. Από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο.  

2. Από ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ύξνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2) 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θαηόπηλ ηεο άδεηαο ε νπνία ρνξεγήζεθε από ηε Γηεύζπλζε 

πκβνπιεπηηθνύ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Δθπαηδεπηηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία ελέθξηλε θαη ην εξσηεκαηνιόγην.  

ηελ άδεηα απηή πξνβιέπνληαλ όηη ε έξεπλα ζα δηεμάγνληαλ ζε κία ζρνιηθή ώξα ζε θάζε 

ζρνιηθή αίζνπζα ηεο θάζε ηάμεο ησλ Λπθείσλ. Καηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ εξεπλεηή ζηελ 

ηάμε, δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο θάπνηεο βαζηθέο δηεπθξηλήζεηο γηα ην ζθνπό ηεο εθεί 

παξνπζίαο, θαζώο θαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καδί κε ηηο αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο νινθιεξώλνληαλ 

ζηα πξώηα 25 ιεπηά ηεο ζρνιηθήο ώξαο. ηε ζπλέρεηα πξνβάιινληαλ έλα ελεκεξσηηθό 

powerpoint δηάξθεηαο 6 ιεπηώλ πνπ πεξηείρε όιεο ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη, πσο κεηαδίδεηαη θαη πσο 

πξνιακβάλεηαη. ηα ηειεπηαία 13 κε 14 ιεπηά γίλνληαλ ζπδήηεζε θαη ιύλνληαλ όιεο νη 

απνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηό.  

3.5 Ζζηθή θαη δενληνινγία 

Ζ αλσλπκία ησλ ζπκκεηερόλησλ πξνζηαηεύηεθε απνιύησο, θαζώο δελ θαηαγξάθνληαλ 

νλνκαηεπώλπκν ή άιια ζηνηρεία ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην 

εξσηεκαηνιόγην.  

Αλαθνξηθά κε ηα δεηήκαηα εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα: 

 Ζ κειέηε δελ έζεζε ζε θαλέλα θίλδπλν ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  
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 Ζ επηινγή θαη πξνζέιθπζε ζπκκεηερόλησλ ηεθκεξηώλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ ίδηα ελόηεηα. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ πξναηξεηηθή θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύζαλ λα 

απνζύξνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο όπνηε επηζπκνύζαλ. 

 Γελ παξαζρέζεθε θαλέλα άκεζν σθέιεκα νύηε θακηάο κνξθήο αληάιιαγκα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 Γελ εηέζε δήηεκα ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ γηα ηνλ εξεπλεηή. 

3.6 ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS 20.  

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ νξζώλ απνηειεζκάησλ, έγηλε επαλαθσδηθνπνίεζε ζηηο 

εξσηήζεηο: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 θαη 118.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Πίλαθαο 4.1 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά (Ν=525) 

 N 
 

% 
 

Φύιν: 
 

  

Αγόξηα  265 50.5 

Κνξίηζηα 260 
 

49.5 
 Σάμε Λπθείνπ 

 

  

Α` Σάμε 155 29.6 

Β` Σάμε 166 31.6 

Γ` Σάμε 178 35.7 

Τπεθνόηεηα 

 

  

Διιεληθή 511 97.3 

Αιβαληθή 8 1.5 

Οπθξαληθή 1 0.2 

Οιιαλδηθή 1 0.2 

εξβηθή 1 0.2 

Απζηξηαθή 1 0.2 

Γαλέδηθε 1 0,2 

Δπίπεδν κόξθσζεο γνλέσλ Παηέξα Μεηέξαο 

 Ν % Ν % 

Απόθνηηνο Γεκνηηθνύ 59 11.2 67 12.8 

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ 78 14.9 73 13.9 

Απόθνηηνο Λπθείνπ 219 44.6 228 43.5 

Απόθνηηνο Παλεπηζηεκίνπ / ΣΔΗ 129 24.6 135 25.7 

Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνύ 21 4.0 14 2.7 

Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ 12 
 

12.3 
 

3 
 

0.6 
 Δπάγγεικα Γνλέσλ   

Γεκόζηνο Τπάιιεινο 135 25.7 127 24.2 

Ηδησηηθόο Τπάιιεινο 127 24.2 89 17.0 

Διεύζεξνο Δπαγγεικαηίαο 164 31.2 61 11.6 

Οηθηαθά   141 26.9 

πληαμηνύρνο 51 9.7 22 4.2 

Άλεξγνο 30 5.7 72 13.7 

Οηθνλνκηθό επίπεδν νηθνγέλεηαο Ν % 

Πνιύ ρακειό 33 6.3 

Υακειό 128 24.4 

Ούηε ρακειό – Ούηε πςειό 311 59.2 

Τςειό 34 6.5 

Πνιύ πςειό 2 0.4 

Γελ γλσξίδσ 13 2.5 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.1, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 525 καζεηέο ηεο Α`, Β` θαη Γ` 

ηάμεο ηνπ Δληαίνπ, ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ θαη ηνπ Δζπεξηλνύ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ηεο 

ύξνπ. Σα αγόξηα ππεξηεξνύζαλ κε νξηαθή πιεηνςεθία 50.2%. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ζηε Γ  ̀Λπθείνπ θαη αθνινπζνύζε ην πνζνζηό ηεο Β  ̀θαη 

ηέινο ηεο Α .̀ Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο 

(97,3%).  

Ζ πιεηνςεθία ησλ παηέξσλ ήηαλ ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο (31.2%) θαη ησλ κεηέξσλ 

δεκόζηνη ππάιιεινη (24.2%). Ζ πιεηνςεθία ηόζν ησλ παηέξσλ όζν θαη ησλ κεηέξσλ ήηαλ 

απόθνηηνη Λπθείνπ (44.6% θαη 43.5% αληίζηνηρα). 59,2% ησλ καζεηώλ δήισζαλ νύηε 

ρακειό νύηε πςειό επίπεδν νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη αθνινπζνύζαλ νη καζεηέο κε 

ρακειό επίπεδν, νη καζεηέο κε πςειό κε πνιύ κηθξή δηαθνξά κε  ηνπο καζεηέο κε πνιύ 

ρακειό επίπεδν θαη ηέινο νη καζεηέο πνπ δελ γλώξηδαλ ην επίπεδν νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.  
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Πίλαθαο 4.2 πκπεξηθνξέο καζεηώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία (Ν=525) 

Καπληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ ηνπ δείγκαηνο Ν 
 

% 
 

Καπλίδσ 87 16.6 

Γελ θαπλίδσ 390 74.3 

Καπλίδσ πεξηζηαζηαθά 47 9.0 

ύλνιν 524 99.8 

Γηάξθεηα θαπληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 
 

  

< 1 ρξόλν 30 5.7 

 1 ρξόλν 16 3.0 

 2 ρξόληα 25 4.8 

 3 ρξόληα 9 1.7 

 4 ρξόληα 14 2.7 

 ≥ 5 ρξόληα 12 2.3 

ύλνιν 153 21.2 

πλήζεηα ρξήζεο αιθννινύρσλ πνηώλ 

 

  

Ναη 338 64.4 

Όρη 187 35.6 

ύλνιν 525 100 

πλήζεηα ζπζηεκαηηθήο θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο   

Ναη 353 67.2 

Όρη 168 

 

32.0 

ύλνιν 521 99.2 

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.2, πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 καζεηέο είλαη θαπληζηήο ή θαπλίδεη 

πεξηζηαζηαθά (16.6% θαη 9% αληίζηνηρα). Σν 13.5% θαπλίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 ρξόληα. Οη 

ππόινηπνη θαπλίδνπλ από 3 έσο θαη πάλσ από 5 ρξόληα.  

Σν 69% ησλ καζεηώλ θάλνπλ ρξήζε αιθνόι, ελώ πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 καζεηέο έρνπλ 

ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Πεξίπνπ 2 ζηνπο ηξεηο καζεηέο (64.4%) θάλεη 

εβδνκαδηαία ρξήζε αιθννινύρσλ πνηώλ. Δπίζεο πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 καζεηέο (67/2)  έρνπλ 

ζπζηεκαηηθή θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.  
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Πίλαθαο 4.3 Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ Ν=525 

Γλώζεηο καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ HPV 

Έδσζαλ 

ζσζηή 

απάληεζε 

Έδσζαλ 

ιάζνο 

απάληεζε  

Γελ γλώξηδαλ ύλνια 

Ο ηόο HPV κεηαδίδεηαη: 

 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Με ζεμνπαιηθή επαθή 

αλώκαια θύηηαξα. 

 

346 65.9 6 1.1 171 32.6 523 99.6 

Με ηα ζηαγνλίδηα 

 

53 10.1 157 29.9 295 56.2 505 96.2 

Με ην ζάιην 

 

78 14.9 163 31.0 264 50.3 505 96.2 

Με ηα ηξόθηκα  

 

21 4.0 217 41.3 266 50.7 504 96.0 

Ννκίδεηε όηη ν HPV: 

 

    

πλέρεηα πξνθαιεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα 

 

139 26.5 79 15.0 296 56.4 514 97.9 

Μεξηθέο θνξέο πξνθαιεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα 

 

232 44.2 54 10.3 229 43.6 515 98.1 

Πνηέ δελ πξνθαιεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα 

 

3 0.6 260 49.5 243 46.3 506 96.4 

Πνηέ δελ πξνθαιεί κόληκα 

πξνβιήκαηα 

 

14 2.7 193 36.8 299 57.0 506 96.4 

Πνηνη παξάγνληεο απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ HPV;  

 

    

Ζ ηαθηηθή ελαιιαγή εξσηηθώλ 

ζπληξόθσλ; 

 

284 54.1 16 3.1 216 41.1 516 98.3 

Ο κε εκβνιηαζκόο κε ην 
θαηάιιειν εκβόιην; 

 

166 31.6 71 13.5 274 52.2 511 97.3 

Σν μεθίλεκα ηεο εξσηηθήο δσήο 

ζε λεαξή ειηθία; 

 

77 14.7 153 29.1 279 53.1 509 97.0 

Ζ κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ; 

 

325 61.9 8 1.5 186 35.4 519 98.9 
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Πίλαθαο 4.3 (σςν.): Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 

Ν=525 

Γλώζεηο καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ HPV 

Έδσζαλ 

ζσζηή 

απάληεζε 

Έδσζαλ 

ιάζνο 

απάληεζε  

Γελ γλώξηδαλ ύλνια 

Ση είδνπο πξνβιήκαηα κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ν ηόο HPV;  

;  

 

    

Κνλδπιώκαηα 

 

195 37.1 11 2.1 316 60.2 522 99.4 

Δξεζηζκό έμσ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ/θόιπνπ 

 

148 28.2 24 4.6 339 64.6 511 97.3 

Κνιπηθέο εθθξίζεηο 

 

85 16.2 42 8.0 384 73.1 511 97.3 

Δπώδπλε ζεμνπαιηθή επαθή 

 

74 14.1 38 7.2 395 75.2 507 96.6 

Ζ κόιπλζε από ηνλ ηό HPV 

επεξεάδεη:  

;  

 

    

Μόλν ή θπξίσο άλδξεο 

 

11 2.1 212 40.4 287 54.7 510 97.1 

Μόλν ή θπξίσο γπλαίθεο 

 

74 14.1 167 31.8 268 51.0 509 97.0 

Σόζν άλδξεο όζν θαη γπλαίθεο 

 

252 48.0 31 5.9 230 43.8 513 97.7 

Μόλν ηηο λεαξέο γπλαίθεο 

 

25 4.8 175 33.3 304 57.9 504 96.0 

Πνηεο είλαη νη καθξνπξόζεζκεο 

επηπηώζεηο ηνπ ηνύ HPV;  

 

    

Πάληα απηνζεξαπεύεηαη θαη έηζη 

δελ ππάξρνπλ καθξνπξόζεζκεο 

επηπηώζεηο  

 

25 4.8 141 26.9 344 65.5 510 97.1 

Παζνινγηθά Παπ ηεζη  

 

63 12.0 55 10.5 393 74.9 511 97.3 

Καξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο 

 

169 32.2 10 1.9 334 63.6 513 97.7 

Τπνγνληκόηεηα 66 12.6 27 5.1 417 79.4 510 97.1 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.3, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, νη 

καζεηέο εκθαλίδνληαη λα κελ γλσξίδνπλ ή/θαη λα απαληνύλ ιάζνο.  σζηά απάληεζαλ νη 
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πεξηζζόηεξνη ζην όηη ν ηόο κεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, ζην όηη παξάγνληαο 

θηλδύλνπ γηα κόιπλζε είλαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε πξνθπιαθηηθνύ, ζην όηη πξνζβάιιεη 

ηόζν άληξεο όζν θαη γπλαίθεο θαη ζην όηη κηα καθξνρξόληα επίπησζή ηνπ κπνξεί λα είλαη ν 

θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  
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Πίλαθαο 4.4 Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ (Ν=525) 

 

Έδσζαλ 

ζσζηή 

απάληεζε 

Έδσζαλ 

ιάζνο 

απάληεζε  

Γελ γλώξηδαλ ύλνια 

 Ν % Ν % Ν % Ν % 

Σν ηεζη Παπαληθνιάνπ (Pap test) 

είλαη: 

 

        

Απόμεζε θνιπηθνύ επηζειίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ 

αλώκαια θύηηαξα. 

 

145 27.6 39 7.4 331 63.0 515 98.1 

Δλδνζθόπεζε ηνπ θόιπνπ 

 

187 35.6 60 11.4 263 50.1 510 97.1 

Θεξαπεία θαξθίλνπ 

 

84 16 237 45.1 188 35.8 509 97.0 

Έιεγρνο ελόο ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδόκελνπ λνζήκαηνο 

245 46.7 67 12.8 199 37,9 511 97.3 

Σν ηεζη Παπαληθνιάνπ (Pap test) 

πξέπεη λα γίλεηαη: 

 

    

Κάζε ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεμνπαιηθήο δσήο 

 

286 54.5 41 7.8 189 36.0 516 98.3 

Κάζε 3 ρξόληα αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο 

 

43 8.2 212 40.4 236 45.0 491 93.5 

Μεηά ηα 25 θάζε 2 ρξόληα  

 

72 13.7 184 35.0 240 45.7 496 94.5 

Όπνηε παξνπζηαζηεί πξόβιεκα 

πγείαο 

 

70 13.3 232 44.2 187 35.6 489 93.1 

Έλα κε θπζηνινγηθό ηεζη Παπ 

ζεκαίλεη: 

 

    

Φιεγκνλή; 

 

97 18.5 69 13.1 348 66.3 514 97.9 

Με θπζηνινγηθά πξνθαξθηληθά 

θύηηαξα; 

 

157 29.9 35 6.7 322 61.3 514 97.9 

Σίπνηα αλεζπρεηηθό; 

 

32 6.1 215 41 262 49.9 509 97.0 

Καξθίλν; 

 

102 19.4 85 16.2 325 61.9 512 97.5 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, νη καζεηέο 

εκθαλίδνληαη λα κελ γλσξίδνπλ ή/θαη λα απαληνύλ ιάζνο. σζηά απάληεζαλ νη 

πεξηζζόηεξνη ζην όηη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξόλν από 

ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο.  
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Πίλαθαο 4.5 Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο Ν=525 

Γλώζεηο καζεηώλ γηα ην εκβόιην 

θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο 

Έδσζαλ 

ζσζηή 

απάληεζε 

Έδσζαλ 

ιάζνο 

απάληεζε  

Γελ γλώξηδαλ ύλνια 

Σα νθέιε από ηνλ εκβνιηαζκό 

θαηά ηνπ ηνύ HPV πξνζθέξνπλ:  

 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Πξνζηαζία θαηά ησλ 

θνλδπισκάησλ 

αλώκαια θύηηαξα. 

 

175 33.3 18 3.4 323 61.5 516 98.3 

Πξνζηαζία θαηά ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 

183 34.9 17 3.2 312 59.4 512 97.5 

Θεξαπεία ππαξρόλησλ 

θνλδπισκάησλ 

 

43 8.2 112 21.3 351 66.9 506 96.4 

Θεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 

43 8.2 112 21.3 351 66.9 506 96.4 

Οη ειηθηαθέο νκάδεο γπλαηθώλ 

πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ην εκβόιην 

θαηά ηνπ ηνύ HPV είλαη:  

 

    

Όιεο 

 

115 21.9 91 17.3 302 57.5 508 96.8 

12-16 ρξνλώλ 

 

128 24.4 83 15.8 296 56.4 507 96.6 

17-25 ρξνλώλ 

 

160 30.5 70 13.3 275 52.4 505 96.2 

26-50 ρξνλώλ 

 

77 14.7 107 20.4 316 60.2 500 95.2 

Σν εκβόιην πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη:  

 

    

Κάζε ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζεμνπαιηθήο δσήο 

 

92 17.5 75 14.3 346 65.9 513 97.9 

Κάζε 3 ρξόληα αλεμαξηήηνπ 

ειηθίαο 

 

36 6.9 77 14.7 389 74.1 502 95.6 

Μεηά ηα 25 θάζε 2 ρξόληα 

 

32 6.1 81 15.4 384 73.1 497 94.7 

Όπνηε παξνπζηάδεηαη πξόβιεκα 

πγείαο 

 

31 5.9 116 22.1 353 67.2 500 95.2 
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Πίλαθαο 4.5(σςν.) Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο Ν=525 

Γλώζεηο καζεηώλ γηα ην εκβόιην 

θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο 

Έδσζαλ 

ζσζηή 

απάληεζε 

Έδσζαλ 

ιάζνο 

απάληεζε  

Γελ γλώξηδαλ ύλνια 

Σν εκβόιην θαη ν έιεγρνο κε Παπ 

ηεζη έρνπλ ηελ ίδηα βαξύηεηα; 

ζηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

 116 22.1 95 18.1 302 57.5 513 97.7 

Αλ κηα γπλαίθα εκβνιηαζηεί, δε 

ρξεηάδεηαη λα θάλεη Παπ ηεζη  

 

    

 13 2.5 296 56.4 204 38.9 513 97.7 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.5, ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο, νη καζεηέο εκθαλίδνληαη λα κελ γλσξίδνπλ ή/θαη λα απαληνύλ ιάζνο.  

σζηά απάληεζαλ νη πεξηζζόηεξνη ζην όηη ην εκβόιην παξέρεη πξνζηαζία ελάληηα ζηνλ 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ελάληηα ζηα θνλδπιώκαηα.  
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Πίλαθαο 4.6 Γλώζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηνλ ηό HPV θαη ην 

εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζε ζρέζε κε ην θύιν N=525 

 Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνια    

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Γλώζεηο καζεηώλ γηα ην ηεζη 
Παπαληθνιάνπ 

      1 17,125 <0,001 

Καζόινπ / Διάρηζηε έσο Λίγε 234 49.7 190 40.3 424 90.0    

Μέηξηα έσο Μεζαία 11 2.3 36 7.6 47 10.0    

Καιή έσο Πνιύ θαιή 0 0.0 0 0.0 0 0    

ύλνια 245 52.0 226 48.0 471 100    

Β) Γλώζεηο καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ HPV  

      
2 37,190 <0,001 

Καζόινπ ή Διάρηζηε έσο  Λίγε γλώζε 

 

187 38.3 114 23.4 301 61.7    

Μέηξηα έσο Μεζαία γλώζε 

 

45 9.2 69 14.1 114 23.4    

Καιή έσο Πνιύ θαιή γλώζε 

 

20 4.1 53 10.9 73 15.0    

ύλνια 252 51.6 236 48.4 488 100    

Γ) Γλώζεηο καζεηώλ γηα ην εκβόιην 

θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο 

 

      

1 17,346 <0,001 

Καζόινπ ή Διάρηζηε έσο  Λίγε γλώζε 

 

244 50.2 199 40.9 443 91.2    

Μέηξηα έσο Μεζαία γλώζε 

 

5 1.0 38 7.8 43 8.8    

Καιή έσο Πνιύ θαιή γλώζε 

 

0 0.0 0 0.0 0 0.0    

ύλνια 249 51.2 237 48.8 486 100    

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.6, Α) ρεηηθά κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, δελ 

θαηαγξάθεθε θαιό ή πνιύ θαιό επίπεδν γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. Σα αγόξηα κε 

θαζόινπ ή ειάρηζηε γλώζε γηα ην ηεζη ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε 

κε ην αλακελόκελν, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Αληίζηνηρα κε ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθή δηαθνξά πεξηζζόηεξα ήηαλ ηα θνξίηζηα κε κέηξηα γλώζε γηα ην ηεζη ζε ζρέζε 

κε ηα αγόξηα. 

Β) ρεηηθά κε ηε γλώζε γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, ηα αγόξηα κε θαζόινπ ή 

ειάρηζηε γλώζε γηα ηνλ ηό ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ην 

αλακελόκελν, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Αληίζηνηρα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

δηαθνξά πεξηζζόηεξα ήηαλ ηα θνξίηζηα κε κέηξηα αιιά θαη κε θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε 

γηα ηνλ ηό ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα. 

Γ) ρεηηθά κε ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, δελ 

θαηαγξάθεθε θαιό ή πνιύ θαιό επίπεδν γλώζεο γηα ην εκβόιην. Σα αγόξηα κε θαζ όινπ ή 

ειάρηζηε γλώζε γηα ην εκβόιην ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα θνξίηζηα ζε ζρέζε κε ην 

αλακελόκελν, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Αληίζηνηρα κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή  

δηαθνξά πεξηζζόηεξα ήηαλ ηα θνξίηζηα κε κέηξηα γλώζε γηα ην εκβόιην ζε ζρέζε κε ηα 

αγόξηα. 
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Πίλαθαο 4.7 Πιεξνθόξεζε καζεηώλ γηα ηελ κόιπλζε από ηνλ HPV θαη ην ζρεηηθό 

εκβόιην  

  
ΝΑΗ 

ΤΝΟΛΑ 

ΟΥΗ 

ΤΝΟΛΑ df x
2
 P ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ ΑΓΟΡΗΑ ΚΟΡΗΣΗΑ 

 Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν %    

Α) Έρεηε αθνύζεη 
γηα ηε κόιπλζε από 
ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ 
ζεισκάησλ (HPV); 

97 19.0 165 32.4 262 51.4 161 31.6 87 17.1 248 48.6 1 39.664 <0,001 

Β) Έρεηε αθνύζεη 

γηα ην εκβόιην 
θαηά ηνπ θαξθίλνπ 
ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο; 
 

51 10.3 137 27.7 188 38.1 193 39.1 112 22.7 305 61.7 2 61.788 <0,001 

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.7, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα λα έρνπλ αθνύζεη γηα ηε κόιπλζε από ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. Αληίζηνηρα, ηα θνξίηζηα 

εκθαλίδνληαη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν ζε ζρέζε κε ηα αγόξηα λα έρνπλ 

αθνύζεη γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά.  
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Πίλαθαο 4.8 Πεπνηζήζεηο καζεηώλ γηα ηνλ HPV, ζύκθσλα κε ην Μνληέιν 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία  

Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνια    

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Τπνθεηκεληθή αίζζεζε ζνβαξόηεηαο ηεο 
κόιπλζεο από ηνλ ηό HPV 

      
4  51.251  <0,001 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 1 0.2    

Μηθξή 11 2.2 5 1.0 16 3.2    

Μέηξηα 125 24.6 55 10.8 180 35.4    

Μεγάιε 104 20.5 146 28.7 250 49.2    

Πνιύ κεγάιε 16 3.1 45 8.9 61 12.0    

ύλνια 257 50.6 251 49.4 508 100    

Β) Τπνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο 

από ηελ κόιπλζε  

από ηνλ ηό 

      

4 11.185 0.025 

Πνιύ κηθξή  14 2.7 18 3.5 32 6.3    

Μηθξή  39 7.6 47 9.2 86 16.8    

Μέηξηα 164 32.1 129 25.2 313 56.5    

Μεγάιε 31 6.1 53 10.4 84 16.4    

Πνιύ κεγάιε 8 1.6 8 1.6 16 3.2    

ύλνια 256 50.1 255 49.9 511 100    

Γ) Τπνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από 

ηελ πξόιεςε από ηνλ ηό HPV 

      4 31.236 <0,001 

Πνιύ κηθξή  1 0.2 0 0.0 1 0.2    

Μηθξή  1 0.2 0 0.0 1 0.2    

Μέηξηα 51 10.1 16 3.2 67 13.2    

Μεγάιε 164 32.3 168 33.1 332 65.5    

Πνιύ κεγάιε 36 7.1 70 13.8 106 20.9    

ύλνια 253 49.9 254 50.1 507 100    
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Πίλαθαο 4.8(σςν.) Πεπνηζήζεηο καζεηώλ γηα ηνλ HPV, ζύκθσλα κε ην Μνληέιν 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία  

Μνληέιν Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ 

Τγεία 

Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνια 
   

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Γ) Τπνθεηκεληθή Αίζζεζε ησλ 

Δκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ από 

δξάζεηο πξόιεςεο 

      

4 25,391 <0,001 

Πνιύ κηθξή  8 1.6 6 1.2 14 2.7    

Μηθξή  28 5.5 21 4.1 49 9.6    

Μέηξηα 93 18.2 55 10.8 148 29.0    

Μεγάιε 91 17.8 103 20.2 194 38    

Πνιύ κεγάιε 34 6.7 72 14.1 106 20.7    

ύλνια 254 49.7 257 50.3 511 100    

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.8, Α)Σα αγόξηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά από ηα θνξίηζηα, λα έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κέηξηα»  

ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζνβαξόηεηαο. Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα λα έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν 

«κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζνβαξόηεηαο.  

Β)Σα αγόξηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα θνξίηζηα, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κέηξηα»  ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο. 

Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα λα 

έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο. 

Γ)Σα αγόξηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα θνξίηζηα, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο. 

Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα λα 

έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ 

νθέινπο. 

Γ)Σα αγόξηα  εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα θνξίηζηα, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

απνηξέπνπλ λα πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο. Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα λα έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν 

«πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ ζην λα πξνβνύλ ζε 

δξάζεηο πξόιεςεο. 
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Πίλαθαο 4.9 Πεπνηζήζεηο καζεηώλ γηα ηνλ HPV ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο 

Διέγρνπ ηεο Τγείαο 

 Αγόξηα Κνξίηζηα ύλνια    

Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο 

Τγείαο 

 

Ν % Ν % Ν % 
df x

2
 P 

Α) Δζσηεξηθή Απόδνζε       4 13.657 0.008 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 1 0.2    

Μηθξή 6 1.2 23 4.4 29 5.6    

Μέηξηα 98 18.8 101 19.4 199 38.2    

Μεγάιε 128 24.6 111 21.3 239 45.9    

Πνιύ κεγάιε 31 6.0 22 4.2 53 10.2    

ύλνια 264 50.7 257 49.3 521 100    

Β) Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ ηεο Τγείαο 

ζηνπο Ηζρπξνύο Άιινπο 

      4 8.760 0.067 

Πνιύ κηθξή  1 0.2 0 0.0 1 0.2    

Μηθξή  24 4.7 23 4.5 47 9.1    

Μέηξηα 143 27.7 118 22.9 261 50.6    

Μεγάιε 77 14.9 104 20.2 181 35.1    

Πνιύ κεγάιε 16 3.1 10 1.9 26 5.0    

ύλνια 261 50.6 255 49.4 516 100    

Γ) Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ ηεο Τγείαο 

ζηελ ηύρε 

      4 16.364 0.003 

Πνιύ κηθξή  2 0.4 4 0.8 6 1.2    

Μηθξή  16 3.1 11 2.1 27 5.3    

Μέηξηα 150 29.2 108 21.1 258 50.3    

Μεγάιε 76 14.8 111 21.6 187 36.5    

Πνιύ κεγάιε 14 2.7 21 4.1 35 6.8    

ύλνια 258 50.3 255 49.7 513 100    

                                                                                                                                                   

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.9, Α) Σα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά από ηα αγόξηα, λα έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κηθξή» εζσηεξηθή 

απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο.                                                                                                         
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Β)Σα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κεγάιε» απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηνπο ηζρπξνύο 

άιινπο.  

Γ)Σα αγόξηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα θνξίηζηα, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κέηξηα» απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηελ ηύρε. 

Αληίζηνηρα ηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα, λα 

έρνπλ πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «κεγάιε» απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηελ ηύρε.  
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Πίλαθαο 4.10 Καηά βήκα Αλάιπζε Γησλπκηθήο Λνγηζηηθήο Παιηλδξόκεζεο κε Λόγν 

Πηζαλνηήησλ (odds ratio) and 95% Γηάζηεκα Δκπηζηνζύλεο (CI) γηα ηελ απνηύπσζε  

ηεο ζρέζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο  πνπ πξνβάιιεη ηελ πξόζεζε γηα ιήςε Παπ 

ηεζη ζην άκεζν κέιινλ. (N = 246 θνξίηζηα) 

Αλεμάξηεηεο Μεηαβιεηέο Odds 

ratio  

95% CI p 

Θεσξία Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ ηεο Τγείαο    

Step 1    

Δζσηεξηθή Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ 3.8 0.359-0.769 0.047 

Step 2    

Δζσηεξηθή Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ 28.468 0.386-0.840 0.001 

Απόδνζε Διέγρνπ ζηνπο ηζρπξνύο άιινπο  0.503 0.326-0.777 0.002 

Step 3    

Δζσηεξηθή Απόδνζε ηνπ Διέγρνπ ηεο 
Τγείαο  

0.567 0.384-0.838 0.004 

Απόδνζε Διέγρνπ ηεο Τγείαο ζηνπο 
εκαληηθνύο Άιινπο  

0.500 0.323-0.774 0.002 

Απόδνζε ειέγρνπ ηεο Τγείαο ζηελ Σύρε 38.133 0.637-1.352 0.003 

 

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.15, ε ζεσξία απόδνζεο ειέγρνπ δηαζπλδέεηαη ζεκαληηθά ηελ 

πξόζεζε γηα πξνιεπηηθό έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ. Δηδηθόηεξα, όζν απμάλεη ε 

απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηνλ εαπηό θαη ζηνπο ζεκαληηθνύο άιινπο, ε πηζαλόηεηα λα 

ΜΖΝ θάλνπλ πξνιεπηηθό έιεγρν κε Παπ ηεζη ζην άκεζν κέιινλ κεηώλεηαη θαηά 56% θαη 

50% αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, όζν απμάλεη ε απόδνζε ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηελ ηύρε, ε 

πηζαλόηεηα λα ΜΖΝ θάλνπλ πξνιεπηηθό έιεγρν κε Παπ ηεζη ζην άκεζν κέιινλ απμάλεηαη 

38 θνξέο. 
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Πίλαθαο 4.11 πζρέηηζε Τπνθεηκεληθήο Αίζζεζεο νβαξόηεηαο ηνπ Μνληέινπ 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Μ.Π.Τ), κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηε 

γλώζε γηα ηνλ HPV θαη  ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο.  

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ    

 
Διάρηζηε έσο 

ιίγε Γλώζε 

Μέηξηα Γλώζε Καιή έσο Πνιύ 

Καιή Γλώζε 
   

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από ηνλ HPV 

      4 16,458 0,002 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 15 3.2 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 154 33.3 7 1.5 0 0.0    

Μεγάιε 199 43.1 29 6.3 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 45 9.7 12 2.6 0 0.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ 

   

Β) Μ.Π.Τ. -  Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από ηνλ HPV 

      8 55,938 <0,001 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 15 3.1 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 132 27.6 24 5.0 14 2.9    

Μεγάιε 127 26.5 69 14.4 40 8.4    

Πνιύ κεγάιε 19 4.0 20 4.2 18 3.8    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

   

Γ) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από ηνλ HPV 

      4 7,883 0,096 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 15 3.1 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 161 33.8 9 1.9 0 0.0    

Μεγάιε 210 44.0 23 4.8 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 49 10.3 9 1.9 0 0.0    

                                                                                                                                                

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.10, Α) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε 
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ζνβαξόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Β) Οη καζεηέο κε «κηθξή» θαη «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ζνβαξόηεηαο, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. 

Παξάιιεια, νη καζεηέο κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

ζνβαξόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Γ) ηε ζπζρέηηζε ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο ζνβαξόηεηαο κε ην επίπεδν γλώζεο γηα ην 

εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο δελ βξέζεθαλ κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο.  
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Πίλαθαο 4.12 πζρέηηζε Τπνθεηκεληθήο Αίζζεζεο Σξσηόηεηαο ηνπ Μνληέινπ 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Μ.Π.Τ.), κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηε 

γλώζε γηα ηνλ HPV θαη  ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο.  

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ    

 

Διάρηζηε έσο 

ιίγε Γλώζε 

Μέηξηα Γλώζε Καιή έσο Πνιύ 

Καιή Γλώζε 
   

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ηξσηόηεηαο από κόιπλζε από ηνλ  HPV 

      4 2,911 0,573 

Πνιύ κηθξή 24 5.2 2 0.4 0 0.0    

Μηθξή 70 15.1 9 1.9 0 0.0    

Μέηξηα 239 51.6 24 5.2 0 0.0    

Μεγάιε 71 15.3 10 2.2 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 11 2.4 3 0.6 0 0.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ 

   

Β) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 

ηξσηόηεηαο από κόιπλζε από ηνλ HPV 

      8 34,592 <0,001 

Πνιύ κηθξή 11 2.3 14 2.9 3 0.6    

Μηθξή 43 9.0 15 3.1 19 4.0    

Μέηξηα 193 40.2 59 12.3 27 5.6    

Μεγάιε 41 8.5 22 4.6 18 3.8    

Πνιύ κεγάιε 6 1.2 4 0.8 5 1.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

   

Γ) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ηξσηόηεηαο από κόιπλζε από ηνλ  HPV 

      4 18,730 0,001 

Πνιύ κηθξή 24 5.0 6 1.3 0 0.0    

Μηθξή 69 14.4 11 2.3 0 0.0    

Μέηξηα 259 54.1 13 2.7 0 0.0    

Μεγάιε 74 15.4 8 1.7 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 11 2.3 4 0.8 0 0.0    
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ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.11, Α) ηε ζπζρέηηζε ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο ηξσηόηεηαο 

κε ην επίπεδν γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ δελ βξέζεθαλ κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Β) Οη καζεηέο κε «πνιύ κηθξή» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν λα έρνπλ «κέηξηα 

γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Οη καζεηέο κε «κηθξή» ππνθεηκεληθή 

αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Παξάιιεια, νη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο 

ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Σέινο νη καζεηέο κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Γ) Οη καζεηέο κε «πνιύ κηθξή» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή λα έρνπλ δηαθνξά πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα 

γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  

Παξάιιεια, νη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο 

ιίγε γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  

Σέινο νη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα  

γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  
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Πίλαθαο 4.13 πζρέηηζε Τπνθεηκεληθήο Αίζζεζεο ηνπ Οθέινπο ηνπ Μνληέινπ 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Μ.Π.Τ.), κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηε 

γλώζε γηα ηνλ HPV θαη  ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο.  

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ    

 
Διάρηζηε έσο 

ιίγε Γλώζε 

Μέηξηα Γλώζε Καιή έσο Πνιύ 
Καιή Γλώζε    

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ηνπ νθέινπο από ζπκπεξηθνξέο 

πξόιεςεο 

      
4 22,659 <0,001 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 60 13.1 1 0.2 0 0.0    

Μεγάιε 275 59.9 25 5.4 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 74 16.1 22 4.8 0 0.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ    

Β) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ηνπ νθέινπο από ζπκπεξηθνξέο 

πξόιεςεο 

      8 52,297 <0,001 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 57 12.0 5 1.1 1 0.2    

Μεγάιε 185 38.9 86 18.1 38 8.0    

Πνιύ κεγάιε 47 9.9 22 4.6 33 6.9    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

   

Γ) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 
ηνπ νθέινπο από ζπκπεξηθνξέο 

πξόιεςεο 

      4 17,250 0,002 

Πνιύ κηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 1 0.2 0 0.0 0 0.0    

Μέηξηα 64 13.5 0 0.0 0 0.0    

Μεγάιε 285 60.0 24 5.1 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 82 17.3 18 3.8 0 0.0    
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.12, Α) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ 
νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην 
ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Οη καζεηέο κε «κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο 
θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 
ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο 

πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ 
πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Β) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο 
θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 
ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο 
θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 
ην αλακελόκελν «κέηξηα» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο 
πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ 
αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. 

Γ) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο 
θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 
ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ 
ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο 
πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πεξηζζόηεξν 

από ην αλακελόκελν λα έρνπλ «κέηξηα γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ 
αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. 
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Πίλαθαο 4.14 πζρέηηζε Τπνθεηκεληθήο Αίζζεζεο Δκπνδίσλ ηνπ Μνληέινπ 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία (Μ.Π.Τ.), κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηε 

γλώζε γηα ηνλ HPV θαη  ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο.  

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ    

 
Διάρηζηε έσο 

ιίγε Γλώζε 

Μέηξηα Γλώζε Καιή έσο Πνιύ 
Καιή Γλώζε    

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Α) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ 
δξάζεηο πξόιεςεο  

      
4 7,115 0.130 

Πνιύ κηθξή 10 2.2 1 0.2 0 0.0    

Μηθξή 40 8.7 6 1.3 0 0.0    

Μέηξηα 123 26.7 8 1.7 0 0.0    

Μεγάιε 160 34.7 17 3.7 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 80 17.4 16 3.5 0 0.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ    

Β) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ 
δξάζεηο πξόιεςεο  

      8 19,335 0,013 

Πνιύ κηθξή 11 2.3 2 0.4 0 0.0    

Μηθξή 32 6.7 9 1.9 5 1.0    

Μέηξηα 97 20.3 26 5.4 14 2.9    

Μεγάιε 107 22.3 45 9.4 32 6.7    

Πνιύ κεγάιε 47 9.8 31 6.5 21 4.4    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

   

Γ) Μ.Π.Τ. - Τπνθεηκεληθή αίζζεζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ απνηξέπνπλ 
δξάζεηο πξόιεςεο  

      4 4,527 0,339 

Πνιύ κηθξή 12 2.5 1 0.2 0 0.0    

Μηθξή 43 9.0 4 0.8 0 0.0    

Μέηξηα 129 27.0 9 1.9 0 0.0    

Μεγάιε 166 34.7 14 2.9 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 86 18.0 14 2.9 0 0.0    
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ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.13, Α) ηε ζπζρέηηζε ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο εκπνδίσλ κε 

ην επίπεδν γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ δελ βξέζεθαλ κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Β) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ γηα δξάζεηο πξόιεςεο 

θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ γηα δξάζεηο πξόιεςεο 

θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Γ) ηε ζπζρέηηζε ηεο ππνθεηκεληθήο αίζζεζεο εκπνδίσλ  κε ην επίπεδν γλώζεο γηα ην 

εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, δελ βξέζεθαλ κεηαμύ ηνπο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  
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Πίλαθαο 4.15 πζρέηηζε ηεο Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ γηα ηελ Τγεία ζηελ Σύρε 

ζύκθσλα κε ηε Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ, κε ηε γλώζε γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, 

ηε γλώζε γηα ηνλ HPV θαη  ηε γλώζε γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ    

 
Διάρηζηε έσο 

ιίγε Γλώζε 

Μέηξηα Γλώζε Καιή έσο Πνιύ 
Καιή Γλώζε    

 Ν % Ν % Ν % df x
2
 P 

Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ Τγείαο.  
Απόδνζε ζηελ ηύρε  

      4 15,897 0,003 

Πνιύ κηθξή 6 1.3 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 21 4.5 1 0.2 0 0.0    

Μέηξηα 219 47.2 15 3.2 0 0.0    

Μεγάιε 147 31.7 24 5.2 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 23 5.0 8 1.7 0 0.0    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ    

Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ Τγείαο.  
Απόδνζε ζηελ ηύρε 

      8 53,425 <0,001 

Πνιύ κηθξή 5 1.0 1.0 0.2 0 0.0    

Μηθξή 22 4.6 2 0.4 1 0.2    

Μέηξηα 177 36.8 44 9.1 21 4.4    

Μεγάιε 80 16.6 57 11.9 41 8.5    

Πνιύ κεγάιε 11 2.3 10 2.1 9 1.9    

 Δπίπεδν Γλώζεο γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

   

Θεσξία Απόδνζεο Διέγρνπ Τγείαο.  
Απόδνζε ζηελ ηύρε 

      4 18,346 0,001 

Πνιύ κηθξή 6 1.2 0 0.0 0 0.0    

Μηθξή 24 5.0 2 0.4 0 0.0    

Μέηξηα 227 47.3 11 2.3 0 0.0    

Μεγάιε 157 32.7 21 4.4 0 0.0    

Πνιύ κεγάιε 24 5.0 8 1.7 0 0.0    

                                                                                                                                            

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 4.14, Α) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο 
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ηνπο ζηελ ηύρε, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν 

από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. Οη καζεηέο 

κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ ηύρε, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.  

Β) Οη καζεηέο κε «κηθξή» θαη «κέηξηα» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ ηύρε, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ 

ηύρε, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Γ) Οη καζεηέο κε «κέηξηα» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ ηύρε, εκθαλίδνληαη 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε 

έσο ιίγε γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ ηύρε, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ                            

ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο παξνύζαο κειέηεο θαη όπσο πξνθύπηεη από ηα απνηειέζκαηά ηεο, 

έρνπλ απαληεζεί ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην θεθάιαην ηνπ  θνπνύ θαη 

ησλ ηόρσλ. Έηζη ζύκθσλα κε απηά: 

1) Σα απνηειέζκαηα πνπ απαληνύλ ζην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα πνπ αθνξά ηε γλώζε 

ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, θαηαδεηθλύνπλ όηη πεξίπνπ δύν 

ζηνπο ηξεηο καζεηέο (65,9%) απαληνύλ ζσζηά όηη ν ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ είλαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. Χζηόζν, εθηόο από ηε 

ζεκαζία πνπ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη πεξίπνπ ν έλαο ζηνπο ηξεηο (33,7%) απαληά 

ιάζνο ή δελ γλσξίδεη όηη ν ηόο κεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή, ζε ζεκαληηθά πςειό 

πνζνζηό νη καζεηέο απαληνύλ πσο δελ γλσξίδνπλ αλ ν ηόο κεηαδίδεηαη κε ηα ζηαγνλίδηα,  

κε ην ζάιην ή κε ηα ηξόθηκα (56,2%, 50,3% θαη 50,7% αληίζηνηρα). Δπηπξόζζεηα, νη 

καζεηέο εκθαλίδνληαη λα κε γλσξίδνπλ αλ ν ηόο δεκηνπξγεί ελίνηε ζνβαξά πξνβιήκαηα κε 

ραξαθηεξηζηηθό ην όηη πνζνζηό 49,5% απηώλ, απάληεζαλ όηη πνηέ δε δεκηνπξγεί ζνβαξά 

πξνβιήκαηα, ελώ ζην ίδην εξώηεκα ην 46,3% δελ γλσξίδνπλ αλ ν ηόο πνηέ δελ δεκηνπξγεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα. Καη ζ απηή ηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ, ε απάληεζε «δελ γλσξίδσ» 

ιακβάλεη ηα πην πςειά πνζνζηά. 

ηα εξσηήκαηα ηεο νκάδαο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα ηε κεηάδνζε 

ηνπ ηνύ, νη καζεηέο απαληνύλ ζε πςειό πνζνζηό ηελ ηαθηηθή ελαιιαγή ησλ εξσηηθώλ 

ζπληξόθσλ (54,1%) θαη ηε κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ (61,9%), ελώ ρακειόηεξα πνζνζηά 

αλαθέξνπλ ηνλ κε εκβνιηαζκό (31,6%) θαη ην πξώηκν μεθίλεκα ηεο εξσηηθήο δσήο 

(14,7%). Καη ζ απηή ηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ, ε απάληεζε «δελ γλσξίδσ» ιακβάλεη 

πνιύ πςειά πνζνζηά. ηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ν 

ηόο, ε απάληεζε «δελ γλσξίδσ» ιακβάλεη ηα πςειόηεξα πνζνζηά κε ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα όηη ην 60,2% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ όηη πξνθαιεί θνλδπιώκαηα. 

Δληππσζηαθά σο πξνο ηελ έιιεηςε γλώζεο είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζηηο νκάδεο ησλ 

εξσηήζεσλ σο πξνο ην πνην θύιν επεξεάδεη ν ηόο, θαζώο θαη πνηεο είλαη νη 

καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ηνπ ηνύ. ηελ ηειεπηαία νκάδα, ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα 
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είλαη όηη ην 63,6% ησλ καζεηώλ δελ γλσξίδνπλ όηη καθξνπξόζεζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαξθίλν ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο.  

Κπξηόηεξν εύξεκα ησλ εξσηεκάησλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε ησλ καζεηώλ γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ είλαη απηό ζην νπνίν κόιηο ην 32,4% ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 19,0% 

ησλ αγνξηώλ απαληνύλ όηη έρνπλ αθνύζεη γη απηόλ (πίλαθαο 7).  

2) Ζ έιιεηςε γλώζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε 

ησλ καζεηώλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, κε ελζαξξπληηθή εμαίξεζε όηη ην 54,5% ησλ 

καζεηώλ γλώξηδαλ όηη πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ρξόλν κεηά ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο 

δσήο. Καηά ηελ απάληεζε ηνπ δεύηεξνπ εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο, ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ηεο νκάδαο ησλ εξσηήζεσλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε γηα ην ηη είλαη ην ηεζη 

Παπαληθνιάνπ, είλαη όηη πνζνζηό 45,1% ησλ καζεηώλ απάληεζαλ ιαλζαζκέλα όηη είλαη 

ζεξαπεία θαξθίλνπ. Αληίζηνηρα , ζηα εξσηήκαηα αλ έλα κε θπζηνινγηθό ηεζη 

Παπαληθνιάνπ ζεκαίλεη θιεγκνλή, κε θπζηνινγηθά πξνθαξθηληθά θύηηαξα, ηίπνηα 

αλεζπρεηηθό ή θαξθίλν, ηα πνζνζηά ιάζνο απάληεζεο θαη έιιεηςεο γλώζεο ζην ζύλνιν 

ήηαλ 79,4%, 68%, 90,9% θαη 78,1% αληίζηνηρα. 

3) Παξόκνηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηα εξσηήκαηα πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε 

γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (εξεπλεηηθό εξώηεκα 3), κε 

ελζαξξπληηθή εμαίξεζε όηη πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο καζεηέο γλσξίδεη όηη ην εκβόιην 

παξέρεη πξνζηαζία έλαληη ησλ θνλδπισκάησλ θαη έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο (33,3% θαη 34,9% αληίζηνηρα). ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη πεξίπνπ νη δύν ζηνπο 

ηξεηο καζεηέο πνπ απάληεζαλ ιάζνο ή δελ γλώξηδαλ όηη ην εκβόιην παξέρεη πξνζηαζία  

έλαληη ησλ θνλδπισκάησλ θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (64,9% θαη 62,6% 

αληίζηνηρα).  

Δπηπξόζζεηα , κεγάιν έιιεηκκα ζηε γλώζε δηαθαίλεηαη από ην πνζνζηό 88,2% ησλ 

καζεηώλ πνπ απάληεζαλ ιάζνο ή δελ γλώξηδαλ όηη ην εκβόιην δελ απνηειεί ζεξαπεία ησλ  

θνλδπισκάησλ ή ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ζέηνληαο εξσηεκαηηθά θαη γηα 

ηε γεληθή γλώζε πνπ ππάξρεη γηα ηελ απνζηνιή θαη ην ξόιν ησλ εκβνιίσλ πνπ είλαη ε 

πξόιεςε ησλ λόζσλ θαη όρη ε ζεξαπεία. Σν έιιεηκκα γλώζεσλ παξακέλεη πνιύ πςειό θαη 

ζηελ νκάδα ησλ εξσηήζεσλ πνπ δηεξεπλά ηε γλώζε ζρεηηθά κε ην πόηε πξέπεη λα γίλεηαη 

ην εκβόιην (ηξίην εξεπλεηηθό εξώηεκα). Σν έιιεηκκα γλώζεο ζπκπιεξώλεηαη θαη από ην 

97,3% ησλ καζεηώλ νη νπνίνη είηε απαληνύλ ιάζνο, είηε δελ γλσξίδνπλ λα απαληήζνπλ όηη 

ν εκβνιηαζκόο δελ επηθαιύπηεη νύηε αθπξώλεη ηνλ ηαθηηθό έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ.  
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Κπξηόηεξν εύξεκα ησλ εξσηεκάησλ πνπ δηεξεπλνύλ ηε γλώζε ησλ καζεηώλ γηα ην 

εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ είλαη απηό ζην νπνίν κόιηο ην 27,7% 

ησλ θνξηηζηώλ θαη ην 10,3% ησλ αγνξηώλ απαληνύλ όηη έρνπλ αθνύζεη γη απηό (πίλαθαο 7).  

Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ζηε δηεξεύλεζε ηεο γλώζεο ησλ 

καζεηώλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ αιιά θαη ηνπο ηξόπνπο 

πξόιεςεο, δελ δηαθέξνπλ από αληίζηνηρα επξήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό όισλ είλαη ε κε νινθιεξσκέλε γλώζε 

θαη ε ύπαξμε παξαλνήζεσλ.  

ε έξεπλα ζε λένπο ζηελ Σνπξθία βξέζεθε όηη  ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ ησλ εξσηεζέλησλ 

βξέζεθε λα είλαη αξθεηά ρακειό ελώ ηξεηο ζηνπο ηέζζεξηο εξσηεζέληεο βξέζεθαλ λα κελ 

έρνπλ θακία γλώζε ζρεηηθά κε ηνλ HPV (Bebis et al., 2013).  

ε αληίζηνηρε έξεπλα ζε λένπο θνηηεηέο Παλεπηζηεκίνπ ζηηο ΖΠΑ θάλεθε όηη ελώ είραλ 

αθνύζεη γηα ηνλ ηό, ε αθξηβήο γλώζε γη απηόλ ήηαλ εληειώο δηαθνξεηηθή. Ζ θαηαλόεζή 

ηνπ ήηαλ αλεπαξθήο ελώ αγλννύζαλ πνιύ βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηό, όπσο 

ν ηξόπνο κεηάδνζεο, νη ηξόπνη πξόιεςεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο (Sandfort and Pleasant, 2009).  

ε άιιε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε Παλεπηζηήκην ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ, δηαπηζηώζεθε όηη ε 

γλώζε ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη ηα κέηξα πξόιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο ήηαλ θαθή, αθόκε θαη αλ ε επαηζζεηνπνίεζε γεληθώο γηα ηνλ θαξθίλν 

θαηλόηαλ λα είλαη πςειή. Ληγόηεξα από ηα κηζά από ηα άηνκα γλώξηδαλ όηη ν θαξθίλνο 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη κηα ηάζηκε αζζέλεηα αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα θαη ππήξραλ 

πνιιέο παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ (Kalua, 2009).  

Αλ θαη νη γπλαίθεο γλώξηδαλ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, δελ γλώξηδαλ ηελ 

αηηηώδε ζρέζε ηνπ κε ηνλ HPV. Σα κελύκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο ζηε Νόηην Αθξηθή  

έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ πξόιεςε ηνπ HIV (AIDS) θαη σο εθ ηνύηνπ αγλννύζαλ άιιεο 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελεο ινηκώμεηο όπσο ν HPV (Kalua, 2012).  

Αληίζηνηρα επξήκαηα ππήξμαλ ζε Ρώζνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεώλ ηνπο απέλαληη ζηνλ HPV (Alexandrova, 2012).  

ην Οληάξην ηνπ Καλαδά ζε αληίζηνηρε έξεπλα απνδείρηεθε όηη ε  ρακειή γλώζε γηα ηνλ 

ηό ήηαλ ν θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο πνπ νη θνηηεηέο δελ αλαδεηνύζαλ θαη δελ πξνέβαηλαλ 

ζε δξάζεηο πξόιεςεο (Elit et al. , 2009).  
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ε έξεπλα ζε δείγκα Γαιιίδσλ καζεηξηώλ, δηαπηζηώζεθε όηη γλώξηδαλ θάζε πόηε πξέπεη 

λα δηελεξγείηαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, όκσο δελ γλώξηδαλ ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. ε ζρέζε 

κε ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ, δηαπηζηώζεθε όηη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό είραλ αθνύζεη γη 

απηό, όκσο ε γλώζε ήηαλ ζπγθερπκέλε θαζώο δελ γλώξηδαλ ζε πνηεο ειηθίεο ζπληζηάηαη 

θαη ζε πνην εύξνο πξνθπιάζζεη ηνλ νξγαληζκό (Haesebaert et al., 2012).  

Ζ γλώζε ζρεηηθά κε ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ηε γπλαηθνινγηθή εμέηαζε ζηηο έθεβεο 

γπλαίθεο απνδείρηεθε θησρή θαη ζηελ έξεπλα πνπ δηελήξγεζε ν Garces (2006). Ζ έιιεηςε 

γλώζεσλ ησλ εθήβσλ γπλαηθώλ ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπο 

παξάγνληεο θηλδύλνπ, θαζώο θαη ηνλ έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο ζεσξνύληαη  γλσζηηθέο πηπρέο πνπ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηε ρακειή 

αληηιεπηή επαηζζεζία απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί ζεηηθό 

ππόβαζξν γηα ηελ απόθηεζε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, κέζα από ηελ απνηξνπή 

ησλ γπλαηθώλ πνπ δεκηνπξγεί ην έιιεηκκα γλώζεο θαη εθπαίδεπζεο , λα πξνβνύλ ζε 

δξάζεηο πξόιεςεο όπσο είλαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ν εκβνιηαζκόο.  

4) ηε δηεξεύλεζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηώλ ζύκθσλα κε ην «Μνληέιν 

Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία» (4
ν
,5

ν
,6

ν
 θαη 7

ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα), ηα θνξίηζηα 

εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα «κεγάιε» θαη «πνιύ 

κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Δπηπιένλ, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά από ηα αγόξηα «κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ηξσηόηεηαο από ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Δπηπξόζζεηα, ηα θνξίηζηα εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά από ηα αγόξηα «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ην λα 

πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  Σέινο, ηα 

θνξίηζηα θαη πάιη εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηα αγόξηα λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξε από ην αλακελόκελν «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ εκπνδίσλ 

πνπ απνηξέπνπλ ζην λα πξνβνύλ ζε δξάζεηο πξόιεςεο, θάηη πνπ ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν, δειώλεη όηη λαη κελ γλσξίδνπλ ην όθεινο από ηελ πξόιεςε, σζηόζν ηα 

εκπόδηα πνπ πξνβάιινπλ είλαη εμίζνπ ηζρπξά θαη ιεηηνπξγνύλ απνηξεπηηθά ζηηο  δξάζεηο 

πξόιεςεο.  

5) Καηά ηε δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ην αλ 

ηα απνηειέζκαηα κηαο θαηάζηαζεο νθείινληαη ζε κηα εζσηεξηθή ή κηα εμσηεξηθή πεγή 

ειέγρνπ, πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζύκθσλα κε ην «Μνληέιν Απόδνζεο ηνπ Διέγρνπ» (8
ν
, 9

ν
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θαη 10
ν
 εξεπλεηηθό εξώηεκα), ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα έρνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κηθξή» εζσηεξηθή απόδνζε ειέγρνπ. 

Αληίζηνηρα απνδίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηα αγόξηα «κεγάιε» απόδνζε 

ηνπ ειέγρνπ ζηνπο ηζρπξνύο άιινπο, θαζώο θαη αληίζηνηρα «κεγάιε» απόδνζε ηνπ 

ειέγρνπ ζηελ ηύρε ή ζηε κνίξα. 

Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηεο πξόζεζεο γηα πξνιεπηηθό έιεγρν κε Σεζη 

Παπαληθνιάνπ ζην άκεζν κέιινλ (εμαξηεκέλε κεηαβιεηή) κε ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο 

ηεο  Θεσξίαο Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο Τγείαο, δηαθάλεθε κέζσ ηεο Γησλπκηθήο Λνγηζηηθήο 

Παιηλδξόκεζεο όηη  ε απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ζηελ ηύρε απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα 

λα κελ πξνβεί ζε πξνιεπηηθό έιεγρν ζην επόκελν δηάζηεκα κε Σεζη Παπαληθνιάνπ θαηά 

38 θνξέο.  

Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ επηπέδνπ γλώζεσλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηνλ ηό 

ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη ην εκβόιην έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, 

κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ Απόδνζεο Διέγρνπ ηεο Τγείαο (11
ν
 εξεπλεηηθό 

εξώηεκα), βξέζεθε όηη νη καζεηέο κε «κέηξηα» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ 

ηύρε ή κνίξα, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ θαη ηέινο λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «ειάρηζηε έσο ιίγε 

γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Παξάιιεια, νη καζεηέο 

κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» απόδνζε ηνπ ειέγρνπ ηεο πγείαο ηνπο ζηελ ηύρε, 

εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη 

ηέινο, λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά 

ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. 

Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ επηπέδνπ γλώζεσλ γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ, ηνλ ηό 

ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη ηνπ εκβνιίνπ έλαληη ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ, κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ πγεία (12
ν
 εξεπλεηηθό 

εξώηεκα), βξέζεθε όηη νη καζεηέο κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

ηεο ζνβαξόηεηαο ηεο κόιπλζεο από ηνλ ηό, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Οη καζεηέο κε «κεγάιε» θαη «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή 
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αίζζεζε ηξσηόηεηαο από ηνλ ηό, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Δπίζεο νη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

ηξσηόηεηαο, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Οη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο  

πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ 

πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ην ηεζη Παπαληθνιάνπ.  Οη καζεηέο 

κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο πξόιεςεο θαηά ηνπ 

HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην 

αλακελόκελν «θαιή έσο πνιύ θαιή γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ.  

Δπίζεο νη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ νθέινπο από ηηο δξάζεηο 

πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πεξηζζόηεξν 

από ην αλακελόκελν λα έρνπλ «κέηξηα γλώζε» γηα ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. Σέινο, νη καζεηέο κε «πνιύ κεγάιε» ππνθεηκεληθή αίζζεζε ησλ 

εκπνδίσλ γηα δξάζεηο πξόιεςεο θαηά ηνπ HPV, εκθαλίδνληαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά λα έρνπλ πεξηζζόηεξν από ην αλακελόκελν «κέηξηα γλώζε» γηα ηνλ ηό ησλ 

αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ. 

Από ηελ αλσηέξσ ζπζρέηηζε γίλεηαη θαλεξό όηη ε γλώζε επεξεάδεη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία.  

Κεληξηθό εύξεκα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, είλαη όηη ππάξρεη έλα πνιύ ζνβαξό έιιεηκκα ζηε 

γλώζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ ζε όια ηα επίπεδα 

θαη θπξίσο ζε όηη αθνξά ηνλ ηξόπν κεηάδνζεο, ηηο κεζόδνπο πξνθύιαμεο, ηνπο ηξόπνπο 

δηάγλσζεο, ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο, ηνπο θηλδύλνπο πνπ δπλεηηθά ειινρεύνπλ από ηε 

κεηάδνζε. Όπσο απέδεημε ε Barry, (2013), ππάξρεη αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ ζπκπεξηθνξώλ 

πγείαο θαη γλώζεσλ θαη δηαπίζησζε όηη νη άλζξσπνη πνπ θηλδπλεύνπλ πεξηζζόηεξν λα 

πηνζεηήζνπλ επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ζπκπεξηθνξέο είλαη απηνί πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Ζ εθπαίδεπζε 

θαη ε επαηζζεηνπνίεζε απνηειεί νπζηαζηηθό ζηνηρείν γηα ηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηε 

κείσζε ησλ αληζνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινίκσμε HPV.  

Χζηόζν έρεη θαλεί όηη ε γλώζε ησλ θηλδύλσλ πνπ ειινρεύνπλ από ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ 

ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, απνθηηέηαη πνιύ αξγόηεξα από ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη ε πεξίνδνο ησλ πξώησλ ελεκεξσηηθώλ κελπκάησλ πξνέξρεηαη 
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πεξίπνπ ζηελ ειηθία κεηαμύ 19 θαη 25, πεξίνδνο πνπ πνιινί λένη ελήιηθεο ζπνπδάδνπλ ζε 

παλεπηζηήκηα. πλήζσο δε, ε ελεκέξσζε γίλεηαη αθνύ πξνθύςεη κόιπλζε κε ηνλ ηό. Γη 

απηό είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ε επαηζζεηνπνίεζε λα μεθηλά πνιύ ελσξίηεξα (Gottvall, 

2014).  

Όια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ αλάγθε γηα θαιύηεξε εθπαίδεπζε γηα ηνλ ηό 

HPV πνπ ζα πξέπεη λα επεθηαζεί ζε όιε ηελ θνηλόηεηα μεθηλώληαο από ηα ζρνιεία θαη ηα 

παλεπηζηήκηα θαη κε ηξόπν πνπ λα δηαηξέρεη όιν ηνλ θνξκό ηεο  θνηλσλίαο (Blodt et al., 

2011, Lan et al., 2013).  

ε έξεπλα ηεο Ννηαξά θαη ζπλ., (2010) πνπ έγηλε ζηε ρώξα καο ζηελ νπνία 

δηαπηζηώζεθαλ ρακειά επίπεδα γλώζεο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, 

αλαγλσξίζηεθε όηη ηα ζεζκνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

θαη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξόλνηαο θαηέρνπλ έλα πνιύ κηθξό κεξίδην ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ καζεηώλ θαη ηνπ πιεζπζκνύ θάηη πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε όηη ζπκβαίλεη ζε 

άιια αλεπηπγκέλα θξάηε. 

Με ηα αλσηέξσ επξήκαηα ζπλάδνπλ θαη ηα επξήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο όπσο 

πξνθύπηνπλ από ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα γηα βειηίσζε ηεο 

γλώζεο ζρεηηθά κε ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ HPV.  

Ζ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηώλ ζηελ αύμεζε ηεο γλώζεο ζρεηηθά κε ηε  θύζε ηεο HPV 

ινίκσμεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ κεζόδσλ πξόιεςεο, καδί κε ηηο παξεκβάζεηο 

ζηελ θνηλόηεηα κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ αύμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε όια ηα επίπεδα ζην ζρνιείν, ζην παλεπηζηήκην, ζηελ 

νηθνγέλεηα (Scorcia-Wilson, 2010).  

Χζηόζν ε αύμεζε ηεο γλώζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη 

κε ππεξεζίεο πξόιεςεο, δειαδή λα δηαηίζεηαη ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ 

ζεισκάησλ θαη λα ππάξρεη επίζεο δπλαηόηεηα ειέγρνπ κε ηεζη Παπαληθνιάνπ (Ferrara et 

al 2012). 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή νξγαλσκέλσλ θαηλνηόκσλ παξεκβάζεσλ αγσγήο θαη 

πξναγσγήο πγείαο ζα βνεζνύζαλ επίζεο ζην λα μεπεξαζηεί ην ηακπνύ ηεο ελαζρόιεζεο κε 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο (Gerouki 2010). Σν παξαπάλσ είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο θαη δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε αμία ηεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ 

ζεμνπαιηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ πιεζπζκό ησλ εθήβσλ θαη ησλ λεαξώλ 

ελειίθσλ.  
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Ζ ζηόρεπζε απηή κπνξεί λα απμήζεη ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο ζνβαξόηεηαο θαη ηεο 

ηξσηόηεηαο όπσο αλαιύζεθαλ παξαπάλσ θαη θαηά ζπλέπεηα λα δηακνξθώζεη κηα πην 

ζεηηθή πξόζεζε γηα δξάζεηο πξόιεςεο όπσο είλαη ν εκβνιηαζκόο ζηηο λεαξέο ειηθίεο, 

αιιά θαη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο ελειηθίσζεο, θαζώο θαη γηα ζπκπεξηθνξέο αζθαινύο ζεμ, 

όπσο θαη γηα ζπζηεκαηηθό πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν κε ηεζη Παπαληθνιάνπ θαηά ηνλ 

νπνίν έγθαηξα ζα αληρλεπζεί κηα αξρόκελε θαθνήζεηα ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο .  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Οη επηδεκηνινγηθέο κειέηεο όπσο έρνπλ αλαδεηρζεί θαη από ηελ παξνύζα εξγαζία, 

δείρλνπλ όηη νη λέεο γπλαίθεο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθό θίλδπλν αλάπηπμεο λενπιαζκαηηθώλ 

αιινηώζεσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο πνπ νθείιεηαη ζηε κεηάδνζε κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο 

επαθήο ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (Human Pappilomavirus, HPV) πνπ έρεη 

αηηηώδε ζρέζε κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  

Από ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο ζπκπεξαίλεηαη όηη παξά ην γεγνλόο  όηη ν θαξθίλνο 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ζηε ρώξα καο είλαη ε 2
ε
 ζπρλόηεξε κνξθή θαξθίλνπ ζηηο 

λέεο γπλαίθεο ειηθίαο κεηαμύ 14 θαη 44 εηώλ , νη καζεηέο δηαζέηνπλ εμαηξεηηθά ρακειή  

γλώζε γηα ηα αίηηα πνπ ηνλ πξνθαινύλ, θαζώο θαη γηα ηα εξγαιεία πξόιεςεο θαη έγθαηξεο 

δηάγλσζήο ηνπ, πνπ είλαη ην εκβόιην θαηά ηνπ HPV  θαη ε ηαθηηθή εμέηαζε κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ.  

Ζ γλώζε ηνπ ηνύ ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη θπξίσο ηνπ ηξόπνπ πνπ κεηαδίδεηαη, 

ηεο πνξείαο ηεο λόζνπ πνπ δεκηνπξγεί, ησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ θαη ησλ ηξόπσλ 

πξόιεςήο ηνπ απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ πνπ πξνζσπηθά ν θάζε 

άλζξσπνο ιακβάλεη ππόςε ηνπ γηα λα πξνβεί ή λα κελ πξνβεί ζε δξάζεηο πξόιεςεο ή 

πγηνύο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο.  

Ζ δηεξεύλεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ από ηνπο καζεηέο κέζσ ηνπ 

Μνληέινπ Πεπνηζήζεσλ γηα ηελ Τγεία, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα  όηη ππάξρεη αηηηώδεο 

ζρέζε κεηαμύ ησλ γλώζεσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ 

θαη ηεο εθηίκεζεο ηνπ θηλδύλνπ από ηελ κόιπλζε από απηόλ. 

Με όια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη όηη ν ξόινο ηεο πξόιεςεο γηα ηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ ησλ 

αλζξώπηλσλ απνθηά θξίζηκε ζεκαζία. Οη ζηξαηεγηθέο πξόιεςεο όπσο ε αγσγή πγείαο, ε 

πξναγσγή πγείαο θαη ηα λνκνζεηηθά κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, νη πξνζπκπησκαηηθνί 

έιεγρνη θαη νη εκβνιηαζκνί βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηελ πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ.  
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ΠΡΟΣΑΔΗ  

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, θαηαηίζεληαη νη εμήο πξνηάζεηο:  

1. Δίλαη αλαγθαίν ε απνθαηάζηαζε ησλ ειιεηκκάησλ ζηε γλώζε θαη ε δηακόξθσζε 

ζεηηθώλ ζηάζεσλ σο πξνο ηελ πξόιεςε γηα ηνλ ηό HPV, λα απνηειέζεη πνιηηηθή ηεο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξηθέξεηαο ζηε ρώξα καο θαη λα ηεζνύλ ζηελ αηρκή ηνπ 

δόξαηνο όιεο νη επαγγεικαηηθέο εηδηθόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ηεο θνηλόηεηαο.  

2. Πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ζε παλειιαδηθό επίπεδν ζπζηεκαηηθώλ πξνγξακκάησλ 

ελεκέξσζεο ηόζν ησλ εθήβσλ όζν θαη ησλ ελειίθσλ κέζσ πξνγξακκάησλ αγσγήο πγείαο 

ζηα ζρνιεία θαη ζηελ θνηλόηεηα γηα ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ θαη ηηο δπλεηηθά 

επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ.  

3. Σα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο ζηα ζρνιεία ζθνπό ζα έρνπλ ηε κεηάδνζε έγθπξσλ 

γλώζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, θαζώο έρεη απνδεηρζεί όηη ππάξρεη αηηηώδεο ζρέζε κεηαμύ ησλ ζπκπεξηθνξώλ 

πγείαο θαη ησλ γλώζεσλ. Γηα ην ιόγν απηό είλαη αλαγθαίν ηα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 

ζηα ζρνιεία λα πξνζηεζνύλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο.  

4. Δίλαη αλαγθαία ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ρνιηθνύ Ννζειεπηή θαη ηνπ Γαζθάινπ Τγείαο 

ζηα ζρνιεία. 

5. ρεκαηίδεηαη ε ππόζεζε πνπ πξνηείλεηαη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ, όηη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο 

γλώζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνλ ηό ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ, νη 

νπνίνη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη θαζνξίδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκό ηηο ζηάζεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ παηδηώλ ηνπο ζε ζέκαηα πγείαο θαη 

πξόιεςεο.  

6. Πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ζηε ρώξα καο ην κέρξη ζηηγκήο απνηππσκέλν κόλν 

επί ράξηνπ Δζληθό Πξόγξακκα Πξνζπκπησκαηηθνύ Διέγρνπ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ 

Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο.  

7. Σέινο είλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ζηνρεπκέλε πνιηηηθή ελζάξξπλζεο ησλ γνλέσλ λα 

εκβνιηάζνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ην εκβόιην θαηά ηνπ ηνύ HPV παύνληαο ε 

απνζπαζκαηηθόηεηα θαη ε εκθαλήο δηάζηαζε ησλ απόςεσλ πνπ επηθξαηνύλ.  
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