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Περίληψη 

 

 

Τίτλος εργασίας: Εμβόλια για την πρόληψη του ιού HPV: η γνώση και η στάση των 

φοιτητών Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 

Tης: Γάμπα Αναστασία 

Επιβλέποντες: Γαλανάκης Εμμανουήλ, Δημητρίου Ελένη, Θεοφανίδης Δημήτριος 

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2018 

 

Σκοπός: Η έρευνα αυτή έχει ως κύριο αντικείμενο τη διερεύνηση των στάσεων, 

απόψεων και γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με το τεστ 

Παπανικολάου (τεστ Παπ), τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και τον 

εμβολιασμό έναντι του συγκεκριμένου ιού. 

 

Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 321 φοιτητές και φοιτήτριες 

Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 

από τις 1/10/2017 έως τις 15/11/2017. Για την πραγματοποίηση της έρευνας 

σχηματίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από σύνθεση έγκυρων 

ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών (επιλογή ερωτήσεων). Τα ερωτηματολόγια 

της μελέτης διανεμήθηκαν στη σχολή Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο 

Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό λογισμικό ΙΒΜ 

SPSS v22. 

 

Αποτελέσματα: Το 63% του δείγματος δηλώνει ότι έχει κάνει τεστ Παπ ενώ το ήμισυ 

του δείγματος γνωρίζει τον ακριβή λόγο της διαγνωστικής εξέτασης. Ως κυριότεροι 

λόγοι για τη μή πραγματοποίηση του τεστ Παπ αναφέρθηκαν η «αμέλεια», η «μη 

ύπαρξη σεξουαλικών επαφών» και ότι «δε χρειάζεται». Αντίστοιχα, το 80,5% 

γνωρίζει τι είναι ο ιός HPV και το 37,7% του δείγματος έχει εμβολιαστεί έναντι 

αυτού. Ως κυριότεροι λόγοι μη εμβολιασμού αναφέρθηκαν η «μη επαρκής 

ενημέρωση» και «ο φόβος τυχών παρενεργειών». Σχεδόν ο μισός πληθυσμός γνωρίζει 

την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του ιού HPV και του καρκίνου τραχήλου της μήτρας 
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(ΚΤΜ) και διατίθεται να πληρώσει το εμβόλιο ακόμα και αν αυτό δεν προσφέρεται 

δωρεάν. Το 77,2% του δείγματος γνωρίζει ότι ο ιός HPV μπορεί να προσβάλλει και 

τα δύο φύλα, το 60,7% ότι η λοίμωξη από τον ιό είναι θεραπεύσιμη, ο ερωτικός 

σύντροφος και η κάθετη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί είναι οι κατ’ εξοχήν 

τρόποι μετάδοσης, ενώ υψηλά ποσοστά σημείωσε και η μετάγγιση (64,2%). 

αντιθέτως, χαμηλό ήταν το ποσοστό που απάντησε από ασυμπτωματικά άτομα 

(10,6%). Μεγάλο ποσοστό του δείγματος επέλεξε τη χρήση προφυλακτικού και το 

εμβόλιο ως τρόπους μείωσης της μετάδοσης του ιού, με το 33,44% να δηλώνει ότι το 

εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Επίσης φάνηκε πως οι φοιτητές των 

πρώτων ετών που είναι και νεαρότεροι ηλικιακά έχουν λιγότερες γνώσεις συγκριτικά 

με τους αυτούς των μεγαλύτερων ετών. Τέλος το επίπεδο γνώσεων διαφέρει ως προς 

το φύλο υποδεικνύοντας ίσως πως το εμβόλιο του HPV αποτελεί «γυναικεία 

υπόθεση». 

 

Συμπεράσματα: Από την παρούσα μελέτη φάνηκε πως ένα μεγάλο μέρος των 

σπουδαστών έχει μερική ή εσφαλμένη γνώση σχετικά με τα ερωτήματα της μελέτης. 

Καθώς η θνησιμότητα από τον ΚΤΜ είναι μεγάλη, αναγκαίο κρίνεται να αυξηθεί η 

πρωτογενής (εμβολιασμός κατά του HPV) και δευτερογενής πρόληψη (προληπτικό 

έλεγχο γυναικών) εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα ενώ επιτακτική είναι η ανάγκη 

επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας και του γενικού πληθυσμού, κατά 

προτίμηση σε νεότερη ηλικία. Χρήζει αναγκαία η συχνή πραγματοποίηση 

ενημερωτικών εκστρατειών αλλά και η δημιουργία ενός δομημένου δικτύου 

ενημέρωσης και πρόληψης. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ιός HPV, τεστ Παπ, εμβόλιο HPV, φοιτητές Νοσηλευτικής, στάσεις, 

γνώσεις. 
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Abstract 

 

 

Title: Vaccines against virus HPV: knowledge and attitude of nursing students at 

ATEI of Thessaloniki 

By: Anastasia Gampa 

Supervisors: Galanakis Emmanouil, Dimitriou Eleni, Theofanidis Dimitrios 

Date: February 2018 

 

Purpose: The purpose of this study is to explore the attitudes and the knowledge of 

nursing students concerning the smear test, the Human Papilloma Virus (HPV) and 

the vaccine against the HPV virus.  

 

Methods: The study included 321 nursing students of ATEI Thessaloniki between 

1/10/2017 and 15/11/2017. A questionnaire was made by choosing questions from 

equivalent surveys. The survey took place at a nursing school of ATEI Thessaloniki 

and a hospital named Ippokrateio. Statistic analysis was performed with SPSS v22. 

 

Results: 63% of the sample has had smear test and half of the participants knew why 

people have smear test exactly. In women declining smear test, the reported reasons 

were “negligence”, “not having sexual contacts” and thought that “it’s not necessary”. 

80,5% of the sample states that knows what is HPV virus and 37,7 % was vaccinated 

against HPV. The main reasons why the sample didn’t want to get the shoot were “the 

fear of adverse events” and “haven’t been informed enough”. Half of the participants 

knew that there is a relation between HPV and cervical cancer and are willing to pay 

the vaccine if they can’t prescribe it. 77,2 % of the sample knew that HPV can infect 

both women and men and 60,7 % answered that the infection of the HPV can be 

treated. Concerning the ways that the disease can be transmitted the most common 

answers were via the sexual partner, the blood transfusion and vertical transfer from 

mother to child.  The minority of the sample answered that the virus can be 

transferred via asymptomatic persons (10,6%). A big percentage of the sample chose 

the use of condom and the vaccine as ways to prevent the spread of the virus. 33,44% 

of the participants states that the vaccine is safe and effective. Finally it turned out 
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that the year of study, the age and the gender (women had better knowledge than the 

men) affect positively concerning the knowledge of the nursing students about the 

HPV.  

 

Conclusion: The survey showed that there is lack of knowledge about the smear test, 

the HPV virus and its vaccine. Since the mortality of cervical cancer is big it’s 

necessary to increase the primary (via vaccination against HPV) and secondary 

prevention (via the preventive tests of women). Health workers and the  whole 

population have to learn about HPV, especially at early age. Finally, campaigns must 

occur often and a network of information and prevention needs to be made. 

 

Key words: HPV virus, smear test, HPV vaccine, nursing students, attitudes, 

knowledge 
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Συντομογραφίες 

 

Γ.Ν.Θ.: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

ΚΤΜ: Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

ΠΟΥ: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

VLP’s: Virus- like particle 

HPV: Human Papilloma Virus 

HPV2: διδύναμο εμβόλιο 

HPV4: τετραδύναμο εμβόλιο 

HPV9: εννιαδύναμο εμβόλιο 

ΣΜΝ: Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενο Νόσημα 

RR: Relative Risk (Σχετικός κίνδυνος) 

CI: Confidence Interval (Διάστημα Εμπιστοσύνης) 

FDA: Food and Drug Administration (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΗΠΑ) 
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Εισαγωγή 

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) είναι ένας από τους 

συχνότερους καρκίνους παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ) για το 99 % των περιπτώσεων του ΚΤΜ η κυριότερη αιτία εμφάνισης της 

νόσου είναι ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV - Human Papilloma Virus). Η 

επίπτωση του ΚΤΜ είναι υψηλή καθώς στην Ευρώπη ετησίως διαγιγνώσκονται 

33.500 γυναίκες και 15.000 πεθαίνουν. Στη σημερινή εποχή την πλέον καθοριστική 

δυνατότητα πρωτογενούς πρόληψης του ιογενούς αιτιολογίας ΚΤΜ αποτελεί το 

εμβόλιο κατά του HPV το οποίο εισήχθη στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών το 

2007 (1-4). Στον ελλαδικό χώρο διατίθεται το διδύναμο εμβόλιο (HPV2) έναντι των 

τύπων 16 και 18 και το εννιαδύναμο (HPV9) το οποίο περιλαμβάνει τους τύπους του 

16, 18, 6, 11 καθώς και τους τύπους 31, 33, 45, 52 και 58, ενώ κυκλοφορούσε και το 

τετραδύναμο (HPV4) που περιέχει 4 τύπους του HPV 16, 18, 6 και 11. Το HPV9 

αντικατέστησε το HPV4 από 1/ 7/ 2017 (5). Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των 

εμβολίων έχει αποδειχθεί από μεγάλο αριθμό μελετών και δεν αποτελεί πλέον πεδίο 

αμφισβήτησης. 

Καθώς τα εμβόλια κατά του HPV υπάρχουν μια δεκαετία στο εθνικό 

πρόγραμμα εμβολιασμών, τίθεται το ερώτημα αν οι φοιτητές Νοσηλευτικής 

γνωρίζουν για τον ιό HPV και τη σύνδεσή του με τον ΚΤΜ, το εμβόλιο του HPV και 

το συνολικό επίπεδο γνώσεων πάνω στο μείζον αυτό θέμα. Επιπρόσθετα, αναγκαίο 

κρίνεται να μελετηθεί η αποδοχή του εμβολιασμού κατά του HPV και η στάση των 

φοιτητών Νοσηλευτικής. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό ανήκει στους επαγγελματίες υγείας, έρχεται σε 

άμεση επαφή με τους ασθενείς, διαδραματίζει και επηρεάζει σημαντικά στη λήψη 

αποφάσεων των ασθενών. Επιπρόσθετα, η στάση των νοσηλευτών απέναντι στον 

εμβολιασμό επηρεάζει όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και το γενικό πληθυσμό. Για τους 

προαναφερθέντες λόγους κρίνεται αναγκαία η μελέτη του επιπέδου των γνώσεων και 

στάσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής τόσο για τον ιό HPV όσο και για τον ΚΤΜ, 

καθώς αυτοί αποτελούν τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας. 
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1. Γενικό μέρος 

1.1. Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων 

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, γνωστός σαν Human Papilloma Virus 

είναι ένας ιός που μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνους μεμβράνες τόσο των 

ανθρώπων όσο και ορισμένων ζώων. Ανήκει στην οικογένεια Papova viridae. Ο HPV 

είναι ένας μικρός DNA – ιός διαμέτρου 52-55 nm που περιλαμβάνει ένα κυκλικό 

δίκλωνο μόριο DNA. (6) 

Το 1970, ο Harald zur Hausen ανίχνευσε τον HPV στα κονδυλώματα και στον 

ΚΤΜ και έπειτα απομόνωσε και κλωνοποίησε διαφορετικούς τύπους του HPV. Η 

έρευνά του κατέληξε πως οι ασθενείς που είχαν μολυνθεί με τους HPV τύπους 16 και 

18 ήταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου χαρίζοντάς του το 2008 το 

βραβείο Nobel. (7) 

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί 189 υπότυποι του HPV εκ των οποίων οι 

120 προσβάλλουν τον άνθρωπο και οι 40 περίπου είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενοι. 

(8- 10) Οι γονότυποι του HPV διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες με βάση την 

ικανότητά τους να προκαλούν ογκογόνο σχηματισμό στον τράχηλο της μήτρας: 

1) Μή ογκογόνοι τύποι HPV ή χαμηλού κινδύνου (low risk) όπως οι HPV 6, 11, 40, 

42, 43, 44, 54, 61, 62, 70, 71, 72, 81, 83, 84 και 89 που ανιχνεύονται σε χαμηλού 

βαθμού ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις του πλακώδους επιθηλίου (Low Grade 

Squamous Intraepithelial Lesion - LGSIL) και σε κονδυλώματα. Συγκεκριμένα, το 

90% των κονδυλωμάτων οφείλεται στους HPV τύπους 6 και 11. 

2) Ογκογόνοι τύποι HPV ή υψηλού κινδύνου (high risk) όπως οι HPV 16, 18, 26, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82, 85 που ανιχνεύονται σε 

υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις του πλακώδους επιθηλίου (High Grade 

Squamous Intraepithelial Lesion- HGSIL) και θεωρούνται υπεύθυνοι για την 

εκδήλωση προκαρκινικών και καρκινικών αλλοιώσεων. Εκτιμάται παγκοσμίως ότι 

περίπου το 20% των ενηλίκων μολύνεται από τον HPV 16 κάποια στιγμή στη ζωή 

του, ενώ για περίπου το 70% των περιπτώσεων του ΚΤΜ ευθύνονται οι τύποι 16 και 

18. (11- 13) Επιπρόσθετα, υψηλού κινδύνου τύποι βρίσκονται σε ≥  93% των 

καρκίνων του τραχήλου της μήτρας με τον HPV 16 να είναι παρών στο 50% και τους 

HPV 18, 31 και 45 να ανευρίσκονται σε άλλο 30% των περιπτώσεων. (14) 

Από τη στιγμή της λοίμωξης με τον ιό HPV μέχρι την εξέλιξή του σε υψηλού 

βαθμού προκαρκινική δυσπλασία μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα που ποικίλλει από 

6 μήνες έως και χρόνια, έχοντας σαν μέσο όρο ζωής τα 3 χρόνια. (15) Οι μολύνσεις 

είναι παροδικές και ασυμπτωματικές καθώς ενδεικτικά το 70% των νέων 
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περιπτώσεων θα καθαρίσουν από τη μόλυνση εντός 1 χρόνου και περίπου το 90% 

μέσα σε 2 χρόνια. (16) 

 

1.2. Επιδημιολογία 

527. 624 νέες περιπτώσεις ΚΤΜ διαγιγνώσκονται ετησίως στον κόσμο 

(εκτιμήσεις για το 2012). Ο ΚΤΜ είναι η 4η κύρια αιτία γυναικείου καρκίνου και ο 

δεύτερος πιο συχνός γυναικείος καρκίνος σε γυναίκες ηλικίας 15- 44 παγκοσμίως. 

(17,18) Στην Ελλάδα, διαγιγνώσκονται ετησίως 421 νέες περιπτώσεις ΚΤΜ 

(εκτιμήσεις για το 2012) με τον ΚΤΜ να παραμένει ο δεύτερος πιο συχνός γυναικείος 

καρκίνος σε γυναίκες ηλικίας 15- 44, ενώ είναι η 11η κύρια αιτία γυναικείου 

καρκίνου. (19) 

Είναι το πιο κοινό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. ενδεικτικά το 80 % 

των ενεργά σεξουαλικών ανθρώπων θα έρθουν κάποια στιγμή σε επαφή με τον ιό. 

(20, 21) Η μόλυνση από τον HPV γενικά παραμένει στη γεννητική περιοχή για 6-12 

μήνες (με τον τύπο HPV 16 να παραμένει περισσότερο από άλλους τύπους) και μετά 

γίνεται μη ανιχνεύσιμος. (22) Οι γυναίκες ηλικίας 25 ετών και κάτω έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν HPV μόλυνση καθώς και μετά την ηλικία 

των 55. (23) Συγκεκριμένα οι σεξουαλικά δραστήριες νέες γυναίκες έχουν το 

μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης με υψηλά ποσοστά 68- 71 %. (24, 25) 

Προβλέπεται ότι έως το 2030, 10- 14 εκατομμύρια γυναίκες θα διαγνωστούν 

με ΚΤΜ και 5- 8 εκατομμύρια θα πεθάνουν από την ασθένεια εκτός αν ληφθούν 

προληπτικά μέτρα κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. (26) 

 

1.3. Τρόποι μετάδοσης 

Ο ιός HPV μεταδίδεται μέσω της δερματικής επαφής των γεννητικών 

οργάνων κατά τη σεξουαλική επαφή (κολπική, πρωκτική και στοματική). Μετάδοση 

του ιού όμως μπορεί να γίνει και χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή, 

ενώ δεν έχει αναφερθεί μετάδοση μέσω αίματος ή σωματικών υγρών. (15, 27) Η 

σωστή και συνεχής χρήση του προφυλακτικού μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης χωρίς 

να παρέχει απόλυτη προστασία, καθώς μπορεί να υπάρξει μετάδοση του ιού στην 

περιοχή των γεννητικών οργάνων και με δερματική επαφή. (28) 

Ακόμη, πιθανή είναι και η μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο νεογνό. Μια 

μετανάλυση 9 ερευνών  που περιλάμβανε 2.111 έγκυες και 2.113 νεογέννητα έδειξε 

πως ένα θετικό HPV- test αύξανε τον κίνδυνο της κάθετης μετάδοσης με σχετικό 

κίνδυνο (Relative Risk -RR) 4.8; 95% διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Interval-
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CI): 2.2-10.4. Ο εκτιμώμενος επιπολασμός του HPV ήταν 24,3%, ενώ το RR της 

μετάδοσης του HPV ήταν 8% σε καισαρική γέννηση και 18% σε κολπική. (29, 30, 

31) 

 

1.4. Εμβόλια 

Ο ΚΤΜ είναι ο πιο συχνός γυναικολογικός καρκίνος στις γυναίκες. Έρευνες 

που έγιναν τα τελευταία χρόνια έδειξαν πως η πιο σημαντική μέθοδος πρόληψης για 

τον ΚΤΜ είναι ο εμβολιασμός. (32) Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν 3 

ανοσοενισχυμένα ανασυνδυασμένα εμβόλια που έχουν ως αντιγόνο τη μείζονα 

καψιδική πρωτεΐνη L1. (33) Στηρίζονται δηλαδή στη δράση των «ιόμορφων 

σωματιδίων» (Virus Like Particles- VLPs) χωρίς να περιέχουν ιικό DNA. (34) 

Αρχικά, το 2006 εγκρίθηκε ένα τετραδύναμο εμβόλιο με την εμπορική 

ονομασία Gardasil (της εταιρείας Merck) που περιλαμβάνει τους  HPV τύπους 6, 11, 

16 και 18 το οποίο απευθύνεται σε έφηβες και γυναίκες ηλικίας 9- 26 ετών. Το 2010 

εγκρίθηκε και η χρήση στα αγόρια της ίδιας ηλικιακής ομάδας. (35,36) Το 2009 

κυκλοφόρησε ένα διδύναμο εμβόλιο με την εμπορική ονομασία Cervarix (της 

εταιρείας GlaxoSmithKleine) που προστατεύει από τους τύπους HPV 16 και 18 και 

απευθύνεται μόνο σε κορίτσια και γυναίκες 9- 25 ετών. Το τετραδύναμο εμβόλιο 

ακολουθεί το εξής πρόγραμμα δόσεων: 0, 2 και 6 μήνες. Αντίστοιχα το διδύναμο 

περιλαμβάνει 3 δόσεις με σχήμα 0, 1 και 6 μήνες. (37-39) 

Το Food and Drug Administration (FDA) στις ΗΠΑ ενέκρινε στις 10 

Δεκεμβρίου του 2014 ένα εννιαδύναμο εμβόλιο με την εμπορική ονομασία Gardasil 9 

(της εταιρείας Merck) που περιλαμβάνει τους HPV τύπους του τετραδύναμου καθώς 

και τους τύπους 31, 33, 45, 52 και 58. Οι 5 αυτοί πρόσθετοι τύποι ευθύνονται για το 

15% των ΚΤΜ. Το εμβόλιο απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες 9- 26 ετών. (38- 42) 

Για άτομα ηλικίας 9- 14 ο εμβολιασμός με το Gardasil 9 μπορεί να γίνει σε 

πρόγραμμα δύο ή τριών δόσεων. Στο πρόγραμμα των δύο δόσεων το μεσοδιάστημα 

είναι 6- 12 μήνες. Αν η δεύτερη δόση γίνει νωρίτερα από τους πέντε μήνες, μια τρίτη 

δόση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τέσσερις μήνες μετά την δεύτερη. Στο 

πρόγραμμα τριών δόσεων το μεσοδιάστημα 1ης- 2ης δόσης είναι δύο μήνες και 1ης – 

3ης δόσης έξι μήνες. Για άτομα ηλικίας 15 -26 ο εμβολιασμός με το Gardasil 9 γίνεται 

σε πρόγραμμα τριών δόσεων έχοντας τα ίδια μεσοδιαστήματα με τη προαναφερθείσα 

ηλικιακή κατηγορία. (38, 43) 

Ο εμβολιασμός των αντρών μπορεί να γίνει είτε με το τετραδύναμο (όσο είναι 

διαθέσιμο) είτε με το εννιαδύναμο, ενώ οι γυναίκες μπορούν να εμβολιαστούν και με 

https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf)Αντίστοιχα
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τα τρία εμβόλια. Ο ACIP συστήνει τον εμβολιασμό από την ηλικία 11- 12 ετών, ενώ 

μπορεί να αρχίσει και από την ηλικία των 9. Ακόμη συστήνεται σε γυναίκες 13- 26 

και άντρες 13- 21 που δεν έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως ή δεν έχουν 

ολοκληρώσει τις τρεις δόσεις. Οι άντρες 22- 26 μπορούν να εμβολιαστούν. (44) 

Αξίζει να τονιστεί πως τα εμβόλια αυτά ήταν τα πρώτα που κατασκευάστηκαν 

ειδικά για την πρόληψη ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου νοσήματος (ΣΜΝ) και τα 

δεύτερα (μετά το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β) για την πρόληψη ενός καρκίνου. (45) Τα 

εμβόλια δεν προστατεύουν από άλλα ΣΜΝ ούτε θεραπεύουν HPV μολύνσεις. (46)  

Ακόμη, αξιοσημείωτο είναι ότι τα εμβόλια μπορούν να παρέχουν προστασία 

έναντι τύπων του ιού που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, τη λεγόμενη 

διασταυρούμενη προστασία (cross- protection). Σε μια μετανάλυση σημαντική 

διασταυρούμενη προστασία σημειώθηκε στο διδύναμο εμβόλιο, παρόλο που είναι σε 

χαμηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας συγκριτικά με των τύπων – στόχων σε 

σχέση με το τετραδύναμο που έχει πιο περιορισμένη διασταυρούμενη προστασία, 

περισσότερο κατά του τύπου 31 (77,1%- 46,2%) αλλά και για τον HPV 45 (79% - 7, 

8%). Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για cross- protection εναντίον των 

τύπων 52 και 58. (47-49) 

Το τετραδύναμο και το διδύναμο πιθανόν να προλάβουν περίπου το 70% των 

περιπτώσεων ΚΤΜ που θα συνέβαιναν στο μέλλον, με το εννιαδύναμο να 

προφυλάσσει από ένα ακόμη 20% των περιπτώσεων περίπου. (6) 

Το Cervarix περιέχει το ανοσοενισχυτικό ASO4 (15) που ευθύνεται για τους 

σημαντικά υψηλότερους τίτλους αντισωμάτων συγκριτικά με το τετραδύναμο και 

πιθανόν να είναι ο μηχανισμός που προκαλεί ανώτερο βαθμό αποτελεσματικότητας 

διασταυρούμενης προστασίας. (50) 

Η υψηλή ανοσογονικότητα των VLP (virus- like particle) εμβολίων και οι 

υψηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων παρατηρήθηκαν όταν το εμβόλιο γινόταν σε 

νεότερους εφήβους (51). Αυτό οδήγησε σε δοκιμές που αξιολόγησαν την 

ανοσογονικότητα των 2 δόσεων (μεσοδιάστημα 1ης και 2ης δόσης 6 -12 μήνες) σε 

σύγκριση με το αρχικό σχήμα 0, 1-2, 6 μήνες. (52) Το 2014, ο ΠΟΥ στηριζόμενος 

στα ευρήματα της ανοσογονικότητας των 3 δόσεων στις μεγαλύτερες γυναίκες, 

ενέκρινε τον εμβολιασμό με 2 δόσεις σε ανοσοεπαρκή κορίτσια ηλικίας μικρότερης 

των 14 χρονών όταν εμβολιάζονται για την πρώτη δόση. 

Μέχρι τον Αύγουστο του 2014, 58 χώρες (30%) εισήγαγαν το εμβόλιο HPV 

στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμά τους για κορίτσια και σε κάποιες χώρες και για 

αγόρια. (53) Μέχρι τα μέσα του 2016, 65 αναπτυσσόμενες χώρες κυρίως, αλλά και 
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ένας αριθμός μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων χωρών, έχουν εισάγει στο 

εμβολιαστικό τους πρόγραμμα το εμβόλιο κατά του HPV.(54) Συγκεκριμένα, μέχρι 

το Μάιο του 2016 οι χώρες έφτασαν τις 74, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1/3 των 

χωρών παγκοσμίως. (55, 56) 

Το εννιαδύναμο εμβόλιο εγκρίθηκε το 2014 στις ΗΠΑ, την επόμενη χρονιά 

στον Καναδά, την ΕΕ και την Αυστραλία και το 2015 και 2016 σε άλλες χώρες. (52) 

Το εννιαδύναμο εμβόλιο είναι υπεύθυνο για την πρόληψη περίπου του 90% των ΚΤΜ 

παγκοσμίως, καρκίνων που σχετίζονται με το HPV στο αιδοίο, στον κόλπο, πρωκτό 

και στα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων. (57) Έρευνες έδειξαν ότι είναι 96,7 

% αποτελεσματικό συγκριτικά με το τετραδύναμο εμβόλιο απέναντι στο καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του αιδοίου που 

προκαλείται από τους HPV τύπους 31, 33, 45, 52 και 58. (58) 

 

1.5. Παρενέργειες 

Οι πιο συχνές αναφερόμενες αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό είναι 

κεφαλαλγία και τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης (ερύθημα, άλγος, 

οίδημα). Η πιο συχνή παρενέργεια, ο πόνος στο σημείο της ένεσης συμβαίνει περίπου 

στο 10% των κοριτσιών και ήταν μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται σε άλλα 

εμβόλια. Συχνή αναφερόμενη παρενέργεια (σε περισσότερους από 1 στους 100 

ασθενείς) που παρατηρήθηκε στους ασθενείς περιλάμβανε κνησμό, πόνο, ναυτία και 

πυρετό, ενώ σπάνια έχει αναφερθεί κνίδωση και πολύ σπάνια βρογχόσπασμος. 

Συνίσταται η παραμονή στο χώρο που γίνεται ο εμβολιασμός για 15 λεπτά 

προκειμένου να αποφευχθεί λιποθυμικό επεισόδιο. (40) 

Αντένδειξη αποτελεί η σοβαρή αλλεργική αντίδραση (πχ. αναφυλαξία) σε 

προηγούμενη δόση ή σε συστατικό του εμβολίου, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως 

η επίδρασή του σε έγκυες γυναίκες καθώς δεν έχουν διεξαχθεί ειδικές μελέτες του 

εμβολίου σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού, χωρίς όμως να απαιτείται έλεγχος πριν 

γίνει ο εμβολιασμός. (59) 
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1.6. Δεδομένα από αντίστοιχες έρευνες 

Εξωτερικό 

ΕΥΡΩΠΗ 

Η εμβολιαστική κάλυψη στη Γερμανία είναι μόνο 40%. Σε έρευνα που έγινε 

στους γυναικολόγους για το HPV έδειξε ότι το επίπεδο γνώσεων ήταν υψηλό. Οι 

γυναικολόγοι ήταν θετικοί όσον αφορά τον εμβολιασμό για τον HPV τόσο για τα 

αγόρια όσο και για τα κορίτσια. Από τους 998 συμμετέχοντες μόνο το 8,2% 

αρνήθηκε να εμβολιάσει τα αγόρια τους ενώ μόνο το 2,2 % αρνήθηκε να εμβολιάσει 

τις κόρες τους. Παρόλα αυτά, μόνο μερικοί γυναικολόγοι εμβολίασαν τα παιδιά τους 

κατά του HPV. Ο κύριος λόγος για τα κορίτσια ήταν η ηλικία που δεν άνηκε στις 

συνιστώμενες ηλικίες εμβολιασμού ενώ για τα αγόρια η έλλειψη κάλυψης του 

κόστους του εμβολίου. (60) 

 Στην ίδια χώρα το 2010 σε έρευνα του Blodt και συν το 67% είχε εμβολιαστεί. 

Από το δείγμα της που ήταν 259 γυναίκες και 245 άντρες, το 51% των γυναικών και 

το 42% των αντρών θεωρεί πως ο HPV είναι γυναικείο πρόβλημα και μόνο οι 

γυναίκες μπορούν να προσβληθούν από τον ιό, ενώ η πλειοψηφία του δείγματος δε 

γνώριζε πως ο ιός HPV είναι ΣΜΝ. (61) 

 Αντίστοιχα χαμηλό επίπεδο γνώσεων για το HPV σημειώθηκε σε μελέτη του 

Marek και συν που πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία 3 χρόνια μετά την εισαγωγή 

του εμβολίου στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της χώρας με 1769 μαθητές 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μόνο το 35% είχε ακούσει για τον 

HPV ενώ σχεδόν το 70% δεν γνώριζε για το προφυλακτικό εμβόλιο κατά του ιού. 

Τέλος, αν ο εμβολιασμός ήταν δωρεάν το 80% των ερωτηθέντων θα ήθελε να 

εμβολιαστεί, σε περίπτωση όμως που έπρεπε να πληρώσει ιδιωτικά, ο αριθμός αυτός 

μειώνονταν πολύ. (62) 

 

ΑΣΙΑ 

 Σε έρευνα του Yaren και συν που πραγματοποιήθηκε στη γείτονα χώρα 

(Τουρκία) σε 125 νοσηλευτές έδειξε ότι 75% θεωρεί ότι το τεστ Παπανικολάου 

μειώνει τη θνητότητα του ΚΤΜ, ενώ δε γνωρίζει ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για 

την έναρξη της εξέτασης. (63) Στην ίδια χώρα το 2012 ο Uzunlar και συν μελέτησαν 

σε 752 άτομα σε Πανεπιστήμιο της Άγκυρας γνώσεις και στάσεις για τον ιό HPV και 

τον ΚΤΜ. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 520 φοιτήτριες Νοσηλευτικής (69,14%) και 

συγκρίθηκαν με μια ομάδα ελέγχου 232 ατόμων (30,8%) που δεν είναι επαγγελματίες 

υγείας ηλικίας 16-27. Μόνο το 7,4% (56 άτομα) δήλωσαν πως κάνουν τακτικές 
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γυναικολογικές εξετάσεις. 70% των συμμετεχόντων γνώριζε ότι οι ιοί μπορούν να 

προκαλέσουν καρκίνο. Το επίπεδο γνώσης ήταν σημαντικά υψηλότερο στο γκρουπ 

των νοσηλευτών (88,1 vs 30,6% p <0.001). Ενώ 76,9% των φοιτητριών 

Νοσηλευτικής γνώριζαν την αιτιολογική σχέση μεταξύ HPV και ΚΤΜ, μόνο το 22,9 

% της ομάδας ελέγχου γνώριζαν πως ο HPV μπορεί να προκαλέσει ΚΤΜ. Το 46% 

των φοιτητριών Νοσηλευτικής και το 22,4% της ομάδας ελέγχου γνώριζαν ότι η 

μόλυνση από HPV είναι ΣΜΝ. 78% των φοιτητριών νοσηλευτικής και 22,4% της 

ομάδας ελέγχου δήλωσαν ότι έχουν ακούσει για το εμβόλιο κατά του HPV με το 69% 

και το 17,7% να γνωρίζουν τη προτεινόμενη ηλικία για τον εμβολιασμό. Μόλις το 

2,1% των φοιτητριών Νοσηλευτικής (11 άτομα) και το 1,7% της ομάδας ελέγχου 

έχουν εμβολιαστεί ενώ το 66,3% των φοιτητριών και το 13,4% της ομάδας ελέγχου 

να δηλώνουν πρόθυμοι να εμβολιαστούν. Στην έρευνα φάνηκε ότι οι φοιτήτριες 

Νοσηλευτικής είναι 7,8 φορές πιο πρόθυμες να εμβολιαστούν ενώ αυτοί που είχαν 

ακούσει για τον εμβολιασμό ήταν 3 φορές πιο πιθανό να εμβολιαστούν. (64) 

 Το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα παρατηρείται και στην έρευνα 

του Topan και συν (Απρίλιο- Ιούνιο 2012) που είχε ως δείγμα 259 φοιτητές 

Νοσηλευτικής και 137 νοσηλευτές στο Κέντρο Έρευνας και Πρακτικής της Υγείας. 

Το 84,6 % των φοιτητών και το 82,5% δήλωσαν ότι ο ιός HPV μπορεί να προκαλέσει 

ΚΤΜ. Το 77,6 % των φοιτητών και το 78,1 των νοσηλευτών δήλωσαν τον 

εμβολιασμό σαν μέτρο πρόληψης του HPV, ενώ μόλις το 1,5% όλων των 

ερωτηθέντων εμβολιάστηκε κατά του HPV. Το 59,1% των φοιτητών και 52,6% των 

νοσηλευτών δήλωσαν ότι έχουν πρόθεση να εμβολιαστούν. Το 1,9% των φοιτητών 

και το 3,6% των νοσηλευτών θεωρεί πως το εμβόλιο δεν είναι ασφαλές. (32) 

 Τέλος, μια πρόσφατη έρευνα του Bal-Yilmaz και συν (2015) στη Σμύρνη με 

δείγμα 624 φοιτητές Νοσηλευτικής επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα χαμηλά 

ποσοστά εμβολιασμού για τον HPV στην Τουρκία. Μόλις 8 ερωτηθέντες (1,3% του 

δείγματος) έχουν εμβολιαστεί για τον HPV με το 14,4% (90 άτομα) να δηλώνει πως 

έχει την πρόθεση να εμβολιαστεί. Το υπόλοιπο δείγμα ανέφερε ως κυριότερες αιτίες 

μη πρόθεσης εμβολιασμού τις εξής: δεν έχει αποδειχτεί πως το εμβόλιο παρέχει 

προστασία (59,4%), είναι πολύ ακριβό και φόβος των παρενεργειών με ποσοστό 

16,4%. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (94,6%) γνώριζε πως η HPV 

μόλυνση είναι ΣΜΝ ενώ όσον αφορά τους τρόπους μετάδοσης το 77,3% απάντησε 

πως μεταδίδεται από ασυμπτωματικά άτομα και το 83,6% από τη μητέρα στο παιδί 

στη γέννηση. Το 47, 6% θεωρεί λανθασμένα πως δεν υπάρχει εμβόλιο για να 
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προστατεύει τους άντρες από το HPV. Ένα μεγάλο μέρος του δείγματος (89,6%) 

θεωρεί λανθασμένα ότι η λοίμωξη από τον HPV δεν είναι θεραπεύσιμο νόσημα. (65) 

 Σε έρευνα του Al-Shaikh και συν (2014) που έγινε σε Πανεπιστήμιο της 

Σαουδικής Αραβίας συμμετείχαν 1258 φοιτητές Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, 

Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Φυσιοθεραπείας). Οι λόγοι για 

τους οποίους οι φοιτητές δεν εμβολιάζονταν είναι ο φόβος των παρενεργειών 

(51,9%), ο φόβος της ένεσης (26,5%), το 13,3% υποστήριξε ότι το εμβόλιο είναι 

ακριβό, το 9,2% δήλωσε ότι ο ΚΤΜ αποτελεί μια σπάνια πάθηση, ενώ σαν 

τελευταίος λόγος δόθηκε ο φόβος για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου (6,5%). 

(66) 

Σε πιο γενικά συμπέρασμα καταλήγει η μελέτη του Wibisono και συν (2017) 

που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Ινδονησίας. Από το συνολικό δείγμα των 218 

φοιτητών, οι 120 (55%) ήταν φοιτητές Ιατρικής και οι 98 (45%) Νοσηλευτικής. Οι 

φοιτητές της Ιατρικής είχαν καλύτερη γνώση σε σχέση με τους φοιτητές της 

Νοσηλευτικής. (73,4% vs 32,7%, p< 0.001) (67) 

Την πλειοψηφία του δείγματος και στην παρακάτω μελέτη αποτελούσαν οι 

φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής. Συγκεκριμένα, η έρευνα του Muchanga και συν 

(2015) σε Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας είχε ως δείγμα 659 φοιτητές με το 46,1% να 

είναι φοιτητές της Νοσηλευτικής και το 39,9% να είναι φοιτητές της Ιατρικής. Το 

υπόλοιπο δείγμα αποτελούσαν φοιτητές άλλων επιστημών (καλών τεχνών και 

ανθρωπιστικών). Το 18% του συνολικού δείγματος είχε υψηλή γνώση για τον HPV 

με τους νεότερους συμμετέχοντες να σημειώνουν υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με 

τους μεγαλύτερους (43% και 31% αντίστοιχα). Το 76% των γυναικών είχαν υψηλή 

γνώση σε σχέση με το 46% των αντρών. Σε γενικές γραμμές οι φοιτητές 

νοσηλευτικής και φαρμακευτικής συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία (71%) σε 

σχέση με άλλες ειδικότητες (21%). Συνολικά το 59% των συμμετεχόντων γνώριζε το 

εμβόλιο HPV και τη σπουδαιότητά του και το 36% ανέφερε τη χρήση προφυλακτικού 

ως μέσο προφύλαξης. Η εμβολιαστική κάλυψη άγγιξε το 12% των φοιτητριών με το 

δείγμα να συμπληρώνεται μόνο από φοιτήτριες νοσηλευτικής και ιατρικής. (68) 

 Σε αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστήμιο της Ινδίας 

(2014) το δείγμα της απαρτίζονταν από φοιτητές επιστημών υγείας. Από τους 957 

συμμετέχοντες, το 20% ήταν φοιτητές Νοσηλευτικής. Το 86,4 % των ερωτηθέντων 

είχε ακούσει για το HPV εμβόλιο. Οι μισοί σχεδόν ερωτηθέντες (48,4%) γνώριζαν 

πως η εγκυμοσύνη αποτελεί αντένδειξη για τον εμβολιασμό. Το 6,8% είχε 

εμβολιαστεί, ενώ οι μισοί σχεδόν φοιτητές (51,46%) είναι πρόθυμοι να 
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εμβολιαστούν. Ως κυριότερες αιτίες απροθυμίας εμβολιασμού αναφέρθηκαν οι 

παρακάτω: αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου (30,48%), ο 

φόβος των παρενεργειών (26,1%) και το κόστος (21,71%). Το 44,9% του δείγματος 

είχε καλή γνώση για τον εμβολιασμό του HPV απαντώντας σωστά σε 6 ή 

περισσότερες απαντήσεις. (69) 

 

ΑΦΡΙΚΗ 

Σε έρευνα που έγινε σε 144 γυναίκες επαγγελματίες υγείας στη Νιγηρία έδειξε 

πως το 60% των νοσηλευτών γνώριζε το σκοπό του τεστ Παπανικολάου.(70) 

Αντίστοιχα, σε έρευνα έγινε σε 256 φοιτητές Νοσηλευτικής στο Σουδάν περίπου ο 

μισός πληθυσμός (49,9%) δεν είχε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για το εμβόλιο HPV 

με το 54,1% των ερωτηθέντων να γνωρίζουν για το εμβόλιο HPV. (71) 

Αντίστοιχα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε έρευνα του Wamai που 

έγινε το 2011 στο Καμερούν σε νοσηλευτές. Από τους 192 συμμετείχαν οι 76 

(39,6%). Παρόλο που το 90,8% γνώριζε ότι ο ΚΤΜ συνδέεται άμεσα με την HPV 

μόλυνση, σχεδόν το 32% απέτυχε να αναγνωρίσει τον HPV σαν ΣΜΝ, ενώ το 43,4% 

θεωρεί ότι είναι σπάνια μόλυνση. 40,8% δε γνώριζε ότι η πιθανότητα μόλυνσης είναι 

ίδια μεταξύ των 2 φύλων. Περισσότεροι από τους μισούς (59,2%) θεωρούν το 

προφυλακτικό ως το σημαντικότερο μέσο προφύλαξης. Οι κυριότεροι παράγοντες 

που σκέφτονται οι ερωτηθέντες όταν αποφασίζουν να συστήσουν το εμβόλιο είναι η 

αποτελεσματικότητα (56,6%) και η ασφάλεια/ παρενέργειες (11,8%). Πιθανόν καθώς 

το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν, μόνο το 6,6% ενδιαφέρεται για το κόστος του 

εμβολίου. (72) 

 

ΑΜΕΡΙΚΗ 

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνα του Denny-Smith και συν που 

διεξήχθη στις ΗΠΑ. Το δείγμα της έρευνας ήταν φοιτητές Νοσηλευτικής. Το 

αποτέλεσμα ήταν πως το συνολικό επίπεδο γνώσεων για τον ιό HPV ήταν αρκετά 

χαμηλό, με το μέσο όρο γνώσης να βρίσκεται στο 10,2 υποδηλώνοντας ένα επίπεδο 

χαμηλό συγκριτικά με το αναμενόμενο. Το 81% των συμμετεχόντων θεώρησε 

απίθανο να προσβληθεί κάποια στιγμή από τον ιό, με μόλις το 4% να θεωρεί δυνατή 

αυτή την πιθανότητα. (73) 

Σε αντίστοιχη πρόσφατη έρευνα της Hino και συν (2015) μελετήθηκε σε 

Πανεπιστήμιο της Βραζιλίας ο ιός HPV και οι γνώσεις 100 φοιτητών αναφορικά με 

τον ιό. Τα ¾ των συμμετεχόντων γνώριζαν τι σημαίνει το ακρωνύμιο HPV ενώ το 
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98% γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου κατά του ιού HPV. Το 51% γνώριζε τη 

συνιστώμενη ηλικία εμβολιασμού. Το 53% δήλωσε πως οι έγκυες και τα άτομα που 

είχαν αναφυλακτική αντίδραση σε συστατικό του εμβολίου δεν πρέπει να 

εμβολιαστούν, ενώ το 23% δήλωσε πως δεν υπάρχει αντένδειξη για τη χορήγηση του 

εμβολίου. Ο μισός αριθμός των συμμετεχόντων απάντησε σωστά όσον αφορά τις 

παρενέργειες (τοπικός πόνος, πρήξιμο, ερυθρότητα και πονοκέφαλο) και το 57% 

γνώριζε την οδό χορήγησης του εμβολίου. Σχεδόν όλο το δείγμα (99%) υπέδειξε τη 

χρήση προφυλακτικού και τη χορήγηση του εμβολίου σαν μέσα πρόληψης του HPV 

και το τεστ ΠΑΠ ως μέσο για την ανίχνευση του ιού HPV. (74) 

 Σε αντίστοιχη έρευνα παρόλο που δε μελετήθηκε ο ιός HPV, μελετήθηκαν 

από τον Duval και συν (2007) οι απόψεις των 946 νοσηλευτών στον Καναδά σχετικά 

με το εμβόλιο HPV. Το 85% συνιστά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο HPV και το 93% 

στηρίζει τον εμβολιασμό αν χορηγείται από το κράτος. Οι αριθμοί αυτοί μειώνονται 

κατά 1/3 αν ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το εμβόλιο. Τα δεδομένα της έρευνας 

αυτής έρχονται σε αντίθεση με έρευνα που έγινε σε Καναδούς παιδιάτρους, 

μαιευτήρες και οικογενειακούς γιατρούς με το ποσοστό να μειώνεται 3- 4% αν το 

εμβόλιο δε χορηγούταν από το κράτος. Το 91% δήλωσε ότι ο εμβολιασμός των 

κοριτσιών πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής, με το 82% 

να θεωρεί αναγκαίο τον εμβολιασμό σε όλα τα σεξουαλικά ενεργά κορίτσια. Το 

δείγμα συγκέντρωσε 3,8 βαθμολογία με άριστα το 7. (75, 76) 

 Σε συμφωνία με αποτελέσματα προαναφερθέντων ερευνών έρχεται και μελέτη 

του Schmotzer και συν που περιλάμβανε 202 φοιτητές Νοσηλευτικής σε 

Πανεπιστήμιο στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικό. Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως το 

επίπεδο γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών. Όσον 

αφορά τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV το 28,9% έχει εμβολιαστεί, ενώ το 22,8% 

σκοπεύει να εμβολιαστεί. (77) 

 

Ελλάδα 

 Σε έρευνα της Γκεσούλη- Βολτυράκη και συν (2008) σε 151 γυναίκες 

επαγγελματίες υγείας (γιατρούς , νοσηλεύτριες και μαίες) σε Γενικό Νοσοκομείο και 

ΚΥ της Κεντρικής Ελλάδας έδειξε πως το 60% γνώριζε τον ακριβή λόγο που γίνεται 

το τεστ Παπ, ενώ οι γυναίκες που δεν είχαν πραγματοποιήσει το τεστ ήταν λόγω 

αμέλειας (54%) και φόβου των αποτελεσμάτων (23%). (78) 

Αναφορικά με την εμβολιαστική κάλυψη για τον HPV,σε μελέτη της 

Δοναδίκης και συν που εκπονήθηκε σε 3.153 φοιτήτριες πανεπιστημίων και 
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τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Αθήνα η εμβολιαστική κάλυψη του 

δείγματος άγγιζε το 25,8 % ενώ το 67,4% των εμβολιασμένων και το 56,2% των μη 

εμβολιασμένων γνώριζαν για τον HPV και τον ΚΤΜ αντίστοιχα. (79) 

 Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε και η έρευνα της Τριζέλη (2015) που 

πραγματοποιήθηκε σε 130 φοιτήτριες ΑΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  

έδειξε πως το 33% έχει κάνει το εμβόλιο συγκριτικά με το 67% που δεν έχει 

εμβολιαστεί. Σχετικά με τη διαγνωστική εξέταση τεστ Παπ το 63% είχε κάνει τεστ 

Παπ, με το 13% να δηλώνει αμέλεια στην περίπτωση που δεν το είχε κάνει. Το 53,8% 

δήλωσε ότι επαναλαμβάνεται το τεστ Παπ κάθε χρόνο, ενώ το 46,9 % γνωρίζει τον 

ακριβή λόγο που γίνεται το τεστ Παπ. Το 90% γνωρίζει τι είναι ο ιός των ανθρωπίνων 

θηλωμάτων. Το 90,8% δήλωσε ότι μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή και το 2,3% 

με την τριβή της γεννητικής περιοχής με μολυσμένα αντικείμενα ή δάχτυλα. Το 

61,5% δήλωσε πως ο ΚΤΜ μπορεί να μειωθεί με τη χρήση προφυλακτικού, το 26,2 % 

μέσω του εμβολίου και το 6,9 % μέσω της ατομικής υγιεινής. (80) 

 Σε έρευνα της Γκεσούλη- Βολτυράκη και συν (2010) που εκπονήθηκε σε 110 

φοιτήτριες Νοσηλευτικής 5ου και 6ου εξαμήνου σε περιφερικό ΤΕΙ έδειξε πως το 64% 

γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου έναντι του HPV, ενώ σαν κυριότερη αιτία 

απροθυμίας εμβολιασμού ήταν ο φόβος των παρενεργειών. (81) Σε αντίστοιχη έρευνα 

της Δαφέρμου και συν που έγινε σε 490 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 19,6% είχε 

εμβολιαστεί. Ο φόβος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες (67,8%) και οι ανεπαρκείς 

πληροφορίες για το εμβόλιο (39,4%) ήταν οι κύριες αιτίες αποχής από τον 

εμβολιασμό. Ακόμη η έρευνα έδειξε ότι το 99,8% των συμμετεχόντων γνώριζε τον ιό 

HPV και το 48,7% του δείγματος γνωρίζει τους τρόπους πρόληψης. (82) 

 Μια ακόμη έρευνα της Γιακουμάτου πραγματοποιήθηκε με δείγμα 1135 

φοιτήτριες Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ έχοντας ως ερωτηθέν άξονα τον ιό HPV και την 

πρωτογενή προφύλαξη από τον ιό. Το 82,8% γνωρίζει τον τρόπο μετάδοσης του ιού. 

Ενώ το 95,2% γνωρίζει την ύπαρξη του εμβολίου, η εμβολιαστική κάλυψη του 

δείγματος άγγιξε το 32,4 %. Ως κύριες αιτίες μη εμβολιασμού αναφέρθηκαν ο φόβος 

για τις παρενέργειες του εμβολίου και η ανεπαρκής ενημέρωση σε ποσοστά 53% και 

34,8% αντίστοιχα. (83) 

 Στην έρευνα του Αθανασέλλη και συν που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ 

Αθήνας έχοντας ως δείγμα 605 φοιτήτριες και 50 μητέρες τους οι ερωτηθέντες άξονες 

της έρευνας ήταν οι ίδιοι με την προαναφερθείσα έρευνα και ο ΚΤΜ. Στην ερώτηση 

αν οι φοιτήτριες έχουν κάνει τεστ Παπ, απάντησαν οι 598, εκ των οποίων οι 289 
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(47,8%) απάντησαν θετικά, ενώ οι 312 (52,2%) απάντησαν αρνητικά. Το 32,3 % έχει 

εμβολιαστεί κατά του HPV (193 άτομα) ενώ το 67,7% (404 άτομα) δεν έχει 

εμβολιαστεί με το 12, 1% του μη εμβολιασμένου δείγματος να δηλώνει ότι έχει 

προγραμματίσει να εμβολιαστεί. Το 83,7% των μητέρων (41 άτομα) θεωρεί ότι 

πρέπει να εμβολιάζονται και τα δύο φύλα, ενώ το 16,3% (8 άτομα) είναι αντίθετο με 

την άποψη αυτή. Οι 470 φοιτήτριες (78,3%) γνωρίζουν τι είναι ο ιός HPV ενώ οι 130 

(13,7%) όχι. Οι 326 φοιτήτριες (54,2%) απάντησαν πως υπάρχει σχέση μεταξύ του 

ιού HPV και του ΚΤΜ, ενώ οι 276 (45,8%) απάντησαν αρνητικά. Το 47,1 % δήλωσε 

πως η HPV λοίμωξη είναι θεραπεύσιμη, ενώ το 52,9 % όχι. Οι 404 φοιτήτριες 

(76,8%) δήλωσαν τη μετάγγιση αίματος ως τρόπο μετάδοσης και το 34,9% του 

δείγματος επέλεξε τον τράχηλο ως όργανο που προσβάλλει ο ιός HPV. Ακόμη το 

72,3% (420 άτομα) απάντησε πως ο ιός μεταδίδεται από ασυμπτωματικά άτομα, ενώ 

το 27,7% (161 άτομα) απάντησε αρνητικά. Τέλος, οι 428 φοιτήτριες (75,8%) 

δήλωσαν πως ο ιός μπορεί να προσβάλλει και τα δυο φύλα. (84) 

 Μια ακόμη έρευνα του Παπαγιάννη και συν εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 

2011- 2012 σε 119 φοιτητές Ιατρικής, 549 φοιτητές Νοσηλευτικής και 297 

παραϊατρικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΑΤΕΙ της κεντρικής 

Ελλάδας μελετώντας τον ιό HPV και τον εμβολιασμό απέναντι σε αυτό. Το 44, 3% 

έχει εμβολιαστεί για τον HPV. Ο κυριότερος λόγος μη εμβολιασμού ήταν ο φόβος 

των παρενεργειών με ποσοστό 74,1. Το 52, 8% των ερωτηθέντων είχαν ανεπαρκείς ή 

καθόλου πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου κατά του HPV. (85) 

Αντίστοιχα ήταν τα αποτελέσματα και στην έρευνα της Μπακογιάννη και συν. Το 

10,47% του δείγματος εμβολιάστηκε, ενώ από το σύνολο των ερωτηθέντων που δεν 

εμβολιάστηκαν το 43,86% φοβόταν τις παρενέργειες. Από τις 573 Ελληνίδες 

φοιτήτριες μόλις το 3% δε γνώριζε για το εμβόλιο του HPV (86) Τέλος, στη μελέτη 

του Μιχαήλ και συν που είχε ως δείγμα 1210 φοιτήτριες το 33,1% είχε εμβολιαστεί. 

Ως σπουδαιότερες αιτίες μη εμβολιασμού αναφέρθηκαν για μια ακόμη φορά ο φόβος 

των παρενεργειών και οι διφορούμενες πληροφορίες για το εμβόλιο. (52,2% και 

33,1% αντίστοιχα). (87) Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με αντίστοιχη μελέτη 

του Σωτηριάδη και συν που έγινε σε Ελληνίδες στην οποία ο φόβος των 

παρενεργειών είναι μια από τις κυριότερες αιτίες απροθυμίας εμβολιασμού. (88) 
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2. Μεθοδολογία/ πληθυσμός και μέθοδοι 

2.1. Σκοπός 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθούν τα γνωστικά επίπεδα και η εν 

γένει στάση των φοιτητών Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης απέναντι στο 

εμβόλιο HPV και τον εμβολιασμό τους κατά του HPV. 

 

2.2.Ερευνητικά αντικείμενα - ερωτήματα 

Κύρια αντικείμενα 

Κύρια αντικείμενα της μελέτης αυτής αποτέλεσαν η διερεύνηση των στάσεων 

και του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης σχετικά με το τεστ 

Παπ, τον ιό HPV, την προφύλαξή τους από τον ιό και τη σχέση του με τον ΚΤΜ. 

Τέλος, επιμέρους στόχος αποτέλεσε η διερεύνηση της εμβολιαστικής κάλυψης των 

φοιτητών Νοσηλευτικής κατά του HPV. 

 

2.3. Μέθοδος 

Πληθυσμός αναφοράς 

Σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής όλων των ετών σπουδών στο τμήμα 

της Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

 

Εργαλείο έρευνας 

Για τη δημιουργία του ερωτηματολογίου έγινε μελέτη στη διεθνή και 

ελληνική βιβλιογραφία. Σχηματίστηκε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 

σύνθεση έγκυρων ερωτηματολογίων αντίστοιχων ερευνών (επιλογή ερωτήσεων) το 

οποίο περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου και πολλαπλής επιλογής. 

Οι ερωτήσεις αντλήθηκαν από αντίστοιχες έρευνες του κ. Αγοραστού για το 

πρόγραμμα «Λυσιστράτη», του κ. Αθανασέλλη και συν και της κ. Τριζέλη. (80, 84, 

90) Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία 

(ηλικία, εξάμηνο), στάσεις και απόψεις για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV και 

ερωτήσεις γνώσεων για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV. (βλ. Παράρτημα Α) 

Στην πιλοτική έρευνα που έγινε σε 10 τυχαία επιλεγμένους φοιτητές όλων των 

εξαμήνων, προέκυψαν οι εξής απαραίτητες διορθώσεις: αποφασίστηκε η φυσική 

παρουσία του ερευνητή στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου με σκοπό τη 

παραλαβή του ερωτηματολογίου και την αποσαφήνιση ενδεχόμενων αποριών και η 

σημείωση του φύλου από τον ερευνητή κατά την παραλαβή από τον ερωτώμενο. Ο 

μέσος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ήταν περίπου 15 λεπτά. 
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Συλλογή δεδομένων  

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα μή τυχαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της 

Θεσσαλονίκης. Τα ερωτηματολόγια της μελέτης διανεμήθηκαν στους σπουδαστές 

που παρακολουθούσαν θεωρητικά μαθήματα στη σχολή Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) Ιπποκράτειο (ως 

νοσοκομείο επιλογής) πριν την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης. Ο ερευνητής 

προσέγγιζε τον πληθυσμό και έθετε αρχικά την ερώτηση αν είναι φοιτητής της 

Νοσηλευτικής του ΤΕΙ (η ερώτηση αυτή πραγματοποιούνταν στο νοσοκομείο). Σε 

περίπτωση καταφατικής απάντησης ενημέρωνε τον πληθυσμό πως πραγματοποιεί μια 

έρευνα για τη διεκπεραίωση διπλωματικής εργασίας αναφέροντας τα προσωπικά του 

στοιχεία, την ιδιότητά του (απόφοιτος της Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης) και 

τον τίτλο του μεταπτυχιακού προγράμματος. Τέλος, ενημέρωνε τους φοιτητές πως για 

οποιαδήποτε απορία μπορούσαν να τον ρωτήσουν. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μέχρι 

να συμπληρωθεί δείγμα από όλα τα έτη σπουδών και ο αριθμός των 

ερωτηματολογίων να ξεπερνάει το μισό πληθυσμό του κάθε έτους. Ως κριτήριο 

επιλογής ήταν να είναι ενεργοί φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής, ενώ κριτήριο 

αποκλεισμού από την έρευνα ήταν να είναι φοιτητές άλλων τμημάτων ή άλλων 

βαθμίδων Νοσηλευτικής. Η έρευνα διεξήχθη αφού πρώτα εξασφαλίστηκε σχετική 

άδεια από το αρμόδιο επιστημονικό συμβούλιο μετά την κατάθεση της σχετικής 

αίτησης. (βλ. Κεφάλαιο 5) Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 

1/10/2017 έως τις 15/11/2017. 

 

Υποθέσεις 

Πριν την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας έγιναν κάποιες υποθέσεις οι 

οποίες κρίθηκαν απαραίτητο να ελεγχθούν με περαιτέρω ανάλυση. Οι κυριότερες από 

αυτές είναι: 

Α. Ο βαθμός ενημέρωσης σχετίζεται με την ηλικία. Οι νεότεροι σε έτος φοιτητές 

έχουν λιγότερες γνώσεις σε σχέση με τους μεγαλύτερους εξάμηνο φοιτητές. 

Β. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες γνώσεις συγκριτικά με τους άντρες. 

Γ. Η γνώση του τεστ Παπ σχετίζεται με την επίσκεψη στο γυναικολόγο, με το αν 

έχουν κάνει την εξέταση και με τον εμβολιασμό του HPV. Αυτοί που ξέρουν τι είναι 

τεστ Παπ έχουν μεγαλύτερη γνώση για το εμβόλιο. 
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Δ. Οι φοιτήτριες που έχουν εμβολιαστεί έχουν υψηλότερη βαθμολογία για τον HPV. 

Ε. Αυτοί που έχουν ήδη εμβολιαστεί πιστεύουν ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές και 

αποτελεσματικό. 

Ανάλυση δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό 

ΙΒΜ SPSS v22 στο οποίο οι απόψεις, οι στάσεις και οι γνώσεις σχετικά με τον 

εμβολιασμό αποτέλεσαν ξεχωριστές μεταβλητές. Για τον υπολογισμό της συνολικής 

βαθμολογίας των γνώσεων των σπουδαστών χρησιμοποιήθηκε το άθροισμα των 

ερωτήσεων 3, 4, 7-11, 16, 17 και 19, αφού πρώτα μετατράπηκαν σε ποσοστό (%). Για 

την συνολική βαθμολογία στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι απαντήσεις 

συμμετείχαν με αρνητικό ή θετικό ποσοστό βάση αναλογικότητας. Για τον 

υπολογισμό της κατηγορίας του επιπέδου γνώσεων η ερώτηση «Γνωρίζετε γιατί 

γίνεται το τεστ Παπ» μετατράπηκε σε 0=ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, 1=ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 

και 2=ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ, ανάλογα με τις απαντήσεις που δόθηκαν. Με βάση την 

κατηγοριοποίηση αυτή η ερώτηση χρησιμοποιήθηκε για την συνολική βαθμολογία 

του επιπέδου γνώσεων. Σε αντίστοιχες κατηγορίες ταξινομήθηκαν και οι απαντήσεις 

που δόθηκαν στην ερώτηση «Έχετε κάνει ποτέ το τεστ Παπ;… Αν όχι γιατί». Για τις 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα στατιστικά 

κριτήρια (one way ANOVA, t-test, Gamma, Kendall's tau, Somers' d, Fisher και 

Spearman's rho) ανάλογα με το είδος των μεταβλητών και αφού ελέγχθηκε η 

κανονικότητα της κατανομής τους. Τα επίπεδα σημαντικότητας είναι αμφίπλευρα και 

η στατιστική σημαντικότητα (p value) τέθηκε στο 0,05 (5%). 

Στο ίδρυμα επιλογής διανεμήθηκαν συνολικά 350 ερωτηματολόγια από τα 

οποία επιστράφηκαν τα 345 (το ποσοστό επιστροφής ήταν 98,5%). Από την ανάλυση 

αποκλείστηκαν τα ερωτηματολόγια που περιείχαν ελλιπείς τιμές σε βασικές 

μεταβλητές ή/και πάνω από 5 ελλιπείς τιμές. (Ν=20) Τέλος αφαιρέθηκαν από την 

ανάλυση και τέσσερα ερωτηματολόγια που θεωρήθηκαν συμπληρωμένα στην «τύχη» 

από οπτικό έλεγχο (είχαν απαντήσεις σε μορφή επαναλαμβανόμενου μοτίβου). Στην 

τελική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 321 ερωτηματολόγια (91,7%). 

 

Ηθικές διαστάσεις 

Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και οι πληροφορίες που αντλήθηκαν 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά για τους σκοπούς της μελέτης διασφαλίζοντας έτσι 
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τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε από 

τον ερευνητή μέσω προσωπικής προσέγγισης. Η έρευνα διεξήχθη αφού πρώτα 

εξασφαλίστηκε άδεια από το αρμόδιο επιστημονικό συμβούλιο του ιδρύματος μετά 

την κατάθεση της σχετικής αίτησης και του πρωτοκόλλου έρευνας. 
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3. Αποτελέσματα 

Το δείγμα αποτέλεσαν 321 σπουδαστές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης από το σύνολο των σπουδαστών (Ν= 559). 

 

3.1. Περιγραφική στατιστική 

Ηλικία 

Ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν 21,16±4,8 έτη, ενώ η διάμεσος 20,0 

έτη. Η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 18 και 26 ήταν η μεγαλύτερη με ποσοστό 56,69% 

(Ν=178), οι κάτω των 19 ετών 36,31% (Ν= 114) ενώ οι ερωτηθέντες άνω των 26 

ετών αποτέλεσαν το 7,01% (Ν=26). 

 

Έτος σπουδών 

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος αποτέλεσαν σπουδαστές από το 4ο έτος 

σπουδών με 29% (Ν=91). Οι πρωτοετείς φοιτητές ήταν 86 (27,24%), του 2ου έτους 57 

(18,2%) και του 3ου έτους 80 (25,5%). 

 

Φύλο 

Το 91,0% του δείγματος ήταν γυναίκες (Ν=292) και το 9% άνδρες (Ν=29). 

 

Στάσεις και απόψεις για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV 

Οι στάσεις και οι απόψεις των φοιτητών για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό 

HPV παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Όσον αφορά τον εμβολιασμό για τον HPV ο 

μέσος όρος ηλικίας εμβολιασμού ήταν στα 14,7±2,4 έτη (επικρατούσα τιμή = 15 έτη). 

Η μικρότερη ηλικία εμβολιασμού ήταν στα 8 και η μεγαλύτερη στα 20 έτη. Στην 

ερώτηση «γιατί δεν έχετε εμβολιαστεί για τον HPV απάντησαν 151 (47,04%) των 

ερωτηθέντων. Το 7,28% δήλωσε ότι «το έχω προγραμματίσει», το 60,26% ότι δεν 

έχουν ενημερωθεί επαρκώς, το 21,85% ότι φοβάται τις παρενέργειες, το 15,89% 

επειδή πιστεύει ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να τους προφυλάξει και τέλος το 16,56% 

για άλλους λόγους Όσον αφορά τις παρενέργειες από το εμβόλιο για τον HPV το 

3,4% (Ν=4) ανέφεραν κάποια παρενέργεια (τοπικό πόνο και μούδιασμα στο χέρι, 

πυρετό και πονοκέφαλο). 

 

Γνώσεις για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV 

Οι γνώσεις για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV παρατίθενται στους 

πίνακες 2 και 3 και γραφήματα 1 - 3. Αναφορικά με τους τρόπους μείωσης της 
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μετάδοσης του HPV από τους 321 ερωτηθέντες, απάντησαν οι 310 (96,57%). Το 

86,77% (Ν=269) δήλωσε με τη χρήση προφυλακτικού, το 65,16% (Ν=202) με τον 

εμβολιασμό, το 43,23% (Ν=134) με την καλύτερη υγιεινή και το 5,18% (Ν=18) με 

άλλους τρόπους.  
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3.2. Επαγωγική στατιστική 

Συνολικό επίπεδο γνώσεων και έτος σπουδών  

Για τον έλεγχο της διαφοράς του επιπέδου γνώσεων (συνολική βαθμολογία 

γνώσεων) των σπουδαστών μεταξύ των ετών των σπουδών τους χρησιμοποιήθηκε η 

παραμετρική τεχνική της ανάλυσης διασποράς (one way ANOVA) κατά ένα 

παράγοντα αφού η μεταβλητή της βαθμολογίας του επιπέδου γνώσεων στα τέσσερα 

δείγματα (έτη σπουδών) ακολουθεί την κανονική κατανομή (Shapiro-Wilk test). Από 

το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι η μηδενική 

υπόθεση δηλαδή ότι το συνολικό επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών δε σχετίζεται με 

το έτος σπουδών, απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 1) 

 

Συνολικό επίπεδο γνώσεων και ηλικιακή ομάδα  

Για τον έλεγχο της διαφοράς του επιπέδου γνώσεων (συνολική βαθμολογία 

γνώσεων) των σπουδαστών μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των σπουδαστών 

χρησιμοποιήθηκε ξανά η one way ANOVA για τον προαναφερθέντα λόγο. Από το 

επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι η μηδενική 

υπόθεση δηλαδή ότι το συνολικό επίπεδο γνώσεων των σπουδαστών δε σχετίζεται με 

την ηλικιακή ομάδα, απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 2) 

 

Συνολικό επίπεδο γνώσεων και φύλο  

Για τον έλεγχο της διαφοράς του επιπέδου γνώσεων (συνολική βαθμολογία 

γνώσεων) των σπουδαστών μεταξύ των δύο φύλων χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό 

κριτήριο t-test (t-test for Equality of Means) καθώς η μεταβλητή της βαθμολογίας του 

επιπέδου γνώσεων στις δύο κατηγορίες (άνδρες/γυναίκες) ακολουθεί την κανονική 

κατανομή (Shapiro-Wilk test). Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας 

συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι το συνολικό επίπεδο γνώσεων 

των σπουδαστών δεν σχετίζεται με το φύλο, απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 3) 

 

Πραγματικές γνώσεις για το τεστ Παπ και ηλικιακή ομάδα 

Για τον έλεγχο της σχέσης του επιπέδου γνώσεων (για το τεστ Παπ) των 

σπουδαστών μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια 

Gamma, Kendall's tau και Somers' d. Από τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας 

συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι η γνώση των σπουδαστών γιατί 

γίνεται το τεστ Παπ δε σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα, δεν μπορεί να απορριφθεί. 

(Παράρτημα/πίνακας 4) 
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Απόψεις και στάσεις σπουδαστών με ηλικία, φύλο και έτος σπουδών 

Πραγματοποίηση του Τεστ ΠΑΠ και ηλικιακή ομάδα 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι η εξέταση των σπουδαστών με το τεστ ΠΑΠ δεν 

σχετίζεται με την ηλικιακή ομάδα, απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 5) 

 

Γνώση για τον ιό HPV και ηλικιακή ομάδα 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p< 0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση δηλαδή ότι η γνώση για τον ιό HPV δε σχετίζεται με την 

ηλικιακή ομάδα, απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 6) 

 

Εμβολιασμός για τον HPV και ηλικιακή ομάδα 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 7) 

 

Τεστ ΠΑΠ και έτος σπουδών 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 8) 

 

Γνώση για τον ιό HPV και έτος σπουδών 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 9) 

 

Εμβολιασμός για τον HPV και έτος σπουδών 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p>0,05) συμπεραίνουμε ότι 

η μηδενική υπόθεση δε μπορεί να απορριφθεί. (Παράρτημα/πίνακας 10) 

 

Γνώση για το εμβόλιο για τον HPV και φύλο σπουδαστών 

Για τη συσχέτιση των σπουδαστών που γνωρίζουν ή όχι για το εμβόλιο του 

HPV με το φύλο τους χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Fisher (Fisher's Exact Test). 

Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05), συμπεραίνουμε ότι η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 11) 

 

Εμβολιασμός σπουδαστών για τον HPV και απόψεις σπουδαστών για την 

ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
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Για τη συσχέτιση των σπουδαστών που εμβολιάστηκαν ή όχι για τον HPV με 

την άποψη που εξέφρασαν για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Fisher's Exact Test. Από το επίπεδο της 

στατιστικής σημαντικότητας (p<0,05) συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται. (Παράρτημα/πίνακας 12) 

 

Γνώση γιατί γίνεται το τεστ ΠΑΠ και τι είναι ο ιός HPV 

Για τη συσχέτιση των σπουδαστών που δήλωσαν ότι γνωρίζουν ή όχι γιατί 

γίνεται το τεστ ΠΑΠ με αυτούς που εξέφρασαν ότι γνωρίζουν ή όχι τι είναι ο ιός 

HPV χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο του Fisher (Fisher's Exact Test). Από το επίπεδο 

της στατιστικής σημαντικότητας, συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση 

απορρίπτεται.. (Παράρτημα/πίνακας 13) 

 

Πραγματικό επίπεδο γνώσεων για το τεστ ΠΑΠ και συνολική βαθμολογία 

επιπέδου γνώσεων 

Για τον έλεγχο της σχέσης του πραγματικού επιπέδου γνώσεων για το τεστ 

ΠΑΠ των και της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων των σπουδαστών 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Spearman's rho (Spearman rank-order correlation 

coefficient). Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας συμπεραίνουμε ότι η 

μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Γράφημα 4, Παράρτημα/πίνακας 14) 

 

Πραγματοποίηση του τεστ Παπ και συνολική βαθμολογία επιπέδου γνώσεων 

Για τον έλεγχο της σχέσης της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων των 

σπουδαστών και της πραγματοποίησης του τεστ Παπ χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο 

Τ- Test (t-test for Equality of Means). Από το επίπεδο της στατιστικής 

σημαντικότητας συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται.. (Γράφημα 5, 

Παράρτημα/πίνακας 15) 

 

Εμβολιασμός για τον HPV και συνολική βαθμολογία επιπέδου γνώσεων 

Για τον έλεγχο της σχέσης της συνολικής βαθμολογίας γνώσεων των 

σπουδαστών και του εμβολιασμού για τον HPV χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Τ- Test 

(t-test for Equality of Means). Από το επίπεδο της στατιστικής σημαντικότητας 

συμπεραίνουμε ότι η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται. (Γράφημα 6, 

Παράρτημα/πίνακας 16)  
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4. Συζήτηση 

Ο ΚΤΜ αποτελεί έναν από τους συχνότερους καρκίνους παγκοσμίως. Καθώς 

τα ποσοστά θνησιμότητας είναι υψηλά παγκοσμίως παρόλο τη ραγδαία πρόοδο της 

ιατρικής με τη δημιουργία ενός προφυλακτικού εμβολίου για τον ΚΤΜ, αναγκαία 

κρίθηκε η μελέτη του επιπέδου γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής. Από την 

τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί στο 

διεθνή και ελληνικό χώρο θέτοντας ερωτήματα αντίστοιχα με την παρούσα έρευνα. 

Στην Ελλάδα, οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στους φοιτητές Νοσηλευτικής 

είναι ελάχιστες. 

4.1. Στάσεις και απόψεις σπουδαστών για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV 

Πραγματοποίηση τεστ Παπ 

Στην παρούσα έρευνα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει 

κάνει το τεστ Παπ. Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται ενθαρρυντικό καθώς μπορεί να 

ερμηνευτεί ότι οι φοιτήτριες αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του τεστ Παπ αλλά 

επίσης πρέπει να τονιστεί και η ανάγκη αύξησης του ποσοστού αυτού. Το 

αποτέλεσμα της έρευνας έρχεται σε συμφωνία με αντίστοιχη της Τουρκίας που 

μεγάλο μέρος του δείγματος θεωρεί πως το τεστ Παπ μειώνει τη θνητότητα του ΚΤΜ. 

(63) Το αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με αντίστοιχη 

έρευνα της Τριζέλη το 2015. (80) Αντιθέτως στην έρευνα του Αθανασέλλη και συν 

σχεδόν ο μισός πληθυσμός είχε πραγματοποιήσει το τεστ Παπ. (84) Το γεγονός αυτό 

πιθανόν μπορεί να ερμηνευτεί καθώς το δείγμα των δύο ερευνών δεν ήταν ίδιο ενώ 

επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη πως στην έρευνα του Αθανασέλλη και συν δεν 

υπήρχε ερώτηση για ποιο λόγο δε πραγματοποιήθηκε το τεστ Παπ. 

 

Λόγοι μη πραγματοποίησης τεστ Παπ 

Στην έρευνα της Μοσχοπούλου (2017) ως κύριο αίτιο της μη εξέτασης τεστ 

Παπ είναι η αμέλεια με ποσοστό που αγγίζει το μισό πληθυσμό, ενώ στην παρούσα 

μελέτη το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο.(89) Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί καθώς 

δεν υπάρχει πρόγραμμα υπενθύμισης του τεστ Παπ και οι γυναίκες αμελούν το 

ραντεβού με το γυναικολόγο. Στην παρούσα έρευνα η αμέλεια απαντήθηκε σε 

ερώτηση συμπλήρωσης κενού, ενώ στην έρευνα της Μοσχοπούλου ως απάντηση 

πολλαπλής επιλογή. (89) Αυτό πιθανόν αιτιολογεί τη διαφορά στα συγκρινόμενα 

ποσοστά. Σε μια ακόμη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό χώρο ως κύριοι 

λόγοι μη πραγματοποίησης του τεστ Παπ ήταν η αμέλεια και ο φόβος των 

αποτελεσμάτων. Τα δεδομένα αυτά συμβαδίζουν με την παρούσα έρευνα όσον αφορά 
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την αμέλεια. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το νεαρό της ηλικίας στην παρούσα έρευνα 

καθώς ενδεχομένως αιτιολογεί τη μη ύπαρξη σεξουαλικών επαφών, ενώ στην έρευνα 

της Γκεσούλη το 2008 (78) ο ερωτηθέν πληθυσμός ήταν επαγγελματίες υγείας και 

κατ’ επέκταση μεγαλύτεροι σε ηλικία. Συγκρινόμενο με την έρευνα της Τριζέλη 

(2015) παρατηρείται πως και στις δύο έρευνες ως κύριος λόγος μη πραγματοποίησης 

του τεστ Παπ ήταν η αμέλεια. (80) 

 

Τι είναι ο ιός HPV 

Στην παρούσα μελέτη υψηλό ποσοστό δήλωσε πως γνωρίζει τι είναι ο ιός 

HPV, ενώ ένα μικρό ποσοστό απάντησε αρνητικά. Αντίστοιχα υψηλά είναι τα 

ποσοστά και σε άλλες δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο. (80, 

84) Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, αναγκαίο όμως είναι να φανεί αν ισχύει σε 

επακόλουθες ερωτήσεις καθώς υπάρχει η πιθανότητα να ισχύει κάτι αντίστοιχο με τη 

γνώση του τεστ Παπ που ενώ μεγάλο ποσοστό γνώριζε γιατί γίνεται, σε 

διευκρινιστική ερώτηση το ποσοστό που απάντησε ορθά ήταν μικρότερο. 

 

Εμβολιασμός για τον ιό HPV 

Η εμβολιαστική κάλυψη για το HPV στο υπό μελέτη δείγμα άγγιξε το 37,7% 

(116 άτομα) ποσοστό μεγαλύτερο από αντίστοιχες έρευνες που έγιναν στον ελλαδικό 

χώρο. (79, 80, 82, 83, 84, 86, 87). Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2011-2012 

είχε μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένων σε σχέση με την παρούσα (44, 3%) (85). 

Επιβάλλεται να τονιστεί πως οι έρευνες δεν έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα και 

διέφερε το δείγμα, γεγονός που πιθανόν αιτιολογεί τις αποκλίσεις. Αντίστοιχα, σε 

διεθνείς έρευνες που έγιναν στην Τουρκία έδειξαν ότι τα ποσοστά εμβολιασμού κατά 

του HPV ήταν πολύ χαμηλά, κάτω του 3%. (32, 64, 65) Στην Ιαπωνία η εμβολιαστική 

κάλυψη άγγιξε το 12% των φοιτητριών (φοιτήτριες Νοσηλευτικής και Ιατρικής) (68) 

και στην Ινδία το 6,8 % (69), ποσοστά χαμηλότερα από την παρούσα έρευνα. Σε 

μελέτη με δείγμα φοιτητές Νοσηλευτικής σε Πανεπιστήμιο στα σύνορα ΗΠΑ- 

Μεξικό το 28,9% του δείγματος είχε εμβολιαστεί. (77) Το ποσοστό της παρούσας 

μελέτης φαίνεται πως είναι χαμηλότερο από αντίστοιχη έρευνα σε επαγγελματικό 

σχολείο της Γερμανίας (67%) (61). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί ενδεχομένως, καθώς 

διαφέρει το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης , αλλά και η κουλτούρα και η φιλοσοφία 

των χωρών. Όσον αφορά τις παρενέργειες του εμβολίου τέσσερις φοιτήτριες 

δήλωσαν τις συχνά αναμενόμενες (τοπικό πόνο και μούδιασμα στο χέρι, πυρετό και 

πονοκέφαλο). 
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Πρόθεση εμβολιασμού – Λόγοι μη εμβολιασμού για τον HPV 

Μικρός φαίνεται να είναι ο αριθμός των ανθρώπων που σκοπεύουν να 

εμβολιαστούν. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως οι μισοί περίπου 

ερωτηθέντες δήλωσαν πως χρειάζεται επιβεβαίωση της ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας στο εμβόλιο του HPV. Το ποσοστό των ατόμων που έχουν 

πρόθεση να εμβολιαστούν στην παρούσα μελέτη είναι αισθητά μικρότερος 

συγκρινόμενος με διεθνείς έρευνες. (32, 64, 65, 69, 77) Το γεγονός αυτό μπορεί να 

ερμηνευτεί όπως προαναφέρθηκε καθώς η νοοτροπία, η κουλτούρα αλλά και το 

σύστημα υγείας και εκπαίδευσης διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Στον ελληνικό χώρο 

και στην έρευνα του Αθανασέλλη και συν το ποσοστό που σκόπευε να εμβολιαστεί 

είναι χαμηλό. (84) Συγκρίνοντας τις δύο αυτές έρευνες φαίνεται πως το ποσοστό 

πρόθεσης εμβολιασμού είναι χαμηλό και μειώνεται στη διάρκεια των ετών, πρέπει 

όμως να ληφθεί υπόψη πως οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δυο διαφορετικούς 

πληθυσμούς. Κατ’ επέκταση καθώς και οι δύο έρευνες είναι πρόσφατες, συνεπάγεται 

πως είναι αναγκαίο να ερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη 

αποφάσεων και οι λόγοι που το δείγμα δεν επιθυμεί να εμβολιαστεί. Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορέσουν να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις και τροποποιήσεις και να 

αυξηθούν τόσο τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης όσο και πρόθεσης εμβολιασμού. 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στις περισσότερες διεθνείς και ελληνικές 

έρευνες ο φόβος των παρενεργειών αποδεικνύεται πρωταρχικός παράγοντας μη 

εμβολιασμού, ενώ ακολουθεί η ανεπαρκής ενημέρωση, το κόστος και ο φόβος για μη 

αποτελεσματικότητα του εμβολίου (65, 66, 69, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88) 

 

Πρόθεση πληρωμής για το εμβόλιο HPV 

Σχεδόν ο μισός πληθυσμός της παρούσας έρευνας διατίθεται να προμηθευτεί 

το εμβόλιο αν αυτό δε χορηγείται δωρεάν από το κράτος, όπως και στην έρευνα της 

Μοσχοπούλου. (89) Σε διεθνή έρευνα στην Ουγγαρία αν ο εμβολιασμός ήταν δωρεάν 

η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα ήθελε να εμβολιαστεί, σε περίπτωση όμως που 

έπρεπε να πληρώσει ιδιωτικά, ο αριθμός αυτός μειώνονταν πολύ. (62) Στον Καναδά 

αντίστοιχα η πλειοψηφία στηρίζει τον εμβολιασμό αν χορηγείται από το κράτος. Οι 

αριθμοί αυτοί μειώνονται κατά 1/3 αν ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το εμβόλιο. 

Τα δεδομένα της έρευνας αυτής έρχονται σε αντίθεση με έρευνα που έγινε σε 

Καναδούς παιδιάτρους, μαιευτήρες και οικογενειακούς γιατρούς με το ποσοστό να 

μειώνεται 3- 4% αν το εμβόλιο δε χορηγούταν από το κράτος. (75,76) Αυτό μπορεί να 
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εξηγηθεί καθώς ο πληθυσμός παρόλο την οικονομική κρίση επιλέγει να διαθέσει ένα 

χρηματικό ποσό προκειμένου να διασφαλίσει και να προφυλάξει την υγεία του. Από 

την άλλη μεριά, ίσως το δείγμα αγνοεί το υψηλό κόστος του εμβολίου. 

 

4.2. Γνώσεις για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV 

Λόγος για τον οποίο γίνεται το τεστ ΠΑΠ 

Τα ευρήματα από την παρούσα έρευνα έδειξαν ότι παρόλο που η πλειοψηφία 

των σπουδαστών δηλώνει ότι γνωρίζει τι είναι το τεστ Παπ, σε επακόλουθη ερώτηση 

διευκρίνησης (ερώτηση συμπλήρωσης κενού), μικρότερο είναι το ποσοστό εξ αυτών 

που δείχνει να γνωρίζει ακριβώς το σκοπό του τεστ. Παρόμοια αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και σε άλλες αντίστοιχες μελέτες παραδείγματος χάρη στη μελέτη 

της Τριζέλη το 2015.(80) Το εύρημα αυτό συμφωνεί και με προηγούμενη έρευνα σε 

705 Ελληνίδες.(84) Από τις προαναφερθέντες έρευνες φαίνεται πως υπάρχει ελλιπής 

γνώση όσον αφορά το σκοπό της διαγνωστικής μεθόδου. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός πως δε γίνεται ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους γυναικολόγους ή δεν 

έχει αποτελέσει μέχρι τη στιγμή της έρευνας αντικείμενο γνώσεων στη σχολή. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών έρχονται σε συμφωνία με μια ακόμη έρευνα που έγινε το 

2008 σε επαγγελματίες υγείας. (78) Τα ευρήματα αυτά δεν εκπλήσσουν, καθώς είναι 

γνωστό ότι το σύνολο των Ελληνίδων γενικότερα που υποβάλλονται τακτικά σε τεστ 

Παπανικολάου δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%. (90). Αντίστοιχα ήταν και τα 

αποτελέσματα από αντίστοιχη έρευνα που έγινε στη Νιγηρία. (70) 

 

Κάθε πότε επαναλαμβάνεται το τεστ Παπ 

Στην παρούσα έρευνα το ποσοστό που δήλωσε πως το τεστ Παπ 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο είναι υψηλό και μεγαλύτερο από αντίστοιχη έρευνα της 

Τριζέλη το 2015. (80) Από τα ποσοστά αυτά φαίνεται πως υπάρχει γνώση, η οποία 

πρέπει να αυξηθεί. Παρόλο που και οι δύο έρευνες έχουν το ίδιο δείγμα πληθυσμού 

(φοιτητές Νοσηλευτικής) δεν πραγματοποιήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα γεγονός 

που ενδεχομένως να αιτιολογεί την απόκλιση των δυο συγκρινόμενων ποσοστών. 

 

Τρόποι μετάδοσης του ιού HPV και ποια όργανα προσβάλλει ο ιός 

Στην παρούσα έρευνα όσον αφορά τον τρόπο μετάδοσης του ιού σχεδόν όλο 

το δείγμα ανέφερε τον ερωτικό σύντροφο, ενώ το μισό σχεδόν δείγμα επέλεξε τη 

μετάγγιση και από τη μητέρα στο παιδί. Επίσης, μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό που 

απάντησε πως ο ιός μεταδίδεται από τις πετσέτες σε σχέση με τα ασυμπτωματικά 
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άτομα ενώ υψηλό ήταν το ποσοστό που απάντησε πως ο τράχηλος της μήτρας είναι 

το όργανο που προσβάλλεται από τον ιό. Αντίστοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό 

στην έρευνα της Τριζέλη (2015) που δήλωσε τη σεξουαλική επαφή ως τρόπο 

μετάδοσης. Στη μελέτη της Γιακουμάτου (2013) υψηλό είναι το ποσοστό που 

γνωρίζει τον τρόπο μετάδοσης του ιού. Εν αντιθέσει με την έρευνα του Αθανασέλλη 

και συν υψηλό ήταν το ποσοστό που δήλωσε τη μετάγγιση αίματος ως τρόπο 

μετάδοσης με λιγότερο από το μισό πληθυσμό να επιλέγει τον τράχηλο ως όργανο 

που προσβάλλει ο ιός HPV (84). Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί καθώς οι δυο 

συγκρινόμενες έρευνες δεν έγιναν το ίδιο χρονικό διάστημα αλλά με διαφορά περίπου 

πενταετίας καθώς και από το γεγονός πως η δομή των ερωτήσεων στις δυο έρευνες 

ήταν διαφορετική (στην παρούσα έρευνα ήταν απάντηση σε ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής εν αντιθέσει με την έρευνα του Αθανασέλλη και συν που ήταν απάντηση σε 

ερώτηση κλειστού τύπου (ΝΑΙ- ΟΧΙ) με αποτέλεσμα ίσως να μην είναι τόσο 

συγκρίσιμα τα δεδομένα αυτά. Από τις απαντήσεις και των δυο ερευνών 

διαπιστώνεται πως υπάρχει γνώση αλλά είναι μερική και υπάρχουν πληροφορίες που 

πρέπει να αποσαφηνιστούν καθώς φαίνεται πως και οι δύο πληθυσμοί θεωρούν πως ο 

ιός HPV μεταδίδεται και αιματογενώς. Όσον αφορά σε έρευνα που έγινε στην 

Τουρκία τα ποσοστά ήταν αισθητά μεγαλύτερα αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης 

από ασυμπτωματικά άτομα και τη μετάδοση από τη μητέρα στο παιδί. Αυτό μπορεί 

να αιτιολογηθεί καθώς διαφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα της γείτονας χώρας. Στο 

σημείο αυτό αναγκαίο κρίνεται να επισημανθεί πως η πλειοψηφία των φοιτητών δε 

γνωρίζει όλα τα όργανα που προσβάλλει ο ιός. 

 

Σχέση μεταξύ HPV και ΚΤΜ 

Αναφορικά με την ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει σχέση μεταξύ του ιού 

HPV και του ΚΤΜ ο μισός σχεδόν πληθυσμός απάντησε αρνητικά. Συγκεκριμένα οι 

μισοί φοιτητές δήλωσαν πως δεν υπάρχει σχέση. Οι απόψεις φαίνεται να είναι 

διφορούμενες όπως και σε έρευνα φοιτητριών του Αθανασέλλη και συν το 2014. (84) 

Αντίθετα, σε διεθνείς έρευνες παρατηρείται πως τα ποσοστά που απάντησαν πως 

υπάρχει σχέση μεταξύ του HPV και του ΚΤΜ είναι αισθητά μεγαλύτερα. (32, 64, 72, 

84) Για ακόμη μια φορά παρατηρείται η διαφορά μεταξύ των μελετών που γίνονται 

στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 
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Προσβολή των δυο φύλων από τον ιό HPV 

Αναφορικά με την ερώτηση αν ο ιός HPV μπορεί να προσβάλλει και τα δύο 

φύλα τα ποσοστά τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και στη μελέτη του Αθανασέλλη 

και συν (2014) είναι υψηλά και σχεδόν τα ίδια. (84) Σε αντίθεση έρχεται μια έρευνα 

στο Καμερούν στην οποία το ποσοστό που δήλωσε πως και τα δύο φύλα έχουν ίδια 

πιθανότητα μόλυνσης ήταν κάτω από το μισό πληθυσμό. (72) Αυτό αιτιολογείται 

πιθανόν καθώς οι φοιτητές φαίνεται να γνωρίζουν πως και τα δύο φύλα μπορούν να 

προσληφθούν από τον ιό, ενώ για ακόμη μια φορά παρατηρείται ένα έλλειμμα 

γνώσεων αφού το ποσοστό θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο και η διαφορά μεταξύ 

δύο χωρών με διαφορετικό σύστημα υγείας. 

 

Θεραπεύσιμη ή μή η λοίμωξη από τον ιό HPV 

Σε επόμενη ερώτηση γνώσεων οι φοιτητές κλήθηκαν να απαντήσουν αν η 

λοίμωξη από τον ιό HPV είναι θεραπεύσιμο νόσημα ή όχι. Ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό απάντησε θετικά, μεγαλύτερο από αντίστοιχη έρευνα στην Τουρκία (65) και 

στον ελλαδικό χώρο (84) Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί καθώς πιθανόν δεν έχει 

αποτελέσει μέχρι τη στιγμή της έρευνας αντικείμενο γνώσεων στη σχολή, ενώ για 

ακόμη μια φορά πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός πως συγκρίνονται δύο 

διαφορετικές χώρες στη δεύτερη περίπτωση. 

 

Αναγκαιότητα του εμβολιασμού των αγοριών για τον HPV 

Σε επόμενη ερώτηση οι φοιτητές κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους 

σχετικά με το αν πρέπει να εμβολιάζονται και τα αγόρια ή όχι. Οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες απάντησαν επιθυμούν την ένταξη εμβολιασμού των αγοριών στο 

εμβολιαστικό σχήμα. Παρόμοιο αποτέλεσμα παρουσιάζεται και στη μελέτη του 

Αθανασέλλη και συν. (84) 

 

Τρόποι μείωσης της μετάδοσης του HPV 

Αναφορικά με τους τρόπους μείωσης του ιού HPV οι φοιτητές υπέδειξαν τη 

χρήση προφυλακτικού και του εμβολίου σε υψηλά ποσοστά. Τα αποτελέσματα 

συγκρινόμενα με διεθνείς μελέτες ποικίλουν. Παρατηρείται πως σε μελέτη που έγινε 

σε Πανεπιστήμιο στην Τουρκία το ποσοστό για τον εμβολιασμό ως μέτρο πρόληψης 

είναι αντίστοιχα υψηλό (32), σε αντίθεση με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

Πανεπιστήμια της Ιαπωνίας και του Καμερούν το ποσοστό που ανέφερε τη χρήση 

προφυλακτικού ως μέσο προφύλαξης ήταν χαμηλό. (68, 72) Τέλος, σε έρευνα που 
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πραγματοποιήθηκε το 2015 σε Πανεπιστήμιο της Βραζιλίας όλο σχεδόν το δείγμα 

υπέδειξε τη χρήση προφυλακτικού και τη χορήγηση του εμβολίου σαν μέσα 

πρόληψης του HPV. (74) Αυτό μπορεί να οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία των 

ερωτηθέντων από άλλες χώρες, στις στάσεις και αντιλήψεις τους για τη σεξουαλική 

επαφή και την προφύλαξη καθώς ακόμη και στο διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Συγκρινόμενα τα ποσοστά της παρούσας έρευνας με αντίστοιχη μελέτη στον 

ελλαδικό χώρο είναι μεγαλύτερα. Σχεδόν ο μισός πληθυσμός επέλεξε λανθασμένα και 

την καλύτερη υγιεινή ως τρόπο μείωσης της μετάδοσης του ιού, ποσοστό υψηλότερο 

σε σχέση με την προαναφερόμενη έρευνα. (80) Η διαφορά αυτή μπορεί να ερμηνευτεί 

καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες το ίδιο χρονικό διάστημα ούτε είχαν το 

ίδιο δείγμα. Από την απάντηση αυτή φαίνεται πως υπάρχει έλλειμμα γνώσεων για τον 

τρόπο μετάδοσης και πρόληψης του ιού. 

 

Γνώση για το εμβόλιο και τον ΚΤΜ 

Αναφορικά με τη γνώση για το εμβόλιο στην παρούσα έρευνα μεγάλος είναι ο 

αριθμός των ερωτηθέντων που δήλωσε πως το εμβόλιο είναι ασφαλές και 

αποτελεσματικό. Επιπρόσθετα, μικρό μέρος του δείγματος δήλωσε πως το εμβόλιο 

προφυλάσσει από μια σπάνια μόλυνση. Σε αντίστοιχες μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν σε Πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας και στο Καμερούν 

(2011) τα ποσοστά που ανέφεραν πως ο ΚΤΜ είναι μια σπάνια μόλυνση ήταν 

μικρότερο και μεγαλύτερο αντίστοιχα. (66, 72) Οι διαφορές μπορεί να εξηγηθούν 

καθώς η μορφή των ερωτήσεων δεν ήταν ίδια στις συγκρινόμενες έρευνες και 

ενδεχομένως επηρεάζει το εκπαιδευτικό σύστημα και της υγείας των διάφορων 

χωρών. 

Στην παρούσα έρευνα φάνηκε πως το «νεαρό» του έτους σπουδών επηρεάζει 

αρνητικά τα επίπεδα γνώσης ως προς τον ιό HPV και τον ΚΤΜ. Αυτό μπορεί να 

υποτεθεί πως είναι αποτέλεσμα αναμενόμενο, καθώς οι φοιτητές διδάσκονται στο 4ο 

έτος σπουδών στο μάθημα Υγεία Γυναικών τα ερωτώμενα θέματα της έρευνας. Μια 

ακόμη συσχέτιση είναι πως το φύλο επηρεάζει το επίπεδο γνώσεων, καθώς οι 

γυναίκες φάνηκε πως συγκέντρωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους άντρες. 

Αισιόδοξο και αναμενόμενο είναι το γεγονός πως οι εμβολιασμένες φοιτήτριες 

δήλωσαν πως το εμβόλιο κατά του ιού HPV είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και 

συγκέντρωσαν υψηλότερη συνολική βαθμολογία γνώσεων. Τέλος, οι φοιτήτριες που 

γνωρίζουν τον ακριβή λόγο που γίνεται το τεστ Παπ έχουν υψηλότερη βαθμολογία. 

Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε πως επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές υποθέσεις.  
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4.3. Περιορισμοί- Μειονεκτήματα μελέτης 

Καθώς το εμβόλιο κατά του HPV κυκλοφορεί την τελευταία δεκαετία, η 

βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε ήταν πρόσφατη, από το 2000 και έπειτα. 

Η έρευνα είχε κάποιους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Θα 

μπορούσαν να ερευνηθούν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις γνώσεις και τις 

στάσεις των φοιτητών όπως παραδείγματος χάρη, το οικονομικό και μορφωτικό 

επίπεδο της οικογένειας, η σεξουαλική συμπεριφορά και η καταγωγή. Ακόμη, θα 

μπορούσε να γίνει αντίστοιχη έρευνα και σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε 

μεγαλύτερο πληθυσμό (π.χ. να συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα και φοιτητές άλλων 

σχολών επιστημών υγείας) αλλά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι υπερβαίνει το 

περιορισμένο κόστος, χρόνο και σκοπό της παρούσας μελέτης. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δε μπορούν να γενικευθούν για όλους τους φοιτητές Νοσηλευτικής καθότι η 

έρευνα αφορούσε τους φοιτητές Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Επιπρόσθετα, οι έρευνες και δη παραπάνω οι έρευνες που έγιναν στον 

ελλαδικό χώρο που απευθύνονταν σε φοιτητές Νοσηλευτικής ήταν περιορισμένες. 

Υπήρχαν έρευνες που οι φοιτητές Νοσηλευτικής αποτελούσαν μέρος του δείγματος, 

γεγονός που έκανε δύσκολη τη δυνατότητα σύγκρισης και εξαγωγής συμπεράσματος. 
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4.4. Μέλλον, ορίζοντες, προοπτικές 

Από τις μελέτες που έχουν αναφερθεί στην παρούσα εργασία, συμπεραίνεται 

πως ποικίλουν στις διάφορες χώρες τα ποσοστά σχετικά με τη στάση, τις γνώσεις και 

την αντίληψη των φοιτητών και επαγγελματιών υγείας για τον ΚΤΜ και τον ιό HPV. 

Αναφορικά με τον ιό HPV υπάρχει γνώση η οποία όμως κρίνεται αναγκαίο να 

αυξηθεί. Επιπρόσθετα, καθότι η πρόληψη θα μπορούσε να μειώσει τη θνησιμότητα, 

πρέπει να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Επισημαίνεται πως σε επιµέρους θέματα 

σχετικά µε τον ιό HPV και τον ΚΤΜ υπάρχει έλλειμμα γνώσης και παρατηρείται 

άγνοια ή σύγχυση στους ερωτώμενους. Ακόμη, φαίνεται να επικρατεί ελλιπής 

ενημέρωση στο σκοπό της διαγνωστικής εξέτασης του τεστ Παπ, με αποτέλεσμα να 

είναι πρωταρχικής σημασίας η ενημέρωση των γυναικών. Για παράδειγμα, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων αγνοεί πως ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από 

ασυμπτωματικά άτομα. Έμφαση πρέπει να δίνεται και στη χρήση προφυλακτικού 

καθώς μειώνει τη μετάδοση του ιού. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως στην 

παρούσα μελέτη φαίνεται πως ο HPV αποτελεί ένα «γυναικείο πρόβλημα» για το 

λόγο αυτό πρέπει και ο ανδρικός πληθυσμός να αποτελεί στόχο ενημέρωσης. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους, η επαρκής ενημέρωση σχετικά με τον ιό, 

τον προφυλακτικό εμβολιασμό και τον ΚΤΜ θα πρέπει να ξεκινά σε νεαρή ηλικία και 

όχι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό επίπεδο. Έχει καταστεί σαφές πως το 

ζήτημα του εμβολιασμού θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους επαγγελματίες υγείας 

και τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, με στόχο τον περιορισμό εμφάνισης των 

περιστατικών του ΚΤΜ ενώ προτείνεται η μαζικότερη εφαρμογή του εμβολιασμού. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και στρατηγικές 

προώθησης και ενημέρωσης από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς. Οι φοιτητές 

Νοσηλευτικής αποτελούν τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας. Για το λόγο αυτό 

αναγκαία κρίνεται η επιμόρφωσή τους σε θέματα ζωτικής σημασίας. Σκόπιμο θα ήταν 

να πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια που θα απευθύνονται σε όλο τον 

πληθυσμό και να γίνονται οι αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες και καμπάνιες από τα 

ΜΜΕ, το Internet και το γυναικολόγο που αποτελούν πηγές ενημέρωσης του 

πληθυσμού. 

Η υλοποίηση αυτής της έρευνας, αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει κίνητρο 

για τη διεξαγωγή νέων ερευνών. Αναγκαίο κρίνεται να πραγματοποιηθούν 

αντίστοιχες μελέτες στον ίδιο πληθυσμό- στόχο, σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε 

επαγγελματίες υγείας και εργαζόμενους στο χώρο της υγείας προκειμένου να 

συγκριθούν τα δείγματα, να φανούν τυχόν ελλείψεις και αποσαφηνιστούν εσφαλμένες 
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γνώσεις. Επιπλέον, μπορεί να υλοποιηθεί συγκριτική έρευνα που να περιλαμβάνει και 

άλλες βαθμίδες Νοσηλευτικής (Δ.Ε., Π. Ε.). Ακόμη, μπορεί να πραγματοποιηθεί 

συγκριτική έρευνα κατοίκων της επαρχίας και μεγαλύτερων πόλεων. Ωφέλιμο θα 

ήταν να πραγματοποιηθεί έρευνα σε νεότερο ηλικιακά πληθυσμό καθώς και στους 

γονείς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι γονείς είναι διστακτικοί απέναντι στον 

εμβολιασμό και αν ναι για ποιους λόγους.     
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4.5. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να φανούν οι στάσεις και τα γνωστικά 

επίπεδα των φοιτητών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ιό HPV και τον ΚΤΜ. Η 

μέση συγκεντρωτική βαθμολογία του δείγματος αναφορικά με τις γνώσεις απέναντι 

στον ιό HPV και το τεστ Παπ κρίνεται μη ικανοποιητική. Αναφορικά με το αρχικό 

ερώτημα που τέθηκε για τις γνώσεις και τις στάσεις των φοιτητών Νοσηλευτικής 

σχετικά με τον ιό του HPV και τον ΚΤΜ ο ερωτηθείς πληθυσμός φάνηκε πως έχει 

εσφαλμένη ή ελλιπή γνώση αναφορικά με τον HPV και τον ΚΤΜ, αποτέλεσμα μη 

αναμενόμενο, καθώς ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας η συνολική βαθμολογία 

γνώσεων αναμένονταν να ήταν μεγαλύτερη. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο μέρος των 

σπουδαστών όχι μόνο δεν γνωρίζουν αλλά σε μεγάλο ποσοστό έχουν και 

λανθασμένες αντιλήψεις για το τεστ Παπ, τον ιό του HPV και τον εμβολιασμό κατά 

του ιού. Το γεγονός αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει την ατυχή εμπέδωση των 

προσλαμβανόμενων σχετικών γνώσεων, την άγνοια ή την αδιαφορία των 

σπουδαστών για τη σοβαρότητα μιας ενδεχόμενης νόσου και τη σημασία της 

πρόληψης ή τέλος και το έλλειμμα στις στρατηγικές ενημέρωσης και πρόληψης στην 

υγειονομική φροντίδα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, περισσότεροι από 

τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν πως δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς για το 

εμβόλιο HPV και υπάρχουν διφορούμενες απόψεις σχετικά με το αν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του HPV και του ΚΤΜ. Καθότι φαίνεται πως η γνώση των φοιτητών ίσως 

είναι επιφανειακή ωφέλιμο θα ήταν να γίνονται συχνές επαναλήψεις στην εκμάθηση 

νέων αντικειμένων ή να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος τρόπος διδασκαλίας. 

Διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές των πρώτων ετών που είναι και νεαρότεροι 

ηλικιακά έχουν λιγότερες γνώσεις συγκριτικά με τους αυτούς των μεγαλύτερων ετών. 

Επίσης το επίπεδο γνώσεων διαφέρει ως προς το φύλο υποδεικνύοντας ίσως πως το 

εμβόλιο του HPV αποτελεί «γυναικεία υπόθεση». Επιπρόσθετα, οι εμβολιασμένες 

φοιτήτριες και όσες έχουν ακριβή γνώση για το τεστ Παπ θεωρούν πως το εμβόλιο 

κατά του HPV είναι ασφαλές και αποτελεσματικό σε αντίθεση με το μισό σχεδόν 

δείγμα που υποστήριξε πως το εμβόλιο χρειάζεται ακόμα επιβεβαίωση της ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας. Είναι ενδιαφέρον και χρήζει προσοχής ότι πολύ μικρός 

είναι ο αριθμός των φοιτητών που θέλουν να προφυλαχτούν και εμβολιαστούν κατά 

του HPV,καθώς  μικρός είναι και ο αριθμός των φοιτητών που γνωρίζουν τον τρόπο 

μετάδοσης και ποια όργανα προσβάλλονται, δεδομένα που επιβεβαιώνουν το 

προαναφερθέν έλλειμμα γνώσεων. 
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Η ελλιπής ενημέρωση μπορεί να αιτιολογήσει το χαμηλό επίπεδο 

εμβολιασμού αλλά και το μικρό ποσοστό των ατόμων που έχουν πρόθεση να 

εμβολιαστούν. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί με ποικίλους τρόπους. Η 

διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο γνώσεων 

σχετικά με τον ιό HPV και τον ΚΤΜ. Πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω 

έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν οι κατάλληλοι τρόποι προσέγγισης του 

πληθυσμού με στόχο την παροχή κατάλληλων πληροφοριών προκειμένου να μειωθεί 

η διστακτικότητα απέναντι στο εμβόλιο. Ωφέλιμο θα ήταν να αρχίζει η επιμόρφωση 

για τον HPV σε νεότερη ηλικία και όχι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και αρωγοί σε 

αυτήν την προσπάθεια πρέπει να είναι η πολιτεία και το περιβάλλον του ατόμου.  

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρινόμενα με αντίστοιχες 

έρευνες, φαίνεται πως υπάρχουν κοινά σημεία αλλά και διαφορές. Σε αρκετές έρευνες 

φάνηκε πως υπάρχει ελλιπής ενημέρωση τόσο για το σκοπό της διαγνωστικής 

εξέτασης τεστ Παπ, όσο και για το εμβόλιο κατά του HPV. Θα πρέπει όμως να 

ληφθεί υπόψη πως υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν τον 

ερωτώμενο πληθυσμό, ενώ επιπρόσθετα τόσο το σύστημα παιδείας και υγείας όσο 

και η κουλτούρα και  η φιλοσοφία των ατόμων διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Με την 

παρούσα έρευνα δίνεται έναυσμα να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες στο διεθνή και 

ελλαδικό χώρο οι οποίες θα μελετούν τους ερωτηθέντες άξονες εκτενέστερα τόσο στο 

γενικό πληθυσμό αλλά και στους επαγγελματίες υγείας. 

Παρόλο που στην παρούσα έρευνα μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων  

θεωρεί πως με το εμβόλιο θα μειωθεί η μετάδοση του ιού, πολύ χαμηλό ποσοστό έχει 

πρόθεση να εμβολιαστεί. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως οι μισοί περίπου 

ερωτηθέντες δήλωσαν πως χρειάζεται επιβεβαίωση της ασφάλειας και 

αποτελεσματικότητας στο εμβόλιο του HPV. Για τους προαναφερθέντες αυτούς 

λόγους, αφετηρία και βάση της ενημέρωσης του πληθυσμού πρέπει να είναι το 

γεγονός πως 1) πρωτογενώς μέσω του εμβολιασμού εναντίον του HPV μπορεί να 

επιτευχθεί  προστασία από τους συσχετιζόμενους με τον ιό HPV καρκίνους και 2) 

δευτερογενώς αναφορικά με τον ΚΤΜ αναγκαίο είναι να ανιχνευθούν έγκαιρα 

εγκατεστημένες προκαρκινικές βλάβες με προληπτικό έλεγχο των γυναικών. 

Συμπερασματικά, καθότι η θνησιμότητα από τον ΚΤΜ είναι μεγάλη, 

αναγκαίο κρίνεται να αυξηθεί η πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη 

εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα ενώ επιτακτική είναι η ανάγκη επιμόρφωσης των 

επαγγελματιών υγείας και του γενικού πληθυσμού, κατά προτίμηση σε νεότερη 

ηλικία. Χρήζει αναγκαία η δημιουργία ενός άρτια δομημένου δικτύου ενημέρωσης 
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και πρόληψης όλων των πολιτών στο οποίο αρωγός θα είναι το εθνικό σύστημα 

υγείας, καθώς δεν είναι αποκλειστική ατομική ευθύνη η πρόληψη από τον ΚΤΜ και ο 

εμβολιασμός εναντίον του HPV. Ενημερωτικές εκστρατείες και καμπάνιες θα πρέπει 

να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα υπενθυμίζοντας στους πολίτες 

τη σημασία και σπουδαιότητα της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης. 

Συγκεκριμένα, στόχος των εκστρατειών μέσω ενημερωτικών δράσεων πρέπει να είναι 

η ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την πρόληψη της μόλυνσης από τον ιό 

HPV και τη σπουδαιότητα και αξία του εμβολιασμού για την πρόληψη λοίμωξης από 

τον HPV, δίνοντας έμφαση στον εμβολιασμό των εφήβων. Καθώς το εμβόλιο του 

HPV πραγματοποιείται σε νεαρή ηλικία και οι γονείς είναι αυτοί που αποφασίζουν 

και πηγαίνουν το παιδί στο γιατρό, πρέπει να πληροφορηθούν έγκυρα από ένα άρτια 

εκπαιδευμένο προσωπικό υγείας. Τέλος, πρωταρχικής σημασίας είναι η 

πραγματοποίηση αντίστοιχων ερευνών με αντικείμενο μελέτης τον εμβολιασμό κατά 

του ιού HPV, τη γνώση για τον ιό και τον ΚΤΜ. 
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5. Εγκρίσεις μελέτης 
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7. Πίνακες και Γραφήματα 

7.1 Πίνακες 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (%) 

 ΝΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Έχετε κάνει ποτέ το τεστ ΠΑΠ; 117 (63%) 199 (37%)  
Δεν έχετε κάνει ποτέ το τεστ ΠΑΠ γιατί..    

Αμέλεια 17 (19,5%)   
Όχι σεξουαλικές επαφές 14 (4,4%)   
Είναι νωρίς 8 (2,5%)   
Δε χρειάζεται 13 (4,0%)   
Φόβος εξέτασης 4 (1,2%)   
Το έχω προγραμματίσει 1 (0,3%)   
Ντρέπομαι το γυναικολόγο 1 (0,3%)   
Άλλοι λόγοι 29 (9,0)   

Γνωρίζετε τι είναι ο ιός HPV; 252 (80,5%) 61 (19,5%)  
Έχετε εμβολιαστεί για τον HPV; 116 (37,7%) 192 (62,3%)  
Αντιμετωπίσατε κάποια παρενέργεια από το 
εμβόλιο του HPV; 

4 (3,4%) 115 (96,6%)  

Αν το εμβόλιο εναντίων του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας δε θα προσφέρεται 
δωρεάν από το κράτος ή τα ασφαλιστικά 
ταμεία θα επιλέγατε να το προμηθευτείτε 
ιδιωτικά; 

167 (54,9%) 74 (23,1%) 63 (20,7%) 

Πίνακας 1. Στάσεις και απόψεις σπουδαστών για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό 

HPV. 

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (%) 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
Γνωρίζετε γιατί γίνεται το τεστ ΠΑΠ;  248 (80,52%) 60 (19,46%) 
Γνωρίζετε γιατί γίνεται το τεστ ΠΑΠ;    

Ακριβή γνώση 100 (55,9%)   
Μερική γνώση 37 (20,7%)   
Λανθασμένη γνώση 42 (23,5%)   

Κάθε πότε επαναλαμβάνεται το τεστ 
ΠΑΠ; 

   

Κάθε 6 μήνες 34 (11,5%)   
Κάθε 1 χρόνο 234 (79,32%)   
Κάθε 2 χρόνια 15 (5,1%)   
Πάνω από 3 χρόνια 12 (4,1%)   

Γνωρίζετε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ 
του HPV και του καρκίνου τραχήλου 
της μήτρας; 

 150 (47,8%) 164 (52,2%) 

Ο ιός HPV μπορεί να προσβάλλει:    
Άντρες 3 (1,0)   
Γυναίκες 68 (21,8)   
Άντρες και Γυναίκες 241 (77,2)   

Είναι η λοίμωξη από τον ιό HPV 
θεραπεύσιμο νόσημα; 

 182 (60,7) 118 (36,8%) 

Θεωρείτε αναγκαίο τον εμβολιασμό 
των αγοριών για τον HPV στο 
εμβολιαστικό σχήμα; 

 205 (67,7%) 98 (32,3) 

Πίνακας 2. Γνώσεις σπουδαστών για το τεστ Παπ και τον εμβολιασμό HPV. 
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N Μέσος 

Όρος 

(%) 

Τυπ. 

Απόκλιση Έγκυρα 
Ελλείπουσες 

τιμές 

ΕΡΩΤΗΣΗ1 

Γνωρίζετε γιατί γίνεται το τεστ ΠΑΠ 
321 0 36,92 45,24 

ΕΡΩΤΗΣΗ2 

Κάθε πότε επαναλαμβάνεται το τεστ 

ΠΑΠ 

321 0 72,90 44,52 

ΕΡΩΤΗΣΗ3 

Πώς μεταδίδεται ο HPV 
321 0 32,65 27,38 

ΕΡΩΤΗΣΗ4 

Σχέση μεταξύ του HPV και του 

καρκίνου τραχήλου της μήτρας 

321 0 46,73 49,97 

ΕΡΩΤΗΣΗ5 

Προσβολή των δύο φύλων από τον ιό 

HPV 

321 0 75,08 43,32 

ΕΡΩΤΗΣΗ6 

Προσβολή οργάνων από τον ιό HPV 
321 0 46,32 29,21 

ΕΡΩΤΗΣΗ7 

Είναι η λοίμωξη από τον ιό HPV 

θεραπεύσιμο νόσημα 

321 0 56,70 49,63 

ΕΡΩΤΗΣΗ8 

Τρόποι μείωσης της μετάδοσης του 

HPV 

321 0 52,44 34,61 

ΕΡΩΤΗΣΗ9 

Αναγκαιότητα του εμβολιασμού των 

αγοριών για τον HPV 

321 0 63,86 48,11 

ΕΡΩΤΗΣΗ10 

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα 

του εμβολίου για τον HPV 

321 0 5,98 57,50 

ΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΓΝΩΣΕΩΝ) 
321 0 48,96% 

 

Πίνακας 3. Μέσος όρος βαθμολογίας (επίπεδο γνώσεων) σπουδαστών σχετικά με το 

τεστ ΠΑΠ και τον ιό HPV. 
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7.2. Γραφήματα 

 

 
 

Γράφημα 1. Απαντήσεις φοιτητών για τον τρόπο μετάδοσης του HPV 

 

 
Γράφημα 2. Απαντήσεις σπουδαστών για την προσβολή οργάνων από τον ιό HPV 
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Γράφημα 3. Απόψεις σπουδαστών για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα 

του εμβολίου HPV 

 

Γράφημα 4. Πραγματικό επίπεδο γνώσεων για το τεστ ΠΑΠ και συνολική 

βαθμολογία επιπέδου γνώσεων 

 

33,44

49,51 49,51

11,15

20,98

4,59

0%

20%

40%

60%
Π

ο
σ

ο
σ

τό
 (

%
)

Το εμβόλιο του HPV..



Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους 

Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

55 

 
Γράφημα 5. Πραγματοποίηση του τεστ Παπ και συνολική βαθμολογία επιπέδου 

γνώσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 6. Εμβολιασμός για τον HPV και συνολική βαθμολογία επιπέδου γνώσεων 
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8. Παράρτημα 
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Παράρτημα Α. Ερωτηματολόγιο διπλωματικής έρευνας. 
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Παράρτημα Β. Πίνακες επαγωγικής στατιστικής. 

 

ANOVA 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ           

  
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 5028,861 3 1676,287 5,920 0,001 

Within Groups 87774,805 310 283,145     

Total 92803,665 313       

 Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable:  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 

LSD 

      
(I) ΕΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

Mean 
Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1ο ΕΤΟΣ 

2ο ΕΤΟΣ -5,759525* 2,873991 0,046 -11,41452 -,10453 

3ο ΕΤΟΣ -9,411739* 2,613749 0,000 -14,55467 -4,26881 

4ο ΕΤΟΣ -9,323251* 2,530584 0,000 -14,30254 -4,34396 

2ο ΕΤΟΣ 

1ο ΕΤΟΣ 5,759525* 2,873991 0,046 ,10453 11,41452 

3ο ΕΤΟΣ -3,652214 2,916634 0,211 -9,39112 2,08669 

4ο ΕΤΟΣ -3,563726 2,842345 0,211 -9,15646 2,02900 

3ο ΕΤΟΣ 

1ο ΕΤΟΣ 9,411739* 2,613749 0,000 4,26881 14,55467 

2ο ΕΤΟΣ 3,652214 2,916634 0,211 -2,08669 9,39112 

4ο ΕΤΟΣ ,088488 2,578912 0,973 -4,98590 5,16287 

4ο ΕΤΟΣ 

1ο ΕΤΟΣ 9,323251* 2,530584 0,000 4,34396 14,30254 

2ο ΕΤΟΣ 3,563726 2,842345 0,211 -2,02900 9,15646 

3ο ΕΤΟΣ -,088488 2,578912 0,973 -5,16287 4,98590 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Πίνακας 1. Συσχέτιση συνολικού επιπέδου γνώσεων και έτος σπουδών 
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ANOVA 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5183,218 2 2591,609 9,072 0,000 

Within Groups 88846,275 311 285,679   

Total 94029,493 313    

 

Πίνακας 2. Συσχέτιση συνολικού επιπέδου γνώσεων και ηλικιακής ομάδας 

 

Group Statistics 

 
ΦΥΛΟ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 292 50,13095 16,731353 0,979128 

ΑΝΤΡΕΣ 29 37,06404 18,585675 3,451273 

 

Πίνακας 3. Συσχέτιση συνολικού επιπέδου γνώσεων και φύλου 

  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ 

LSD 

(I) ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Mean Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

<19 19-25 -8,278163* 2,027535 0,000 -12,26758 -4,28874 

>=26 -9,582555* 3,935910 0,015 -17,32693 -1,83818 

19-25 <19 8,278163* 2,027535 0,000 4,28874 12,26758 

>=26 -1,304392 3,819734 0,733 -8,82018 6,21140 

>=26 <19 9,582555* 3,935910 0,015 1,83818 17,32693 

19-25 1,304392 3,819734 0,733 -6,21140 8,82018 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Independent Samples Test 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. T df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differen
ce 

Std. Error 
Differenc
e 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

 Equal 
variances 
assumed 

0,728 0,394 3,971 319,0 0,000 13,067 3,291 6,592 19,541 

Equal 
variances 
not 
assumed 

    3,642 32,66 0,001 13,067 3,587 5,765 20,369 
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ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ * Γνώση για το τεστ ΠΑΠ Crosstabulation 

  

Γνώση για το τεστ ΠΑΠ 

Total 
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΓΝΩΣΗ 

ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΓΝΩΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

<19 

Count 21 17 39 77 

% within ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 27,3% 22,1% 50,6% 100,0% 

% within Γνώση για το τεστ ΠΑΠ 52,5% 47,2% 40,2% 44,5% 

% of Total 12,1% 9,8% 22,5% 44,5% 

19-25 

Count 18 17 49 84 

% within ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 21,4% 20,2% 58,3% 100,0% 

% within Γνώση για το τεστ ΠΑΠ 45,0% 47,2% 50,5% 48,6% 

% of Total 10,4% 9,8% 28,3% 48,6% 

>=26 

Count 1 2 9 12 

% within ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 8,3% 16,7% 75,0% 100,0% 

% within Γνώση για το τεστ ΠΑΠ 2,5% 5,6% 9,3% 6,9% 

% of Total ,6% 1,2% 5,2% 6,9% 

Total 

Count 40 36 97 173 

% within ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 23,1% 20,8% 56,1% 100,0% 

% within Γνώση για το τεστ ΠΑΠ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 23,1% 20,8% 56,1% 100,0% 

Πίνακας 4. Συσχέτιση πραγματικών γνώσεων για το τεστ Παπ και ηλικιακής ομάδας 

 

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,898a 2 0,000 

Likelihood Ratio 29,329 2 0,000 

Linear-by-Linear Association 
27,425 1 0,000 

N of Valid Cases 309     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,05. 

Πίνακας 5. Συσχέτιση πραγματοποίησης του Τεστ ΠΑΠ και ηλικιακής ομάδας 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,587a 2 0,000 

Likelihood Ratio 19,576 2 0,000 

Linear-by-Linear Association 
18,526 1 0,000 

N of Valid Cases 306     

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,12. 

Πίνακας 6. Συσχέτιση γνώσης για τον ιό HPV και ηλικιακής ομάδας 
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Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,803a 2 0,002 

Likelihood Ratio 14,450 2 0,001 

Linear-by-Linear Association 11,788 1 0,001 

N of Valid Cases 302     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,30. 

Πίνακας 7. Συσχέτιση εμβολιασμού για τον HPV και ηλικιακής ομάδας 

 

Chi-Square Tests 

  Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,944a 3 0,000 

Likelihood Ratio 21,961 3 0,000 

Linear-by-Linear Association 18,918 1 0,000 

N of Valid Cases 310     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,96. 

Πίνακας 8. Συσχέτιση τεστ ΠΑΠ και έτος σπουδών 

 

Chi-Square Tests 

  
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 33,268a 3 0,000 

Likelihood Ratio 30,462 3 0,000 

Linear-by-Linear Association 19,810 1 0,000 

N of Valid Cases 306     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,78. 

Πίνακας 9. Συσχέτιση γνώσης για τον ιό HPV και έτος σπουδών 

 

Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6,590a 3 0,086 

Likelihood Ratio 6,539 3 0,088 

Linear-by-Linear Association 3,149 1 0,076 

N of Valid Cases 302     

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20,76. 

Πίνακας 10. Συσχέτιση εμβολιασμού για τον HPV και έτος σπουδών 
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Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 25,937a 1 0,000     

Continuity Correctionb 23,491 1 0,000     

Likelihood Ratio 20,605 1 0,000     

Fisher's Exact Test       0,000 0,000 

Linear-by-Linear Association 25,854 1 0,000     

N of Valid Cases 313         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,65. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 11. Συσχέτιση γνώσης για το εμβόλιο για τον HPV και φύλο σπουδαστών 
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Crosstabulation 

  

Το εμβόλιο του HPV είναι ασφαλές 

και αποτελεσματικό 

Total ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έχετε 

εμβολιαστεί 

για τον HPV; 

ΟΧΙ 

Count 
152 40 192 

% within Έχετε εμβολιαστεί για τον HPV; 
79,2% 20,8% 100,0% 

% within Το εμβόλιο του HPV είναι 

ασφαλές και αποτελεσματικό 
73,1% 40,0% 62,3% 

% of Total 49,4% 13,0% 62,3% 

ΝΑΙ 

Count 56 60 116 

% within Έχετε εμβολιαστεί για τον HPV; 
48,3% 51,7% 100,0% 

% within Το εμβόλιο του HPV είναι 

ασφαλές και αποτελεσματικό 
26,9% 60,0% 37,7% 

% of Total 18,2% 19,5% 37,7% 

Total 

Count 208 100 308 

% within Έχετε εμβολιαστεί για τον HPV; 
67,5% 32,5% 100,0% 

% within Το εμβόλιο του HPV είναι 

ασφαλές και αποτελεσματικό 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 67,5% 32,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 31,471a 1 0,000   

Continuity Correctionb 30,078 1 0,000   

Likelihood Ratio 31,111 1 0,000   

Fisher's Exact Test    0,000 0,000 

Linear-by-Linear Association 31,368 1 0,000   

N of Valid Cases 308     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,66. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 12. Συσχέτιση εμβολιασμού σπουδαστών για τον HPV και απόψεις 

σπουδαστών για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου 
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Chi-Square Tests 

  
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,948a 1 0,001     

Continuity Correctionb 10,686 1 0,001     

Likelihood Ratio 10,619 1 0,001     

Fisher's Exact Test       0,001 0,001 

Linear-by-Linear Association 11,909 1 0,001     

N of Valid Cases 301         

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,79. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Πίνακας 13. Συσχέτιση γνώσης γιατί γίνεται το τεστ ΠΑΠ και τι είναι ο ιός HPV 

 

Descriptives 

Γνώση για το τεστ ΠΑΠ Statistic Std. Error 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ 

Mean 41,28 2,60 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 36,03   

Upper Bound 46,54   

ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΣ 

Mean 51,41 2,38 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 46,58   

Upper Bound 56,24   

ΑΚΡΙΒΗΣ 
ΓΝΩΣΗ 

Mean 58,21 1,64 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 54,95   

Upper Bound 61,47   

 

 
Γνώση για το τεστ 

ΠΑΠ 

Spearman's rho 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Correlation Coefficient 0,367** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 179 

Kendall's tau_b 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Correlation Coefficient 0,291** 

Sig. (2-tailed) 0,000 

N 179 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 14. Συσχέτιση πραγματικού επιπέδου γνώσεων για το τεστ ΠΑΠ και 

συνολικής βαθμολογίας επιπέδου γνώσεων 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed
) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

7,89 0,01 -3,67 314,0 0,00 -7,15 1,95 -10,99 -3,32 

Equal 
variances not 
assumed 

  
-3,88 283,9 0,00 -7,15 1,85 -10,79 -3,52 

Πίνακας 15. Συσχέτιση πραγματοποίησης του τεστ Παπ και συνολικής βαθμολογίας 

επιπέδου γνώσεων 

 

Independent Samples Test  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΓΝΩΣΕΩΝ 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

,226 ,635 -6,373 306 0,000 -11,47 1,80 -15,01 -7,93 

Equal 
variances not 
assumed 

    -6,421 248,40 0,000 -11,47 1,79 -14,99 -7,95 

Πίνακας 16. Συσχέτιση εμβολιασμού για τον HPV και συνολικής βαθμολογίας 

επιπέδου γνώσεων 


