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Αντί Προλόγοσ 
 

Ζ πξφιεςε απνηειεί βαζηθφ ζηφρν θαηά ηελ άζθεζε ηεο ηαηξηθήο απφ ην 

Γεληθφ Γηαηξφ, αιιά θαη θχξηα επηδίσμε ησλ αζζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε παζήζεηο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή, φπσο ν 

θαξθίλνο. Ζ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ απαηηεί αιιαγέο ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν δσήο, 

πεξηνδηθφ έιεγρν κε εμεηάζεηο γηα έγθαηξε δηάγλσζε, αιιά θαη αιιαγέο ζην θπζηθφ, 

εξγαζηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ψζηε  λα κεησζεί ε έθζεζε ζε παξάγνληεο πνπ 

δπλεηηθά πξνάγνπλ ηελ θαξθηλνγέλεζε. Αλ θαη ε αηηηνινγία ηεο λφζνπ έρεη γελεηηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο, ην αίηεκα ησλ αζζελψλ θαη ε ζχζηαζε 

ησλ γηαηξψλ γηα πξφιεςε ζπρλά απινπζηεχεηαη ζηελ θιηληθή πξάμε: πεξηνξίδεηαη 

ζηελ θαηαλάισζε ελφο «παθέηνπ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ» ρσξίο απνδεδεηγκέλν 

φθεινο γηα ηελ αλίρλεπζε λενπιαζηψλ ζε ζηάδην φπνπ ε ζεξαπεία κπνξεί λα 

βειηηψζεη ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ή ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Ζ εκπεηξία απηή δηακφξθσζε ην θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Ζ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ θαη ε καζηνγξαθία είλαη δνθηκαζίεο δηαινγήο κε 

θαηνρπξσκέλν φθεινο σο πξνο ηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνπ καζηνχ. ηηο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

(ΠΦΤ) πνπ ππάξρνπλ ζηηο θσκνπφιεηο θαη ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

(Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία), κπνξεί λα γίλνπλ ηεζη ΠΑΠ, θιηληθή 

εμέηαζε καζηψλ, παξαπνκπή γηα καζηνγξαθία, θαζψο θαη ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν. Δπηπιένλ, ζηελ Κξήηε θαη ηδηαίηεξα ζην λνκφ 

Ζξαθιείνπ,  ε πιεηνλφηεηα ησλ δνκψλ ΠΦΤ ζηειερψλνληαη απφ εηδηθεπκέλνπο 

γηαηξνχο Γεληθήο Ηαηξηθήο, νη νπνίνη αλακέλεηαη λα έρνπλ ηε γλψζε θαη ηνλ 

απαξαίηεην πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ πξναγσγή πγείαο ζηελ θνηλφηεηα. Παξ’ φια 

απηά, ν ξφινο ηεο ΠΦΤ αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε θαίλεηαη πσο πεξηνξίδεηαη απφ 

πνιιαπιά νηθνλνκηθά ή νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα. Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ σο πξνο ηε δηαινγή γηα ηνλ θαξθίλν ζηηο 

γπλαίθεο, ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη νξηζκέλα απφ απηά, θαζψο θαη λα πξνβάιεη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ εθαξκνγή πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ζηνλ ειιεληθφ 

πιεζπζκφ κέζα απφ ηελ ΠΦΤ.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ γηα ηελ παξνχζα 

κειέηε ππήξμαλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζα ήηαλ αδχλαην λα 
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μεπεξαζηνχλ ρσξίο ηε βνήζεηα ζπλαδέιθσλ , ζηνπο νπνίνπο νθείισ λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε θαη ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ: ζηνλ Καζεγεηή κνπ, θ. Α. Φηιαιήζε, 

ην δάζθαιν πνπ κε επηκνλή θαη κέζνδν κε θαζνδήγεζε ζην δξφκν ηεο Έξεπλαο. 

ηνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο θ. αληδά θαη θ. Μαθξπγηαλλάθε, νη νπνίνη 

ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά κε ηηο επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο θαη κε ηηο πξαθηηθέο 

ζπκβνπιέο ηνπο ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξσηνθφιινπ. ην ζηαηηζηηθφ 

θαη θίιν κνπ Θ. Αιεγθάθε, γηα ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηνλ Παιαηζηίλην Καζεγεηή 

Βηνινγίαο Γξ. Tayser Abu Mourad, πνπ παξά ηηο αληημνφηεηεο κε ηνλ πφιεκν ζηελ 

παηξίδα ηνπ, αλέιαβε λα νινθιεξψζεη έλα ηκήκα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Σέινο, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ θ. Μ. Μνπδάηζνπ θαη ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ Γνξγνιαΐλε, πνπ βνήζεζαλ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ γπλαηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο, ηνπο θαζεγεηέο Αγγιηθήο θ. Κ. Φσζηηέξε θαη θ. Δπ. Παχινπ, πνπ 

ζπλέβαιαλ ζηε κεηάθξαζε ηνπ Δξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο θαη ηνπο θ. Κ. Κνπηεληάθε 

θαη θ. Δηξ. Κνδνξψλε, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πηινηηθή κειέηε ηνπ 

Δξσηεκαηνινγίνπ. 

  



 

 

III 

 

 

Αθηεξψλεηαη ζηνλ Ζιία θαη ηε Θάιεηα (γνλείο κνπ) 
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πληκήζεηο 

 

ΠΦΤ = Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

CIs = Confidence Intervals 

GP= General Practitioner 

ORs = Odds Ratios 

PHC= Primary Health Care 
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Περίληψη  
 

Απέλαληη ζηελ αλακελφκελε αχμεζε ηεο επίπησζεο ηνπ θαξθίλνπ θαηά ηνλ 

21
ν
 αηψλα, ε εθαξκνγή πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα κέζα απφ ζηξαηεγηθέο δεκφζηαο 

πγείαο είλαη ζηελ πξψηε γξακκή άκπλαο. Γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνλ 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ε έγθαηξε δηάγλσζε κέζα απφ νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα δηαινγήο (screening) κε καζηνγξαθία θαη εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, 

είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο κέρξη 30% θαη 60%, αληίζηνηρα. 

O Γεληθφο Γηαηξφο ζηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) θαηέρεη ηδηαίηεξν 

ξφιν ζηελ πξναγσγή ηεο δηαινγήο, αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ν 

πξψηνο γηαηξφο κε ηνλ νπνίν έξρνληαη ζε επαθή νη αζζελείο, ελψ παξάιιεια 

παξαθνινπζεί δηαρξνληθά ηνλ πιεζπζκφ γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο. Παξ’ φια απηά, ζηελ Διιάδα ε ζχζηαζε γηα εμέηαζε Παπαληθνιάνπ θαη 

καζηνγξαθία γίλεηαη ζε επθαηξηαθή βάζε, ελψ ε αλάπηπμε ηεο ΠΦΤ πεξηνξίδεηαη 

απφ πνιιαπιά νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα.  

ην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα εθηηκήζεη ηηο πξαθηηθέο ησλ 

γπλαηθψλ ελφο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμε πξνεγνχκελσλ εηψλ, θαζψο 

θαη λα αμηνινγήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά 

πξφιεςεο, κε έκθαζε ζηελ επίδξαζε ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ ΠΦΤ. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνθχπηεη φηη ε έγθαηξε δηάγλσζε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ δελ αθνξά ηζφηηκα φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο, αιιά επεξεάδεηαη αξλεηηθά απφ παξάγνληεο φπσο ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, ην ρακειφ εηζφδεκα, ε έιιεηςε αζθάιηζεο θ.α. Ο ξφινο ησλ Γεληθψλ 

Γηαηξψλ είλαη θαζνξηζηηθφο, θαζψο ε παξαπνκπή γηα εμέηαζε, ε ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ζηελ ΠΦΤ θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ππελζχκηζεο έρνπλ αλαδεηρζεί 

αλάκεζα ζηνπο πιένλ ηζρπξνχο παξάγνληεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε ρξήζε ηφζν ηνπ 

ηεζη ΠΑΠ φζν θαη ηεο καζηνγξαθίαο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κηα έξεπλα πεδίνπ πνπ έιαβε ρψξα ην 2006 ζε ηπραίν 

δείγκα 120 γπλαηθψλ 35-75 εηψλ, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ 

Γνξγνιαΐλε ζην λνκφ Ζξαθιείνπ. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο (Response Rate) ήηαλ 

97,5%. Ζ κειέηε δηεμάρζεθε κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο 

βαζίζηεθαλ ζε Δξσηεκαηνιφγην 65 εξσηήζεσλ κε πξν-θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο, 

πνπ δηακνξθψζεθε κε βάζε πξνεγνχκελα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία γηα ην ζθνπφ ηεο 
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παξνχζαο έξεπλαο. Οη εξσηήζεηο αλαθέξνληαλ ζηε ζπρλφηεηα ππνβνιήο θαηά ηα 

ηειεπηαία 6 έηε ζε ηεζη ΠΑΠ, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία 

(εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο), θαζψο θαη ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθψλ, ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ πεξηνρή, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηηο 

γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο). Οη νξηζκνί γηα ηελ 

επθαηξηαθή θαη ηελ νξζή πξφιεςε ηέζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Καξθίλνπ ηνπ 2003. Γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ην 

δείγκα ρσξίζηεθε ζε δχν ειηθηαθέο νκάδεο, >55 θαη ≤55 εηψλ, κε βάζε ηε δηάκεζν 

ηηκή ηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο. Με απιή θαη πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

ππνινγίζηεθαλ νη αδξνί θαη νη ζηαζκηζκέλνη ζρεηηθνί ιφγνη (ORs), κε δηαζηήκαηα 

εκπηζηνζχλεο 95%. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

παθέην SPSS 17.0, ελψ ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5%. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ (60,8%) θαη αζρνινχληαη/αλ κε ηε γεσξγία (68,3%), ελψ ζην ζχλνιν έρνπλ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε. Ληγφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ επηζθεθζεί ζην 

ηειεπηαίν έηνο ηα ηαηξεία ΠΦΤ γηα ιφγνπο πξφιεςεο. ε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηνπ ηεζη 

ΠΑΠ, 73,3% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ εμεηαζηεί έζησ κία θνξά θαη 40,8% εμεηάδνληαλ 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηα ηειεπηαία 6 ρξφληα. Χο πξνο ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ κε θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία, ηα πνζνζηά ησλ γπλαηθψλ 

πνπ έρνπλ εμεηαζηεί έζησ 1 θνξά ήηαλ 55,8% θαη 50,0% αληίζηνηρα, θαη εθείλσλ πνπ 

εμεηάδνληαλ ζηα ηειεπηαία 6 έηε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο, ήηαλ 17,5% θαη 13,0% 

αληίζηνηρα. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί πνηέ κε 

καζηνγξαθία ή ηεζη ΠΑΠ, αλαθέξνπλ σο θχξην ιφγν ηελ απνπζία ζρεηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο, ελψ ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, νη 

λεφηεξεο γπλαίθεο απαληνχλ ζσζηά ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ. 

Κακία παξάκεηξνο ζρεηηδφκελε κε ηηο επηζθέςεηο ζηελ ΠΦΤ (επηζθέςεηο γηα 

πξφιεςε, επείγνληα ή έθηαθηα πεξηζηαηηθά, ζηαζεξή επηθνηλσλία κε Γεληθφ Γηαηξφ 

θ.α.) δελ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά πξφιεςεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν. Απφ ηελ 

πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε πξνθχπηεη φηη ε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ ειηθία >55εηψλ (OR=0,13, 95%CI:0,05-

0,40), ελψ επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ κε γπλαηθνινγηθά 

ζπκπηψκαηα (OR=11,27, 95%CI:3,35-37,97) θαη ηελ ελεκέξσζε απφ γηαηξφ γηα ηελ 

HPV ινίκσμε (OR=14,24, 95%CI:1,25-162,60). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο 

πνπ εμεηάδνληαλ επθαηξηαθά, ζε ζχγθξηζε κε φζεο δελ έθαλαλ πνηέ ηεζη ΠΑΠ, έρνπλ 
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κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα είλαη λεφηεξεο (OR=0,13, 95%CI:0,02-0,88), έγγακεο 

(OR=6,97, 95%CI:1,00-48,47), κε ηζηνξηθφ γπλαηθνινγηθψλ ζπκπησκάησλ 

(OR=3,46, 95%CI:1,01-11,88), θαη θαιχηεξε βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ (OR=1,49, 95%CI:1,09-2,02). Χο πξνο 

ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ αλ κηα γπλαίθα έρεη πνηέ 

θάλεη πξφιεςε είλαη ε εθπαίδεπζε απφ γηαηξφ ζηελ απηνεμέηαζε καζηψλ (OR=5,90, 

95%CI: 2,19-15,88), θαζψο θαη ε θαιή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (OR= 1,44, 95%CI:1,18-1,76). Δθείλεο πνπ  

έρνπλ θάλεη θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία κε βάζε ηηο νδεγίεο ζηα 

ηειεπηαία 6 έηε, έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλε πηζαλφηεηα λα είλαη ≤55 εηψλ (OR= 

0,05, 95%CI:0,01-0,31), λα έρνπλ δηδαρζεί απφ γηαηξφ ηελ απηνεμέηαζε καζηψλ 

(OR= 7,69, 95%CI:1,36-43,49), θαζψο θαη λα έρνπλ ξσηεζεί απφ γηαηξφ ζρεηηθά κε 

ην νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ γηα θαξθίλν (OR= 8,02, 95%CI:1,92-33,51). 

πκπεξαζκαηηθά, ε πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ζηηο γπλαίθεο γίλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ επθαηξηαθά θαη ρσξίο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο. Ο ξφινο ησλ Γεληθψλ 

Γηαηξψλ ΠΦΤ ζηελ πξναγσγή ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο. Αλ θαη 

δελ παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο ζηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο ησλ γπλαηθψλ πνπ λα 

ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, νη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ κεησκέλε πηζαλφηεηα λα 

εμεηάδνληαη ηαθηηθά κε ηεζη ΠΑΠ θαη καζηνγξαθία. Οη ζπκκεηέρνπζεο ηεο λεφηεξεο 

ειηθηαθήο νκάδαο έρνπλ θαιχηεξν επίπεδν γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, 

σζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη θαηαλνήζεη επαξθψο ηνλ πξνιεπηηθφ 

θαη φρη δηαγλσζηηθφ ξφιν ηνπ ηεζη ΠΑΠ θαη ηεο καζηνγξαθίαο. Παξ’ φια απηά, νη 

γπλαίθεο πνπ ελεκεξψζεθαλ θαη είραλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε απφ γηαηξφ ζε 

ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο γηα screening.  

Υξεηάδεηαη θεληξηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ ηήξεζε Αξρείσλ Καξθίλνπ θαη ηελ 

νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηαινγήο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ 

ζηελ ΠΦΤ θαη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ ζηελ άζθεζε 

πξφιεςεο, απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα έλα καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα 

ηε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ παξεκβάζεσλ screening ζηελ θνηλφηεηα.  
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Abstract 
 

Prevention exercise with the application of public health strategies in the 

community is at the first line of human defense against the expected increase in 

cancer incidence in the 21
st
 century. For breast and cervical cancer, the early detection 

through organized screening with mammography and Papanicolaou smear can result 

in a decline of mortality rates by up to 30% and 60%, respectively. General 

Practitioners (GPs) in Primary Health Care (PHC) have a great role in promoting 

cancer screening, since they are the first to contact the patients in most health care 

systems and, additionally, they manage most of people’s health problems on a long- 

term basis. In Greece, however, Pap testing and mammography are recommended 

opportunistically, while a full-development of PHC is limited by several financial and 

organizational impediments.  

In this context, the present study aims to explore the cancer prevention 

practices of Greek women in a rural population within the period of the previous six 

years, as well as to evaluate the factors which determine the women’s screening-

related behavior, with emphasis on the impact of GPs.  

Previous studies in literature have shown that the benefits from the early 

detection of breast and cervical cancer do not equally concern all social groups; low 

income, a low educational level or the lack of insurance coverage are negatively 

associated with screening practices. In contrast, attendance in Primary Care, a GP’s 

referral and the use of reminder systems in primary care practices have been pointed 

out among the strongest predictors of women’s compliance with the recommendations 

for cervical and mammographic screening. 

The present study is a field survey which took place in 2006 in a random 

sample of 120 women 35-75 years who live in Gorgolaini Municipality, a rural region 

of Cretan island. The Response Rate was 97.5%. The survey was conducted through 

personal interviews with a 65-item-questionnaire with pre-coded answers, that was 

formed based on previously validated tools for the purpose of the present study. The 

collected data were about the women’s screening practices with Pap smear, clinical 

breast exam and mammography within the previous six years (dependent variables), 

as well as the women’s demographic characteristics, use of PHC in the area, medical 

history and knowledge about cancer prevention (independent variables). The 

definitions for the opportunistic or adequate screening were put according to the 
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guidelines of the American Cancer Society 2003. For data analysis the women were 

divided into two age groups based on the mid-point of the sample (>55 and ≤55yrs). 

Crude and adjusted Odds Ratios with 95% Confidence Intervals (CIs) were estimated 

by using single and multiple logistic regression analysis. SPSS 17.0 was used for 

statistical analysis and the significance level was set at 5%. 

The majority of the women in the sample are primary school graduates 

(60.8%), and work/have worked in farming activities (68.3%), while the total have 

insurance coverage. Less than half of the sample (38.3%) have visited the PHC 

practices for prevention uptake within the previous year. Regarding cervical cancer 

screening, 73.3% of the women have at least once had a Pap smear and 40.8% were 

adequately screened within the last six years. In terms of breast cancer prevention, 

55.8% and 50.0% of the women have at least once been screened with clinical breast 

exam and mammography respectively, while 17.5% and 13.0% were adequately 

screened with a clinical breast exam or a mammogram during the previous six years, 

respectively. The majority of the women who have never got screened considered the 

absence of any relevant symptoms as the major reason for noncompliance. On the 

other hand, the women in the younger age group, compared with those >55years, have 

a greater likelihood of giving correct answers at the questions of knowledge about 

cancer prevention. 

The women’s cancer screening behavior is not influenced by any of the 

variables related to the use of the Primary Care services in the area (health visits for 

prevention, chronic diseases or emergencies, the availability of a doctor to consult 

regularly, etc). The results of the multiple regression analysis show that Pap screening 

based on guidelines within the previous six years is negatively associated with age 

>55years (OR=0.13, 95%CI:0.05-0.40) and positively related to a history of 

gynecological symptoms (OR=11.27, 95%CI: 3.35-37.97) and a knowledge acquired 

by a physician about the HPV infection (OR=14.24, 95%CI: 1.25-162.60). On the 

other hand, women who got screened opportunistically, in comparison with those who 

never got screened, are more likely to be younger (OR=0.13, 95%CI: 0.02-0.88), 

married (OR=6.97, 95%CI: 1.00-48.47) with a history of gynecological symptoms 

(OR=3.46, 95%CI: 1.01-11.88) and a good knowledge score about cervical cancer 

prevention (OR=1.49, 95%CI: 1.09-2.02). In regard to breast cancer, having ever been 

screened is related to a knowledge acquired by a physician about how to do a breast 

self exam (OR=5.90, 95%CI: 2.19-15.88) and a good knowledge score about breast 
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cancer prevention (OR=1.44, 95%CI: 1.18-1.76). Finally, the women in the younger 

age group, those who were shown by a physician how to do a breast self exam and 

those who were questioned by a doctor about a family history of cancer are more 

likely to adhere in the breast screening guidelines with clinical breast exam and 

mammography (OR=0.05, 95%CI: 0.01-0.31, OR=7.69, 95%CI: 1.36-43.49, 

OR=8.02, 95%CI: 1.92-33.51, respectively). 

 In conclusion, cancer prevention in women is mostly practiced on an 

opportunistic basis, without compliance to screening recommendations. GPs in 

Primary care have a limited role in promoting cancer early detection. Although no 

screening-related disparities are observed regarding the women’s main occupation, 

income or educational level, women >55 years have a decreased likelihood of getting 

regularly screened with a Pap smear, a clinical breast exam or a mammogram. 

Women ≤55 years have an above average level of knowledge in regard to cancer 

prevention, however, the majority of the sample have not sufficiently understood the 

preventive (and non diagnostic) role of screening. Nevertheless, the women who had a 

gender –specific preventive approach by a physician have a better compliance to 

regular screening for both breast and cervical cancer. 

A multi-level planning is needed for the creation of a Cancer Registry and the 

establishment of a nation-wide organized screening program for the early detection of 

cancer in Greece. GPs’ training in prevention exercise as well as the development of 

sufficient infrastructure in Primary Care are necessary for the effective 

implementation of screening interventions in the community. 
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ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

1. Ζ ζημαζία ηηρ Ππόλητηρ ζηην ανηιμεηώπιζη ηος Καπκίνος - ο Ρόλορ ηηρ 

Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ 

 

ηνλ 21
ν
 αηψλα ν θαξθίλνο ηείλεη λα απνηειέζεη ηε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ, 

μεπεξλψληαο αθφκε θαη ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα (1). Μέρξη ην 2020 ηα πνζνζηά 

θαξθίλνπ παγθφζκηα δπλεηηθά ζα απμεζνχλ έσο θαη 50%, θηάλνληαο ηνπο 15 

εθαηνκκχξηα πάζρνληεο, ηάζε ε νπνία εμεγείηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε πηνζέηεζε αλζπγηεηλψλ ηξφπσλ δηαβίσζεο θ.α.(2). ηελ Παγθφζκηα 

Αλαθνξά γηα ηνλ Καξθίλν (World Cancer Report), ηεο Γηεζλνχο Αληηπξνζσπείαο 

Έξεπλαο ηνπ Καξθίλνπ (IARC, International Agency for Research on Cancer), νη 

εηδηθνί θξνχνπλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζε θπβεξλήζεηο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ κέηξα δεκφζηαο πγείαο ηθαλά λα αλαραηηίζνπλ ηελ 

πξνβιεπφκελε αχμεζε. Γηα ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (National Cancer Institute NCI) ε πξφιεςε είλαη ζηελ πξψηε γξακκή 

άκπλαο (3). πλίζηαηαη ηφζν ζηελ θαηαλφεζε θαη ηξνπνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο λφζνπ (πξσηνγελήο πξφιεςε) φζν θαη ζηε 

δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο θαξθηλνγέλεζεο κέζα απφ ηελ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη 

ηαηξηθή παξέκβαζε ζε πξψηκν ζηάδην (δεπηεξνγελήο πξφιεςε). Με ηηο ζχγρξνλεο 

γλψζεηο, ηερλνινγίεο θαη ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη πξφιεςε γηα 

κέρξη θαη έλα ηξίην ησλ θαθνήζσλ λενπιαζηψλ, εθ’ φζνλ ηεζνχλ ζηφρνη φπσο ε 

κείσζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ε δηάδνζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, θαζψο θαη ε 

έγθαηξε δηάγλσζε κέζα απφ πξνγξάκκαηα δηαινγήο (screening), ηδηαίηεξα γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (2).  

 ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο (ΠΦΤ) ν Γεληθφο ή Οηθνγελεηαθφο 

γηαηξφο θαηέρεη ηδηαίηεξν ξφιν γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζηνλ 

πιεζπζκφ. ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα πγείαο είλαη ν πξψηνο γηαηξφο πνπ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηνλ αζζελή γηα νπνηνδήπνηε ππνθεηκεληθφ ελφριεκα ή ζχκπησκα, 

αλεμάξηεηα απφ ειηθία ή θχιν (4). Έρεη αλαθεξζεί φηη πεξηζζφηεξνη απφ 80% ησλ 

αζζελψλ κε ζπκπηψκαηα νθεηιφκελα ζε θαθνήζεηο λενπιαζίεο επηζθέθζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ηνλ νηθνγελεηαθφ γηαηξφ ηνπο, ζεσξψληαο εθ ησλ πζηέξσλ ην γεγνλφο 

απηφ σο ην ζεκαληηθφηεξν ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο κε ηνλ θαξθίλν (4-5). Οη 

πεξηζζφηεξεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε κε 
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screening ησλ πιεζπζκψλ απεπζχλνληαη ζηνπο γηαηξνχο ΠΦΤ. Ζ άζθεζε πξφιεςεο 

θαη ε πξναγσγή πγείαο ζηελ θνηλφηεηα απνηεινχλ βαζηθέο πιεπξέο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θιηληθήο άζθεζεο ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ θαη πεξηιακβάλνληαη ζε φινπο ηνπο 

νξηζκνχο πνπ δηαηππψζεθαλ κέρξη ζήκεξα γηα ηελ Δηδηθφηεηα ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο 

(6).  

Δπηπιένλ, νη Γεληθνί Γηαηξνί παξαθνινπζνχλ ηνλ αζζελή ζε δηαρξνληθή βάζε, 

κε απνηέιεζκα λα γλσξίδνπλ ζην ζχλνιν ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπ, ην νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ, αιιά θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη. Ζ ζπλέρεηα 

ζηε θξνληίδα πγείαο θαη ε νηθεηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ελεκέξσζε πάλσ ζε ζέκαηα θαξθίλνπ (απηνεμέηαζε 

καζηνχ, εκβνιηαζκφο γηα HPV θ.α.), κε πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη ζηηο αλάγθεο πγείαο  ησλ αηφκσλ (χπαξμε ή φρη παξαγφλησλ 

θηλδχλνπ) θαη ηεο θνηλφηεηαο (πρ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε). Γηα ηελ Ακεξηθαληθή 

Αθαδεκία Οηθνγελεηαθψλ γηαηξψλ (7), ε απφθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πγείαο, φπσο ν ζαθραξψδεο 

δηαβήηεο, ν θαξθίλνο θ.α., απνηειεί βαζηθφ δηδαθηηθφ ζηφρν θαηά ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Γεληθήο Ηαηξηθήο. Δθηφο απφ ηελ έγθπξε ελεκέξσζε, νη παξεκβάζεηο ζηνλ πιεζπζκφ 

γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ κπνξεί, επίζεο, λα ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

αηφκσλ γηα απνθπγή αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή (π.ρ. θάπληζκα), 

ζηελ παξαπνκπή γηα εμεηάζεηο πξφιεςεο θαη ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ 

δηαινγήο. ήκεξα κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, ηέηνηεο ή άιιεο παξεκβάζεηο, 

νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλεο κε άιινπο θνξείο ζηελ θνηλφηεηα (π.ρ. 

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Γεπηεξνβάζκην Ννζνθνκείν), είλαη δπλαηφ λα ζρεδηάδνληαη  

κε βάζε ην ζρεηηθφ θίλδπλν, ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ή άιιεο γελεηηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, ψζηε λα έρνπλ απνδνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα.  
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2. Δπιδημιολογικά δεδομένα και Παπάγονηερ Κινδύνος για ηον Καπκίνο ηος Μαζηού 

και ηον Καπκίνο ηος Σπασήλος ηηρ μήηπαρ 

 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ απνηειεί ην ζπρλφηεξα εκθαληδφκελν θαξθίλν ζηηο 

γπλαίθεο θαη αληηπξνζσπεχεη παγθφζκηα ην δεχηεξν ζε ζεηξά ζπρλφηεηαο θαθφεζεο 

λεφπιαζκα κεηά ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα, κε πεξηζζφηεξν απφ 1.000.000 λέεο 

πεξηπηψζεηο θαη’ έηνο (2). Αλ θαη ζεσξείηαη λφζνο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ, κε 

99,4 πεξηπηψζεηο αλά 100.000 γπλαίθεο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, νη πεξηζζφηεξνη 

ζάλαηνη (69%) θαηαγξάθνληαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ 

λενπιαζκάησλ δηαγηγλψζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην (8). Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ 

απμάλεηαη, επίζεο, ζε πεξηνρέο πνπ κέρξη πξφζθαηα παξνπζίαδαλ ρακειά ή κέηξηα 

πνζνζηά, φπσο ε Αλαηνιηθή θαη ε Νφηηα Δπξψπε, ε Νφηηα Αθξηθή ή ε Γπηηθή Αζία. 

Σα πνζνζηά επηβίσζεο απφ ηε λφζν πνηθίιινπλ ζεκαληηθά αλά ηνλ θφζκν θαη 

θπκαίλνληαη απφ 80% ζηε Β. Ακεξηθή, ηε νπεδία θαη ηελ Ηαπσλία, κέρξη 60% ζηηο 

ρψξεο κε κέηξην εηζφδεκα θαη 40% ζε εθείλεο κε ρακειφ εηζφδεκα. Σα ρακειά 

πνζνζηά επηβίσζεο ζηηο θησρέο ρψξεο κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηελ έιιεηςε 

νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ δηαινγήο γηα έγθαηξε δηάγλσζε, θαζψο θαη ηελ 

απνπζία ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ γηα δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. 

ε ζρέζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, έρνπλ αλαδεηρζεί 

αξθεηνί παξάγνληεο θηλδχλνπ. Παξ’ φια απηά, ζηηο πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πνπ 

ηίζεηαη ε δηάγλσζε, δελ είλαη δπλαηφ λα ηαπηνπνηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ηέηνηνη 

παξάγνληεο (8). Σν θιεξνλνκηθφ ηζηνξηθφ κπνξεί λα δηπιαζηάζεη ή ηξηπιαζηάζεη ηνλ 

θίλδπλν εκθάληζεο. Οη κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα BRCA1, BRCA2, p53 απμάλνπλ 

θαηά πνιχ ηνλ θίλδπλν, σζηφζν, είλαη ζπάληεο θαη επζχλνληαη, ηειηθά,  γηα έλα κηθξφ 

πνζνζηφ λενπιαζηψλ. Δπίζεο, έρεη ηεθκεξησζεί φηη ν θίλδπλνο γηα θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ απμάλεηαη απφ παξακέηξνπο πνπ νδεγνχλ ζε παξαηεηακέλε έθζεζε ζε 

ελδνγελή νηζηξνγφλα (πξψηκε ειηθία εκκελαξρήο, θαζπζηεξεκέλε ειηθία 

εκκελφπαπζεο, πξνρσξεκέλε ειηθία ζηελ πξψηε ηειεηφκελε θχεζε), θαζψο θαη απφ 

ηελ πξφζιεςε εμσγελψλ νηζηξνγφλσλ (ζεξαπεία νξκνληθήο ππνθαηάζηαζεο, 

αληηζπιιεπηηθά). Άιινη επηβαξπληηθνί θαη ζαθψο ηξνπνπνηήζηκνη παξάγνληεο είλαη ε 

θαηαλάισζε αιθνφι, ε παρπζαξθία θαη ε έιιεηςε θπζηθήο άζθεζεο, ζηνπο νπνίνπο 

είλαη δπλαηφ λα απνδνζεί, ζχκθσλα κε ηνπο Danael et al, 21% ησλ ζαλάησλ απφ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ παγθφζκηα (8). Ζ παξαηεξνχκελε αχμεζε ζηελ επίπησζε ηεο 

λφζνπ ζε ρψξεο κε ρακειφ ή κέηξην εηζφδεκα εμεγείηαη θπξίσο απφ ηελ πηνζέηεζε 
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«δπηηθψλ» πξνηχπσλ δηαβίσζεο, κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε κεησκέλε θπζηθή 

άζθεζε, ηελ παρπζαξθία, ηε γέλλεζε παηδηψλ ζε κεγαιχηεξε ειηθία, ηε γέλλεζε 

κηθξφηεξνπ αξηζκνχ παηδηψλ, ηελ απνθπγή ηνπ ζειαζκνχ θ.α. (9). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ην έθην ζε ζεηξά ζπρλφηεηαο 

θαθφεζεο λεφπιαζκα παγθφζκηα θαη απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο αηηίεο ζαλάηνπ ζηηο 

γπλαίθεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ (2). χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ 

Τγείαο, πεξηζζφηεξν απφ 80% ησλ γπλαηθψλ πνπ δηαγηγλψζθνληαη κε θαξθίλν 

ηξαρήινπ δνπλ ζε ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Ακεξηθήο, ηεο Αλαηνιηθήο 

Αθξηθήο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ελψ ε πιεηνλφηεηα απηψλ θέξνπλ ήδε ηε 

λφζν ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε (10). ηελ Δπξσπατθή 

ήπεηξν ππνινγίδεηαη φηη 30.000 γπλαίθεο πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν εμ αηηίαο απηήο ηεο 

λενπιαζίαο, κε δηπιάζηα πνζνζηά ζλεηφηεηαο ζηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο Γπηηθέο (11). Ζ δηαθχκαλζε ζηε ζλεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο δηάθνξεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ αληαλαθιά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο γηα έγθαηξε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο εθηηκάηαη φηη 95% ησλ γπλαηθψλ δελ εμεηάζηεθαλ πνηέ κε 

ηεζη ΠΑΠ (10).  Αληίζηνηρα, ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο, ε επίπησζε 

ηεο λφζνπ απμήζεθε κεηά ην 1991, ιφγσ ηεο δηαθνπήο ησλ νξγαλσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ δηαινγήο (11). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνδίδεηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 

απφ 99% ζηε ινίκσμε απφ ηνλ Ηφ ησλ Θεισκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (HPV). Απφ ηνπο 

>100 ηχπνπο ηνπ ηνχ, νη 6 θαη 11 κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θνλδπιψκαηα γελλεηηθψλ 

νξγάλσλ, ελψ νη 16 θαη 18 ελνρνπνηνχληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα γηα 

θαξθηλνγέλεζε. Ο ηφο HPV κεηαδίδεηαη θπξίσο κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη ε 

ινίκσμε απφ απηφλ είλαη ηφζν ζπρλή, ψζηε λα απνηειεί κάιινλ ην πην ζπρλφ 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελν λφζεκα. Τπνινγίδεηαη φηη 50-75% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ/ 

είραλ ζεμνπαιηθέο επαθέο, ζα απνθηήζνπλ θάπνηε ζηε δσή ηνπο ηνλ ηφ. Χζηφζν, ε 

HPV ινίκσμε είλαη σο επί ην πιείζηνλ απηνπεξηνξηδφκελε θαη ππνινγίδεηαη φηη 

παξέξρεηαη εληφο 2 εηψλ, ζε 90% ησλ γπλαηθψλ πνπ κνιχλζεθαλ απφ ηνλ ηφ. Ζ 

ινίκσμε θαζ’ εαπηή απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη ηθαλή ζπλζήθε ζηελ αλάπηπμε 

θαξθίλνπ. Οη παξάγνληεο πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε ρξφληα ινίκσμε θαη θαθνήζεηα 

ζπζρεηίδνληαη είηε κε ηνλ ίδην ηνλ ηφ (ηχπνο, ηηθφ θνξηίν) είηε κε ηνλ μεληζηή 

(αλνζνινγηθφ πξνθίι, ηζηνξηθφ πνιιαπιψλ θπήζεσλ) είηε κε εμσγελείο παξάγνληεο, 

φπσο ην θάπληζκα, ε καθξνρξφληα ρξήζε (>5 έηε) αληηζπιιεπηηθψλ δηζθίσλ ή ε 
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ζπλχπαξμε άιισλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ (AIDS, ινίκσμε απφ  

Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae). Σν πξνθπιαθηηθφ θαηά ηε 

ζεμνπαιηθή επαθή πξνζθέξεη ζεκαληηθή αιιά φρη πιήξε πξνζηαζία απφ ηελ 

αλάπηπμε θαξθίλνπ, παξ’ φια απηά, ε ρξήζε ηνπ ζπζηήλεηαη επεηδή πξνθπιάζζεη 

απφ άιια λνζήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ηελ αλνζνπνηεηηθή 

απάληεζε, φπσο ην AIDS (10, 12). 
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3. Ζ Ππόλητη για ηον Καπκίνο ηος Μαζηού και ηος Σπασήλος ηηρ μήηπαρ 

 

3.1  Ση είλαη ε Γηαινγή (Screening) 
 

Γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ζηελ θνηλφηεηα απαηηνχληαη αθ’ 

ελφο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο αλαθνξηθά κε ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε 

θαξθίλν (απψιεηα βάξνπο, βξάγρνο θσλήο θ.α.) θαη, αθ’εηέξνπ, πξνγξάκκαηα 

δηαινγήο (screening) κε ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ λενπιαζηψλ ζε πξψηκν ζηάδην (10, 

12-14). Ζ δηαινγή γηα κία λφζν αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ αηφκσλ ελφο 

πιεζπζκνχ κε ζθνπφ ηελ αλεχξεζε εθείλσλ πνπ έρνπλ ηε λφζν ή απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηε λφζν, αιιά αθφκε δελ έρνπλ εκθαλίζεη ζπκπηψκαηα. 

Ζ δηαινγή γηα ηνλ θαξθίλν, σο παξέκβαζε δεκφζηαο πγείαο, πξνηείλεηαη ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ζηνλ έλα ή άιιν βαζκφ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: α) Ζ κνξθή ηεο 

λενπιαζίαο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζπλεπάγεηαη δπζκελείο 

επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηε λνζεξφηεηα θαη ηε ζλεηφηεηα, β) ε θπζηθή πνξεία ηεο 

λφζνπ έρεη έλα αληρλεχζηκν ζηάδην πξηλ ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ θαη ε ζεξαπεία 

ζε απηφ ην πξν-θιηληθφ ζηάδην παξνπζηάδεη φθεινο ζηελ πξφγλσζε θαη ηε 

καθξνρξφληα έθβαζε, γ) ε εμέηαζε πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ πιεζπζκφ 

έρεη ζρεηηθά πςειή επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα, ελψ παξάιιεια είλαη απιή, αζθαιήο, 

θζελή θαη απνδεθηή απφ ηνπο εμεηαδφκελνπο, δ) εμαζθαιίδεηαη επαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε. Μέρξη ζήκεξα, ε δηαινγή γηα ηνλ θαξθίλν αθνξά θπξίσο ζηηο 

θαθνήζεηο λενπιαζίεο ηνπ καζηνχ, ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ πξνζηάηε, ηνπ 

παρηάο εληέξνπ θαη ηνπ δέξκαηνο, φπνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ππφζρεηαη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

ζεξαπεία.  

Ζ δηαινγή κπνξεί λα εθαξκνζηεί είηε κέζα απφ νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα, 

ζπλήζσο ζε εζληθφ ή ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε επθαηξηαθά (opportunistic screening). 

Δπθαηξηαθφ screening γίλεηαη αλεμάξηεηα ή έμσ απφ θάπνηα νξγαλσκέλε παξέκβαζε 

ζηνλ πιεζπζκφ, κε ηε ζχζηαζε ή ηελ παξαπνκπή γηα εμέηαζε ησλ αηφκσλ πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα ηαηξεία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

δηαινγήο γίλεηαη ζρεδηαζκφο ψζηε λα εμεηαζηεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή αλαινγία 

αηφκσλ κε φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πγείαο πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη. ηα πξνγξάκκαηα απηά πξνζδηνξίδνληαη ν πιεζπζκφο-ζηφρνο, ην είδνο 
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ηεο εμέηαζεο δηαινγήο, ηα κεζνδηαζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμέηαζε, νη 

ζηφρνη θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ, θαζψο θαη νη δείθηεο εθείλνη κε ηνπο νπνίνπο ζα 

γίλεηαη ε παξαθνινχζεζε θα ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιηζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ε ελεκέξσζε ησλ 

αηφκσλ ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο φζν θαη ε θίλεζε απηψλ κέζα ζην 

ζχζηεκα πγείαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αλαγθαίεο πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθέο 

δνθηκαζίεο ή ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο.  

Έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί σο επηηπρεκέλν, φηαλ α) θαιχπηεη έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ αηφκσλ 

κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ηελ πξνο εμέηαζε λφζν, β) γίλεηαη παξαθνινχζεζε θαη 

θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ πεξηπηψζεσλ κε ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ εμέηαζε, γ) 

ππάξρνπλ νη απαηηνχκελνη ζχλδεζκνη αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζην 

πξφγξακκα (π.ρ. απφ ηε δηαινγή, ζηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία), δ) ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή πνηφηεηα σο πξνο ηηο δνθηκαζίεο δηαινγήο, ηηο εμεηάζεηο δηάγλσζεο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη ζεξαπείαο. Καηά γεληθφ θαλφλα, ηα νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα δηαινγήο παξνπζηάδνπλ επλντθφηεξν ιφγν θφζηνπο/ φθεινο ζε ζρέζε 

κε ηελ επθαηξηαθή πξφιεςε, εθ’ φζνλ κε απηά, γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε ζηα 

ππάξρνληα θνλδχιηα θαη, ηαπηφρξνλα, κεζνδεχεηαη ε ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνχ 

αηφκσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ.  Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ε έγθαηξε δηάγλσζε ελζαξξχλεηαη 

κε παξαπνκπή γηα screening θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε ξνπηίλαο θαη κφλν, είλαη 

ακθίβνιν αλ ζα επηδείμνπλ ην αλακελφκελν φθεινο ζηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο.  

Δληνχηνηο, ην ελδερφκελν κε επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ κπνξεί λα ππάξμεη 

αθφκε θαη ζηα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα. πλήζεηο αηηίεο γηα απηφ είλαη νη ρακειήο 

πνηφηεηαο έιεγρνη ησλ δνθηκαζηψλ (ηερληθή, εμνπιηζκφο θ.α.), ε πεξηνξηζκέλε 

θάιπςε ησλ αηφκσλ κε απμεκέλν θίλδπλν θαη, ζπγρξφλσο, ε ππεξθάιπςε εθείλσλ κε 

ρακειφ θίλδπλν γηα ηε λφζν, θαζψο θαη  ην «ράζηκν» ηεο επηθνηλσλίαο κε κεγάιν 

αξηζκφ εμεηαδφκελσλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε.  
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3.2  Η ζεκαζία ηεο δηαινγήο κε Δμέηαζε Παπαληθνιάνπ ζηελ 

Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Σξαρήινπ ηεο κήηξαο 
 

Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο ελδείμεηο, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

ππνζηεξίδεη ηελ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, κφλν γηα ηα θαθνήζε λενπιάζκαηα ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο θαη ηνπ καζηνχ, κε θπηηαξνινγηθή εμέηαζε Παπαληθνιάνπ θαη κε 

καζηνγξαθία, αληίζηνηρα (13). Ζ δπλαηφηεηα πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε θπζηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο λφζνπ θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ χπαξμε ελφο θαη κφλν πξσηαξρηθνχ αηηηνινγηθνχ παξάγνληα, πνπ είλαη ε 

ινίκσμε απφ ηνλ ηφ HPV. Ο ηφο πξνζβάιιεη ηε δψλε κεηάπιαζεο ηνπ επηζειίνπ ζηνλ 

ηξάρειν ηεο κήηξαο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθφξνπ βαζκνχ πξν- δηεζεηηθέο, 

ελδνεπηζειηαθέο αιινηψζεηο, νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ ην θάησ ηξηηεκφξην, ηα 2/3 ή 

νιφθιεξν ην πάρνο ηνπ επηζειίνπ κέρξη ηε βαζηθή κεκβξάλε, θαη ηαμηλνκνχληαη σο 

CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) I, II & III, αληίζηνηρα. πλήζσο, ρξεηάδεηαη 

λα κεζνιαβήζεη δηάζηεκα 10-20 εηψλ γηα λα ππάξμεη εμέιημε απφ ην ζηάδην ηεο ήπηαο 

δπζπιαζίαο ζε εθείλν ηνπ δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη αξθεηφο 

ρξφλνο γηα αλεχξεζε ησλ πξν- θαξθηληθψλ αιινηψζεσλ κε screening, θαζψο θαη γηα 

ζεξαπεία απηψλ, κε κεζφδνπο (θξπνζεξαπεία, θσλνεηδήο εθηνκή θ.ιπ.) πνπ είλαη 

αξθεηά απιέο θαη απνηειεζκαηηθέο (10).  

Ζ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ αλαθαιχθζεθε απφ ην 

Γεψξγην Παπαληθνιάνπ πξηλ απφ πεξίπνπ 80 ρξφληα θαη ζπληζηά ηελ πην 

απνηειεζκαηηθή εμέηαζε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ πνπ δηαηίζεηαη κέρξη ζήκεξα 

(2). ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, φπνπ εθαξκφδνληαη θαιά νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα 

screening, επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο έσο 60% (14). ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, ε δηαινγή κε ηεζη ΠΑΠ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ ζψδεη εηεζίσο 4.500 

δσέο (15), ελψ ζηηο Ζ.Π.Α. ε πιεηνλφηεηα ησλ θαθνήζσλ λενπιαζκάησλ ηνπ 

ηξαρήινπ δηαγηγλψζθνληαη ζε γπλαίθεο πνπ δελ έθαλαλ πνηέ ή δελ έρνπλ θάλεη κέζα 

ζηα πξνεγνχκελα 5 ρξφληα ηεζη ΠΑΠ (12). Σν ηεζη Παπαληθνιάνπ αξηζκεί δεθαεηίεο 

εκπεηξίαο ζηε ρξήζε ηνπ, έρεη πςειή εηδηθφηεηα, είλαη θζελφ θαη νη αιινηψζεηο πνπ 

αλαδεηθλχνληαη κε απηφ, κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ εχθνια θαη απνηειεζκαηηθά. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη πεξηνξηζκνί ηεο εμέηαζεο αθνξνχλ ζηε κέηξηα (θαη φρη 

πςειή) επαηζζεζία ηεο, ζηελ έιιεηςε απνδνρήο απφ αξθεηέο γπλαίθεο ιφγσ 

αηζζεκάησλ θφβνπ θαη ακεραλίαο, ζηελ αδπλακία πξφβιεςεο κέζσ ηεο εμέηαζεο γηα 



 

 

9 

 

ην πνηεο βιάβεο ζα νδεγήζνπλ ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν θαη πνηεο ζα ππνζηξέςνπλ, 

θαζψο θαη ζην φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ δνθηκαζίεο γηα ηηο γπλαίθεο, αλ ην ηεζη δελ 

είλαη μεθάζαξα αξλεηηθφ (14).  

Ζ ζλεηφηεηα απφ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ δελ είλαη δπλαηφ λα εμαιεηθζεί 

πιήξσο κέζα απφ ηε δηαινγή κε ηεζη ΠΑΠ θαη κφλν. ε πνιιέο ρψξεο ζήκεξα 

δηαηίζεηαη ην εκβφιην έλαληη ηνπ ηνχ HPV γηα ηελ πξσηνγελή πξφιεςε ηεο λφζνπ, ην 

νπνίν έρεη σο ηψξα ιάβεη έλδεημε γηα ηα θνξίηζηα ειηθίαο 11-26 εηψλ. ηε Διιάδα ν 

εκβνιηαζκφο γηα ηνλ ηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ θαη 

ην θφζηνο θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Σν εκβφιην ζηνρεχεη 

ζηνπο ηχπνπο 16 θαη 18 ηνπ ηνχ, πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα 70% ησλ θαθνήζσλ 

λενπιαζκάησλ θαη ζηνπο 6 θαη 11, πνπ επζχλνληαη γηα 90% ησλ πεξηπηψζεσλ κε 

θνλδπιψκαηα γελλεηηθψλ νξγάλσλ (12). Ζ ινίκσμε απφ ηνπο άιινπο ηχπνπο ηνπ ηνχ 

δελ πξνιακβάλεηαη κε ην εκβφιην, θαηά ζπλέπεηα, νη ζπζηάζεηο γηα ηεζη ΠΑΠ δελ 

πξέπεη πξνο ην παξφλ λα ηξνπνπνηνχληαη ζηα εκβνιηαζζέληα άηνκα. 

 

3.3  Η ζεκαζία ηεο δηαινγήο κε Μαζηνγξαθία ζηελ Πξόιεςε ηνπ 

Καξθίλνπ ηνπ Μαζηνύ  
 

Ζ καζηνγξαθία είλαη κηα αθηηλνγξαθία (απιή ή ςεθηαθή) ησλ καζηψλ, πνπ 

έρεη ζθνπφ ηελ έγθαηξε αλεχξεζε ελφο θαθνήζνπο λενπιάζκαηνο, δειαδή ηελ 

αλεχξεζε ζε ζηάδην φπνπ κπνξεί λα κελ είλαη ςειαθεηφ θαη λα κελ έρεη νδεγήζεη 

αθφκε ζε κεηαζηάζεηο ή ζηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ. Ζ ρξήζε ηεο εμέηαζεο ζε 

πξνγξάκκαηα screening ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά ζην δεδνκέλν φηη ε αλίρλεπζε θαη 

αληηκεηψπηζε κηαο θαθνήζεηαο ζην καζηφ ζε πξψηκν ζηάδην εμαζθαιίδεη θαιχηεξα 

πνζνζηά επηβίσζεο. Απφ κηα αλαδξνκηθή κειέηε ζηηο ΖΠΑ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

1996-2003, βξέζεθε φηη ε πεληαεηήο επηβίσζε ήηαλ 98% γηα ηηο γπλαίθεο κε 

εληνπηζκέλε λφζν, 84% γηα λενπιάζκαηα πνπ πεξηνξίδνληαλ ζην καζηφ θαη 27% γηα 

ηηο λενπιαζίεο κε απνκαθξπζκέλεο κεηαζηάζεηο. ηελ ίδηα κειέηε, φζν κεγαιχηεξν 

ήηαλ ην κέγεζνο ηνπ φγθνπ θαηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε ηφζν κηθξφηεξα ήηαλ ηα 

πνζνζηά επηβίσζεο, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε λφζνπ πνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

καζηνχ, ε πεληαεηήο επηβίσζε ήηαλ 94% γηα λενπιάζκαηα κεγέζνπο έσο 2 εθ. θαη 

66% γηα εθείλα κε κέγεζνο κεγαιχηεξν απφ 5 εθ (16). 

Μνινλφηη νη αιιαγέο ζηηο ζπλήζεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (απνθπγή ηνπ 

αιθνφι, αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θ.α.) πξνζδίδνπλ ζεσξεηηθά φθεινο γηα ηελ 
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απνθπγή ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ε δηαινγή κε καζηνγξαθία ζε 

πιεζπζκηαθή βάζε απνηειεί ηελ πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δεκφζηαο πγείαο 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο λφζνπ (8). Καηά ην δηάζηεκα 1990-2004 ζηηο 

ΖΠΑ, ε ζλεηφηεηα κεηψζεθε θαηά 3,3% θαη 2,0% θαη’ έηνο ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 

<50 θαη ≥50 εηψλ, αληίζηνηρα θαη ε κείσζε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε (16). ε κηα άιιε αλαδξνκηθή κειέηε, αλαδείρζεθε ζεηηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηε ρξήζε ηεο καζηνγξαθίαο θαη ηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο αθφκε θαη κεηά 

ηε δηφξζσζε σο πξνο ηε ζεξαπεία πνπ αθνινπζήζεθε (17). ηα αλεπηπγκέλα 

πγεηνλνκηθά θξάηε, φπνπ ε δηαινγή κε καζηνγξαθία εθαξκφδεηαη ζε πεξηζζφηεξν 

απφ 70% ηνπ πιεζπζκνχ, ε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί, θηάλεη 

ζε πνζνζηφ 30% (8). 

Παξ’ φια απηά, ε δηαινγή κε καζηνγξαθία παξνπζηάδεη νξηζκέλνπο 

πεξηνξηζκνχο, πνπ πξφζθαηα κάιηζηα νδήγεζαλ κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

ζηελ ακθηζβήηεζε ηνπ νθέινπο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν αλά έηνο, 

ηδηαίηεξα γηα ειηθίεο 40-49 εηψλ (18-20). Ζ δηαινγή κε καζηνγξαθία ζπλεπάγεηαη 

έλα αξηζκφ εμεηάζεσλ ςεπδψο ζεηηθψλ γηα θαθνήζε λενπιαζία, γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ ππνβνιή ησλ γπλαηθψλ κε ηέηνην απνηέιεζκα ζε άζθνπεο βηνςίεο θαη 

πεξαηηέξσ δνθηκαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ε δηάγλσζε. Παξάιιεια, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο γηα ππεξδηάγλσζε ηεο λφζνπ, θπξίσο ζε γπλαίθεο >70 εηψλ, κε 

ηελ αλίρλεπζε in situ (θπξίσο πνξσδψλ) λενπιαζκάησλ, ηα νπνία είλαη ελδερφκελν 

λα κελ εμειηρζνχλ πνηέ ζε δηεζεηηθφ θαξθίλν. Καζψο δελ είλαη γλσζηφ πξνο ην 

παξφλ πνηα απφ ηα λενπιάζκαηα απηά ζα πξνρσξήζνπλ θαη πνηα φρη, έλα κέξνο 

γπλαηθψλ ζα ππνζηεί ζεξαπεία ρσξίο πξαγκαηηθφ φθεινο ή ζα δήζεη πεξηζζφηεξα 

ρξφληα κε ηε ζπλείδεζε κηαο δηάγλσζεο θαξθίλνπ. Απφ κηα κεγάιε ηπραηνπνηεκέλε 

κειέηε ζηε νπεδία ζε γπλαίθεο 40-74 εηψλ (n=77.080) (21), νη νπνίεο θιήζεθαλ γηα 

screening επί ζεηξάο 7 εηψλ θαη παξαθνινπζήζεθαλ γηα επηπιένλ 13 (ζπλνιηθά 20 

έηε) ρξφληα, ππνινγίζηεθε φηη γηα λα ζσζεί κία δσή ζε δηάζηεκα 20 εηψλ, απαηηείηαη 

λα εμεηάδνληαη θάζε ρξφλν κε καζηνγξαθία γηα 7 έηε, 465 γπλαίθεο (Number Needed 

to Screen).  Ή αιιηψο, γηα λα ζσζεί κία δσή, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζπλνιηθά 1.499 

καζηνγξαθίεο. Σα δεδνκέλα απηά αζθαιψο δελ ακθηζβεηνχλ ην ξφιν ηεο 

καζηνγξαθίαο γηα ηελ πξφιεςε ελφο θαξθίλνπ πνπ ζηνηρίδεη ηε δσή ζε ρηιηάδεο 

γπλαίθεο, ηνπλαληίνλ, αλαδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζε 

ζρέζε κε ηε θπζηθή πνξεία ηεο λφζνπ, ηδηαίηεξα ζηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. 
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4. Ζ Γιαλογή για ηον Καπκίνο με Δξέηαζη Παπανικολάος και Μαζηογπαθία ζηην 

κλινική ππάξη – Ο πόλορ ηυν επαγγελμαηιών Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Τγείαρ 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ, ππάξρνπλ 

νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν ζε εζληθφ ή ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

ηηο ΖΠΑ, κέζα απφ ην «εζληθφ πξφγξακκα γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο» παξέρνληαη εμεηάζεηο δηάγλσζεο θαη 

δηαινγήο γηα γπλαίθεο ειηθίαο 40-64 εηψλ θαη 18-64 εηψλ αληίζηνηρα, νη νπνίεο είλαη 

αλαζθάιηζηεο ή έρνπλ πνιχ ρακειφ εηζφδεκα. ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

πεξηιακβάλνληαη ε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, ε γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, ε θιηληθή 

εμέηαζε καζηψλ, ε καζηνγξαθία, νη πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηπρφλ κε 

θπζηνινγηθά απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ε παξαπνκπή γηα ζεξαπεία (22). Μέρξη ην 

2009 ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Καξθίλνπ (National Cancer Institute) ζχζηελε ηε 

δηελέξγεηα καζηνγξαθίαο γηα screening θάζε 1-2 ρξφληα ζηηο γπλαίθεο απφ 40 εηψλ 

θαη άλσ. Πξφζθαηα, ε νκάδα εξγαζίαο γηα ππεξεζίεο πξφιεςεο ησλ Ζλσκέλσλ 

Πνιηηεηψλ (U.S. Preventive Services Task Force), πνπ είλαη κηα θξαηηθή επηηξνπή, 

ηνπνζεηήζεθε ππέξ ηεο αλαζεψξεζεο ησλ νδεγηψλ, ππνζηεξίδνληαο ηνλ αλά δηεηία 

έιεγρν κε καζηνγξαθία γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ (23). 

ηελ Απζηξαιία ην εζληθφ πξφγξακκα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ ζηνρεχεη ζηελ εμέηαζε κε ηεζη ΠΑΠ αλά 2 έηε ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο 18-69 

εηψλ (24). Αληίζηνηρν πξφγξακκα εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ (‘Breast Screen Australia Program’) (25), ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζηεί 

παγθφζκηα γηα ην κεγάιν εχξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θαιχπηεη. Σν πξφγξακκα απηφ 

ιεηηνπξγεί ζε πεξηζζφηεξν απφ 500 πεξηνρέο ηεο επηθξάηεηαο, κε ζηαζεξέο θαη 

θηλεηέο κνλάδεο καζηνγξαθίαο θαη απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο 50-69 εηψλ, αλ θαη είλαη 

δπλαηφ λα ππνβιεζνχλ ζε εμέηαζε φζεο ην επηζπκνχλ θαη είλαη ειηθίαο 40-49 εηψλ ή 

άλσ ησλ 70 εηψλ. Σν πξφγξακκα απαξηίδεηαη απφ ππεξεζίεο δηαινγήο θα 

αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη απφ κνλάδεο ζπληνληζκνχ γηα ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπλνιηθή δηαθίλεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ κέζα ζην ζχζηεκα πγείαο. 

Οη ππεξεζίεο δηαινγήο θαη αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλνπλ φιεο εθείλεο ηηο ππεξεζίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζπλερηδφκελε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ αξρηθή 

καζηνγξαθία κέρξη νπνηαδήπνηε άιιε εμέηαζε ρξεηαζηεί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ είλαη χπνπηα γηα θαθνήζεηα. Σέινο, ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί 

θάησ απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε 
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εζληθφ επίπεδν. Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο εμεηάζεηο είλαη 

ζε πξνηεξαηφηεηα, αθνχ είλαη δηαδηθαζία απαξαίηεηε γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε βάζνο ρξφλνπ.  

ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ 2007 απφ ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Τγείαο, screening κε ηεζη ΠΑΠ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ εθαξκφδεηαη 

νξγαλσκέλα ζε έληεθα ρψξεο (11). Ζ Φηλιαλδία θαη ε Ηζιαλδία είλαη παξαδείγκαηα 

ρσξψλ φπνπ ε επξεία θάιπςε θαη ε πςειή πνηφηεηα πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πξνγξακκάησλ δηαινγήο, νδήγεζαλ ζε ζεακαηηθή κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο (>80%) 

απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ (11). ηε Μ. Βξεηαλία, απφ ην 1987 θαη κεηά, ε 

εηζαγσγή ζπζηήκαηνο ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο – επαλεηδνπνίεζεο ησλ γπλαηθψλ 

γηα ηεζη Παπαληθνιάνπ είρε σο απνηέιεζκα ην δηπιαζηαζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη, παξάιιεια, ηε ζεκαληηθή κείσζε 

ζηελ επίπησζε ηνπ δηεζεηηθνχ θαξθίλνπ (11). Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2009, 78,9% 

ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 25-64 εηψλ είραλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά εμέηαζε ΠΑΠ 

κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πξνεγνχκελσλ 5 εηψλ (15). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε 

Ννξβεγία, κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο screening ην 1995, ε θάιπςε 

κε ηεζη ΠΑΠ ησλ γπλαηθψλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο απμήζεθε θαηά 20-30%, ελψ επίζεο 

θαηά ην δηάζηεκα 2002-2004, κνινλφηη ιήθζεθαλ θαηά 10% ιηγφηεξα επηρξίζκαηα, ε 

επίπησζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζεκείσζε κείσζε θαηά 22% (11). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν ην καζηνχ, πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ Δπξψπε 

ππάξρνπλ ζε ηνπιάρηζηνλ 23 ρψξεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο θαιχπηνπλ ην 

ειηθηαθφ εχξνο απφ 50 έσο 70 εηψλ (26). Δλδεηθηηθά κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ 

παξαδείγκαηα ρσξψλ, φπσο ε νπεδία (27), φπνπ ζπζηήλεηαη καζηνγξαθία ζηηο 

γπλαίθεο 40-74 εηψλ, κε κεζνδηάζηεκα 18 κελψλ γηα ηηο γπλαίθεο <55 εηψλ, θαη 24 

κελψλ γηα ηηο γπλαίθεο >55 εηψλ. ηε Απζηξία (23) πξνηείλεηαη πεξηνδηθφο έιεγρνο 

αλά 2εηία ζε φιεο ηηο γπλαίθεο >40 εηψλ. 

ηηο ρψξεο κε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν, 

εκπιέθνληαη ελεξγά ηφζν νη Γεληθνί Γηαηξνί φζν θαη ν ππφινηπνη επαγγεικαηίεο ζηελ 

ΠΦΤ (λνζειεπηέο, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α.). Γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ ζηελ θνηλφηεηα, νη Γεληθνί Γηαηξνί 

θαηέρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζπληνληζκφ ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (Ογθνιφγνη, Υεηξνπξγνί, Φπρνιφγνη θ.ιπ.) ζηηο 

νκάδεο πγείαο, απφ ην ζηάδην ηνπ πξν-ζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ κέρξη ηε δηάγλσζε, ηε 

ζεξαπεία θαη ηελ παξεγνξεηηθή θξνληίδα ζην ηειηθφ ζηάδην (28). Ζ επηηπρία ελφο 
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πξνγξάκκαηνο δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν πξνυπνζέηεη ηελ έγθπξε ελεκέξσζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ ΠΦΤ πάλσ ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, ηα νθέιε θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ πεξηνδηθψλ εμεηάζεσλ γηα πξψηκε δηάγλσζε, αιιά θαη ηελ 

απφθηεζε ησλ θαηάιιεισλ δεμηνηήησλ γηα ηελ νξζή δηελέξγεηα ησλ εμεηάζεσλ, ηελ 

ηαθηηθή ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ θαθέινπ θ.α. 

ηελ Απζηξαιία (24), ν θαζνξηζκφο ξαληεβνχ γηα ηεζη ΠΑΠ γίλεηαη έπεηηα 

απφ επηθνηλσλία ησλ γπλαηθψλ είηε κε ην Γεληθφ Γηαηξφ είηε  κε θάπνηα κνλάδα ΠΦΤ 

ζηελ θνηλφηεηα (Κέληξν Τγείαο, Κέληξν Τγείαο γηα γπλαίθεο, Ηαηξείν Οηθνγελεηαθνχ 

Πξνγξακκαηηζκνχ θ.α.). Δπίζεο, κέζα απφ ην πξφγξακκα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ, νη Γεληθνί Γηαηξνί ελεκεξψλνληαη γηα ην απνηέιεζκα ηεο καζηνγξαθίαο, 

θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηαγλσζηηθή εμέηαζε ηεο νπνίαο ε δηελέξγεηα 

θξίζεθε απαξαίηεηε (25). ηελ Ηξιαλδία, πεξηζζφηεξνη απφ 4.150 Γεληθνί Γηαηξνί, 

λνζειεπηέο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην εζληθφ 

πξφγξακκα screening κε ηεζη ΠΑΠ (‘CervicalCheck’) (29). ηε Μ. Βξεηαλία, ε 

πξφζθιεζε πνπ απεπζχλεηαη ζηηο γπλαίθεο γηα ηε δηαινγή κε ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη 

καζηνγξαθία, γίλεηαη κέζσ ησλ κνλάδσλ ΠΦΤ. Ζ ιήςε ηνπ ηξαρειηθνχ 

επηρξίζκαηνο γίλεηαη απφ Γεληθφ Γηαηξφ ή απφ λνζειεχηξηα  ΠΦΤ ζε ηαηξείν ηεο 

θνηλφηεηαο (Community Clinic) ή ζε Ηαηξείν Οηθνγελεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ(30). 

 

4.1 Η Γηαινγή γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Σξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνλ 

Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ ζηελ Διιάδα 
 

ηελ Διιάδα, δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ νξγαλσκέλν πξφγξακκα δηαινγήο 

γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ ή ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ  

Δζληθά Αξρεία Καξθίλνπ κε βάζε ηα νπνία ζα ήηαλ δπλαηφ λα δηακνξθσζνχλ εζληθέο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δηαινγήο ζχκθσλα κε ηελ επίπησζε, ηε ζλεηφηεηα ή ηνλ 

επηπνιαζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ γηα ηηο δηάθνξεο λενπιαζίεο. Ζ πξφιεςε 

γίλεηαη κε επθαηξηαθφ ηξφπν (opportunistic screening), θαζψο νη γπλαίθεο 

απεπζχλνληαη απφ κφλεο ζην γηαηξφ δεηψληαο ηελ εμέηαζε ή παξαπέκπνληαη απφ 

θάπνην γηαηξφ θαηά ηελ επίζθεςή ζε ππεξεζίεο πγείαο γηα νπνηνδήπνηε ηαηξηθφ 

πξφβιεκα. ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ δεκφζησλ Ννζνθνκείσλ θαη ζηα ηαηξεία ησλ 

Αζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ, ε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ γίλεηαη δσξεάλ, ελψ ε 

καζηνγξαθία θαιχπηεηαη απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. ηα Κέληξα Τγείαο 

ηεο ρψξαο, φπνπ ε πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 
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(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαλαζηψλ ή ησλ αλαζθάιηζησλ) θαη ηα νπνία, σο επί 

ην πιείζηνλ, ππάξρνπλ ζε θσκνπφιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, είλαη δπλαηφ λα γίλεη 

ηεζη ΠΑΠ, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη γπλαηθνινγηθή εμέηαζε. ε θάπνηα απφ απηά 

είλαη δπλαηφ λα θαλνληζηεί ζπληνκφηεξν ξαληεβνχ ζην Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν γηα 

καζηνγξαθία. 

Απφ ην θέληξν ελεκέξσζεο γηα ηνλ ηφ HPV ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο, θαίλεηαη φηη θάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα 578 γπλαίθεο δηαγηγλψζθνληαη κε 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη 239 πεζαίλνπλ απφ ηε λφζν (31). Ζ επίπησζε 

(10,7/100.000 γπλαίθεο) θαη ε ζλεηφηεηα (4,4/100.000 γπλαίθεο ) είλαη ζε ρακειά 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

ζπλάξηεζε ηεο ρακειήο επίπησζεο ηεο HPV ινίκσμεο ζηηο γπλαίθεο κε θπζηνινγηθά 

επηρξίζκαηα Παπαληθνιάνπ (3,6%) ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο 

(5,7%) θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν (10,0%). Απφ κηα κειέηε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ κε εμεηάζεηο screening ζε 30 δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο θαη κε 

δείγκα 7.012 ελειίθσλ αηφκσλ, πξνέθπςε φηη 39,6% ησλ γπλαηθψλ είραλ θάλεη ηεζη 

Παπαληθνιάνπ κέζα ζηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα (32). ε άιιε έξεπλα, πνπ εθηηκά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δεκνζθφπεζεο Hellas Health I Survey ζε αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα 1.005 αηφκσλ ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, θαίλεηαη φηη 59,4% ησλ γπλαηθψλ 

ειηθίαο 21-69 εηψλ είραλ θάλεη ηεζη ΠΑΠ θαηά ηα ηειεπηαία 3 έηε (33).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδνπλ ρακειφ πξνο κέηξην θίλδπλν εκθάληζεο. Απφ κηα κειέηε πιεζπζκνχ 

ππνινγίζηεθε φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1980-2005, ε ζλεηφηεηα απφ ηε λφζν 

ζεκείσζε αχμεζε γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο >70 εηψλ θαη κηθξή κείσζε, κεηά ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ’90, γηα ειηθίεο 40-69 εηψλ (34). ηε κειέηε δελ αλαδείρζεθαλ 

ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηε ζλεηφηεηα. ηελ Hellas Health I 

Survey(33) δείρζεθε φηη 53,8% ησλ γπλαηθψλ 50-69 εηψλ είραλ θάλεη έζησ κία 

καζηνγξαθία θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα ρξφληα, ελψ απφ έξεπλα ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Μαζηνινγίαο πνπ δηεμάρζεθε ην 2007 ζε 1.350 θαηνίθνπο δηαθφξσλ 

αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, βξέζεθε φηη 30% ησλ γπλαηθψλ 40-69 εηψλ εμεηάδνληαη 

κε καζηνγξαθία ζε εηήζηα βάζε (35). Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα γηα ηε ζπρλφηεηα 

ππνβνιήο ζε καζηνγξαθία πνπ λα αλαθέξνληαη ζηηο γπλαίθεο αγξνηηθψλ θαη 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. 
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5.  ηόσοι Παπούζαρ Έπεςναρ 

 

Αλ θαη ην φθεινο απφ ηε δηαινγή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ 

ηξαρήινπ ζε έλα πιεζπζκφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ θαη ηεο 

καζηνγξαθίαο ζε επξεία θιίκαθα, αιιά θαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

κεζνδηαζηήκαηα, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλα δεδνκέλα γηα ηα πνζνζηά ησλ 

γπλαηθψλ πνπ θάλνπλ πξφιεςε, θαζψο θαη γηα ηελ πεξηνδηθφηεηα κε ηελ νπνία 

εμεηάδνληαη. Αθφκε ιηγφηεξεο είλαη νη κειέηεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπνπ νη 

θάηνηθνη ζπρλά αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηνλ έιεγρν κε καζηνγξαθία, πνπ γίλεηαη ζην Ννζνθνκείν ή ζε 

ηδησηηθά δηαγλσζηηθά θέληξα ηεο πξσηεχνπζαο ελφο λνκνχ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξεπλψλ είλαη αλαδξνκηθνχ ηχπνπ θαη αλαθέξνληαη ζε δείγκαηα γπλαηθψλ πνπ ήξζαλ 

γηα θάπνην ιφγν (δηαγλσζηηθφ ή ζεξαπεπηηθφ ) ζε επαθή κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο, 

ζπλεπψο, δελ πξφθεηηαη γηα ηπραία δείγκαηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ. Δπηπιένλ, ε 

αλεπαξθήο ρξήζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε αηνκηθφ θάθειν ζηηο κνλάδεο πγείαο 

παξεκπνδίδεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηαηξηθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξακέηξσλ (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ηαηξηθφ αηνκηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ θ.α.) πνπ επνδψλνπλ ή πνπ ζηέθνληαη ηξνρνπέδε ζηελ 

εθαξκνγή πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ηνκέαο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο αλαπηχζζεηαη 

ζην πεξηζψξην ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο, κνινλφηη, φπσο θάλεθε παξαπάλσ, 

έρεη θχξην ξφιν ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ησλ λενπιαζηψλ πνπ δπλεηηθά πξνιακβάλνληαη. Παξ’ φιν 

πνπ αξθεηά Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηεο ρψξαο, ηδηαίηεξα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κξήηεο, είλαη ζηειερσκέλα κε εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο Γεληθήο Ηαηξηθήο, 

ε εκπεηξία απφ ηελ θιηληθή πξάμε καξηπξά φηη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ έξγνπ ησλ 

Γεληθψλ Γηαηξψλ αλαιίζθεηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξαθία ή ηελ 

αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη φρη ζηελ άζθεζε πξφιεςεο γηα ζπλήζε 

ρξφληα λνζήκαηα, φπσο ν θαξθίλνο. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο νη Γεληθνί Γηαηξνί είλαη 

ζπρλά νη κφλνη εχθνια πξνζβάζηκνη  επαγγεικαηίεο πγείαο γηα ηνπο θαηνίθνπο. Ζ 

επζχλε ηνπο γηα ηελ πξναγσγή πγείαο ζηνλ πιεζπζκφ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

δπζαλάινγα κεγάιε ζε ζρέζε κε ηε ζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ ην θξάηνο. 

Σα πνιιαπιά νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα ζηηο κνλάδεο ΠΦΤ 

(έιιεηςε πξνζσπηθνχ, απνπζία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ απφθηεζε 
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δεμηνηήησλ ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, ππνηππψδεο ζηέγαζε ησλ αγξνηηθψλ ηαηξείσλ 

θ.α.) θαη ε απνπζία θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απνπζία ελφο νξηζκέλνπ ξφινπ γηα ην Γεληθφ Γηαηξφ ζηε δηάδνζε 

ησλ εμεηάζεσλ screening, π.ρ. ηνλ εληνπηζκφ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ ζηνλ 

πιεζπζκφ, ηελ παξαπνκπή γηα εμέηαζε αηφκσλ απφ νξηζκέλεο ειηθηαθέο νκάδεο ή 

ηελ νξγάλσζε παξεκβάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα γηα ηελ πξναγσγή πγείαο (ελεκεξσηηθέο 

δηαιέμεηο θ.α.). Δπηπιένλ, νη Γεληθνί Γηαηξνί ζηε δηάξθεηα ηεο εηδηθφηεηαο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νπνίαο γίλεηαη ζην Ννζνθνκείν, δελ εθπαηδεχνληαη ζηελ 

άζθεζε πξφιεςεο κε ζηξαηεγηθέο δεκφζηαο πγείαο κε ηεθκεξησκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. ην πιαίζην απηφ, είλαη αλακελφκελν νη γπλαίθεο λα θάλνπλ, 

θαηά γεληθφ θαλφλα, πξφιεςε κε αθαλφληζην ηξφπν, ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο ή ηελ ηήξεζε θάπνηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κε βάζε ηε 

ζχγρξνλε ηεθκεξίσζε. 

ηνλ αληίπνδα απηψλ βξίζθεηαη ην γεγνλφο φηη αθφκε ζηελ Διιάδα ε 

πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ είλαη δσξεάλ θαη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ηνπ 

πιεζπζκνχ είλαη πνιχ κεγάινπ εχξνπο, ηδηαίηεξα γηα φζα άηνκα εηζήιζαλ ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ηελ επνρή φπνπ δελ ήηαλ δηαδεδνκέλεο νη επέιηθηεο κνξθέο εξγαζίαο. 

Δπίζεο, νη ζθηρηνδεκέλεο ζρέζεηο ζηα κέιε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο, 

ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία, θαηαθέξλνπλ ζπρλά λα ππεξθεξάζνπλ ηα εκπφδηα απφ ηηο 

δηαρξνληθέο αλεπάξθεηεο ηνπ θξάηνπο. (Π.ρ. αξθεηά άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο ή 

νηθνλνκηθή έλδεηα θαηαθεχγνπλ ζηε βνήζεηα ζπγγελψλ ή ζπγρσξηαλψλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζην Ννζνθνκείν γηα εμεηάζεηο.) Ζ ζηελή επαθή κεηαμχ 

ησλ αλζξψπσλ νδεγεί, επηπιένλ, ζηε δηάδνζε «ζηφκα κε ζηφκα» ησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηελ πξφιεςε, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο, κπνξεί 

φκσο λα αληινχληαη απφ ηα ΜΜΔ, ηνλ ηχπν ή λα θηιηξάξνληαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή 

αληίιεςε θαη εκπεηξία θαζελφο αηφκνπ θαη, έηζη, λα κεηαβηβάδνληαη κε άθπξν θαη 

δηαζηξεβισκέλν ηξφπν πξνο ηνπο άιινπο. 

Μέζα ζην ηνπίν ησλ παξαπάλσ αληηθάζεσλ, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα 

εθηηκήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ γπλαηθψλ ελφο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ 

ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμε πξνεγνχκελσλ εηψλ απφ ηε κειέηε, θαζψο θαη λα 

αμηνινγήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ή φρη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ 

σο πξνο ηελ πξφιεςε, κε έκθαζε ζην ξφιν ησλ γηαηξψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Φξνληίδαο Τγείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη είλαη:  
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α) λα δηαπηζησζεί ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο κηαο αγξνηηθήο πεξηνρήο, 

ππνβάιινληαλ ζε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία 

κέζα ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ έμε εηψλ 

 

β) λα αλαδεηρζνχλ νη γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ ζρεηηθά κε ηηο ελδείμεηο θαη ηα 

κεζνδηαζηήκαηα γηα ηεζη ΠΑΠ θαη καζηνγξαθία, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηνλ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ, θαζψο θαη ην φθεινο απφ ηε δηαινγή 

 

γ) λα εμεηαζηνχλ νη πξνζέζεηο θαη ε ζηάζε ησλ γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ εμέηαζε 

Παπαληθνιάνπ θαη ηε καζηνγξαθία, κειεηψληαο ηνπο ιφγνπο (πξνιεπηηθνχο ή 

δηαγλσζηηθνχο) γηα ηνπο νπνίνπο έγηλαλ νη εμεηάζεηο απηέο ή, αληίζεηα, ηνπο ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ έγηλαλ πνηέ ή δελ έγηλαλ κε ηελ πξνηεηλφκελε απφ 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πεξηνδηθφηεηα 

 

δ) λα αμηνινγεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο 

πξαθηηθέο ησλ γπλαηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε κε καζηνγξαθία θαη εμέηαζε 

Παπαληθνιάνπ. Οη παξάγνληεο πνπ ζα ειεγρζνχλ είλαη ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ 

πγείαο, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ην επίπεδν γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. 

 

ε) λα δηαθαλεί ν ξφινο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη, ηδηαίηεξα ησλ Γεληθψλ 

Γηαηξψλ ηεο Πξσηνβάζκηα Φξνληίδαο, ζηελ πξναγσγή ηεο δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν 

ζηηο γπλαίθεο. Ζ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζα 

εμεηαζηεί αλαθνξηθά κε παξακέηξνπο φπσο ε παξαθνινχζεζε ρξφληνπ λνζήκαηνο, ε 

αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ, νη επηζθέςεηο γηα πξφιεςε ζην ηειεπηαίν έηνο 

θαη νη επηζθέςεηο γηα επαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ.   
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ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ 
 

1. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1.1 Αδξή Πεξηγξαθή ηνπ Πιεζπζκνύ, ησλ Μεζόδσλ θαη ησλ ηόρσλ 

ζηηο έξεπλεο ηεο βηβιηνγξαθίαο 
 

Πνιπάξηζκεο κειέηεο έρνπλ δηεμαρζεί ζε φιν ηνλ θφζκν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ θαη ηεο καζηνγξαθίαο απφ ηηο γπλαίθεο, θαζψο 

θαη νη παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πγείαο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε 

ηνπ θαξθίλνπ. Οξηζκέλεο απφ απηέο αλαθέξνληαη ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνχ 

ρσξψλ θαη ζηεξίδνληαη ζε δεδνκέλα απφ εζληθέο δεκνζθνπήζεηο (π.ρ. National 

Health Institute Survey ζηηο ΖΠΑ) ή απφ αξρεία πνπ ζπληάζζνληαη θαη ηεξνχληαη ζηε 

δηάξθεηα εζληθψλ πξνγξακκάησλ screening γηα ηνλ θαξθίλν. Άιιεο κειέηεο έρνπλ σο 

πιεζπζκφ-ζηφρν κηθξφηεξνπο αξηζκεηηθά πιεζπζκνχο, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηελ εζληθφηεηα ή ηε θπιή (π.ρ. Αθξν-Ακεξηθαλέο), ηνλ ηφπν δηακνλήο (π.ρ. 

αγξνηηθή ή αζηηθή πεξηνρή) ή άιια δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθψλ, φπσο ε ειηθία, ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θ.α. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ 

είλαη είηε α) αλαδξνκηθνχ ηχπνπ θαη δηεμάγνληαη κε βάζε ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

απφ ην αηνκηθφ αλακλεζηηθφ γπλαηθψλ, πνπ ππάξρνπλ ζηνπο θαθέινπο πγείαο ησλ 

ηαηξείσλ θαη ησλ Ννζνθνκείσλ, είηε β) ζπγρξνληθέο κειέηεο, κειέηεο επηπνιαζκνχ 

θαη έξεπλεο πεδίνπ, ζε δείγκαηα γπλαηθψλ απφ ηελ θνηλφηεηα. ηηο ηειεπηαίεο, ην 

ζχλεζεο εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απνζηέιιεηαη ζηηο 

εξσηψκελεο ηαρπδξνκηθά ή απεπζχλεηαη πξνζσπηθά θαη απαληάηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπλέληεπμεο (θαηά πξφζσπν ή ηειεθσληθήο) κε ηνπο εξεπλεηέο. 

Δίλαη ζχλεζεο λα νξίδεηαη σο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε δηελέξγεηα ηνπ ηεζη 

ΠΑΠ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία ή ε εμέηαζε κε καζηνγξαθία κέζα ζηα πξνεγνχκελα 

1-2 ρξφληα. πάληα εμεηάδεηαη ε πεξηνδηθφηεηα κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο 

ππνβάιινληαη ζε εμεηάζεηο δηαινγήο, κνινλφηη ην φθεινο απφ ηε δηαινγή αλακέλεηαη 

εθφζνλ ν έιεγρνο γίλεηαη αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα νπνία πξνηείλνληαη απφ 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ζπρλά 

πεξηιακβάλνληαη α) παξάγνληεο αηνκηθνί, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο 

(δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, θνπιηνχξα, γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο γηα ηνλ θαξθίλν θ.α.) ή ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο 
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(ζχζηαζε απφ ην γηαηξφ γηα εμεηάζεηο πξφιεςεο, γλψζεηο ησλ γηαηξψλ κηαο πεξηνρήο 

επζχλεο ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα screening, ειηθία θαη θχιν ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο θ.α.), θαζψο θαη β) παξάγνληεο θνηλσληθνί, νη νπνίνη αθνξνχλ 

ζην ζχζηεκα πγείαο (παξνρή ή φρη αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ν ρξφλνο αλακνλήο κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ηνπ ξαληεβνχ γηα εμέηαζε θ.α.). ε πνιιέο κειέηεο ε ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ κέζα απφ κνληέια απιήο θαη πνιιαπιήο ινγηζηηθήο 

παιηλδξφκεζεο, απνζθνπεί ζηελ αλάδεημε ησλ παξαγφλησλ πνπ εληζρχνπλ 

θαζνξηζηηθά ή πνπ, αληίζεηα, απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζε νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα δηαινγήο ή – γηα πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη 

επθαηξηαθφ screening -  ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο καζηνγξαθίαο θαη ηνπ ηεζη ΠΑΠ. 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο εξεπλάηαη ην ελδερφκελν χπαξμεο θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ, φπσο επίζεο θαη ε έθηαζε ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ ζε βάξνο κεηνλεθηηθψλ 

νκάδσλ ελφο πιεζπζκνχ, φπσο κπνξεί ελδερνκέλσο λα είλαη νη κεηαλάζηεο, ηα άηνκα 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηε ιεπθή θπιή (νη ηζαγελείο ζηελ Απζηξαιία, νη καχξνη ζηηο ΖΠΑ 

θ.ιπ.), νη αλαζθάιηζηνη θ.α. 

Παξαθάησ, ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο 

πνπ πεξηγξάθεθαλ, θαζψο θαη ζπκπεξάζκαηα απφ εζληθέο αλαθνξέο γηα ηνλ θαξθίλν 

ή απφ πξνεγνχκελεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο ζηε βηβιηνγξαθία. 

 

1.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο Δμέηαζεο 

Παπαληθνιάνπ θαη ηεο Μαζηνγξαθίαο από ηηο γπλαίθεο 
 

Οη γπλαίθεο πνπ δελ εμεηάδνληαη ζπρλά κε ηεζη Παπαληθνιάνπ έρνπλ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα (36) (α) λα είλαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο (β) λα πξνέξρνληαη απφ 

θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα (γ) λα είραλ θάπνηα πξνεγνχκελε 

αξλεηηθή εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηελ εμέηαζε ή λα αηζζάλνληαη θφβν/ ακεραλία (δ) λα 

έρνπλ δερζεί ζεμνπαιηθή βία (ε) λα είλαη ζε κηθξφ βαζκφ πεπεηζκέλεο γηα ην φθεινο 

απφ ηηο εμεηάζεηο πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ (ζη) λα θνβνχληαη πσο ζα 

πάζνπλ θαξθίλν (δ) λα κελ έρνπλ βξεη ην ρξφλν γηα λα θάλνπλ ηελ εμέηαζε ή λα 

μέραζαλ πσο έθηαζε ν θαηξφο πνπ πξέπεη λα γίλεη. Αληίζεηα, ιηγφηεξα ηεζη ΠΑΠ 

γίλνληαη απφ γπλαίθεο ησλ νπνίσλ ν Γεληθφο Γηαηξφο είλαη κεγάιεο ειηθίαο, είλαη 

άληξαο ή δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην ζχζηεκα ππελζχκηζεο πξνο ηηο γπλαίθεο ηεο 

πεξηνρήο επζχλεο ηνπ, αλαθνξηθά κε ην πφηε πξέπεη λα γίλεη ε εμέηαζε. ε ζρέζε κε 

ηε καζηνγξαθία, νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ζηάζε ησλ 
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γπλαηθψλ είλαη ν θφβνο γηα ην απνηέιεζκα, ε αληίιεςε πσο δελ είλαη απαξαίηεηε, ε 

απνπζία ζπκπησκάησλ απφ ην ζηήζνο ή ν πφλνο πνπ πξνμελείηαη θαηά ηελ εμέηαζε.  

ηελ Απζηξαιία (37-38), ε εηήζηα αλαθνξά γηα ηνλ θαξθίλν θαηά ηελ πεξίνδν 

2006-2007 δείρλεη φηη, παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζπληειεζηεί ζρεηηθά κε ην εχξνο 

θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα screening, νη θάηνηθνη ησλ 

αγξνηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, νη ηζαγελείο, νη κεηαλάζηεο, θαζψο θαη ηα 

άηνκα κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, παξνπζηάδνπλ ρεηξφηεξα πνζνζηά 

πξφγλσζεο γηα ηνλ θαξθίλν. πγθεθξηκέλα, νη θάηνηθνη απφ αγξνηηθέο ή θησρέο 

πεξηνρέο έρνπλ απμεκέλα πνζνζηά επίπησζεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ θαη 

κηθξφηεξα πνζνζηά επηβίσζεο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, επξήκαηα ηα νπνία 

έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε εθείλα πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεησκέλε εθπξνζψπεζε ησλ 

νκάδσλ απηψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηαινγήο.  

ηηο ΖΠΑ, ην 2005, 78% ησλ γπλαηθψλ >18 εηψλ είραλ θάλεη εμέηαζε 

Παπαληθνιάνπ κέζα ζηα ηειεπηαία ηξία έηε (ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν γηα φιεο ηηο 

θπιέο ζε ζχγθξηζε κε ην 2003), ελψ ν εζληθφο ζηφρνο γηα ην 2010 (Healthy People 

2010) είρε θαζνξηζηεί ζε πνζνζηφ 90% (39). Οη θησρέο γπλαίθεο, νη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο θαη εθείλεο κε ρακειή εθπαίδεπζε έρνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα 

ειέγρνληαη κε ηεζη ΠΑΠ. Σελ ίδηα ρξνληά, 67% ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο ίζεο ή άλσ ησλ 

40 εηψλ, είραλ θάλεη καζηνγξαθία κέζα ζηα ηειεπηαία δχν έηε, πνζνζηφ κεησκέλν ζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ζε ζρέζε κε ην 2003, νπφηε επηηεχρζεθε ν ζηφρνο ηνπ 

70% πνπ είρε ηεζεί (Healthy People 2010) (39). Δίλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε καζηνγξαθία γηα screening νη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο, εθείλεο κε 

ρακειή εθπαίδεπζε, ρακειφ εηζφδεκα, ρσξίο αζθάιηζε θαη ρσξίο θάπνηεο ζηαζεξέο 

παξνρέο θξνληίδαο πγείαο.  

Απφ δηάθνξεο έξεπλεο κε ζηνηρεία πξνεξρφκελα απφ ηηο εζληθέο 

δεκνζθνπήζεηο γηα ζέκαηα πγείαο (National Health Institute Surveys), έρνπλ 

δηαπηζησζεί νη ζνβαξέο αληζφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ζηηο ΖΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ θαη ηνπ καζηνχ ζε βάξνο νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη νη νπνίεο απνηππψλνληαη ηφζν ζηε κεησκέλε ρξήζε ησλ 

εμεηάζεσλ δηαινγήο απφ απηέο ηηο γπλαίθεο φζν θαη ζην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηνπ 

αλεπξηζθφκελνπ θαξθίλνπ θαηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε (40-43). Κνηλσληθννηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ε θηψρεηα, ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη ε έιιεηςε 

αζθάιηζεο έρνπλ δεηρζεί λα είλαη πην αμηφπηζηνη πξνγλσζηηθνί δείθηεο γηα ηελ 

πξφιεςε θαη ηελ έθβαζε ηνπ θαξθίλνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εζληθφηεηα ή ηε θπιή. Οη 
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Ward et al (44) έδεημαλ φηη θαη γηα ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο λενπιαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο 

ζπζηήλεηαη θαη εθαξκφδεηαη εθηεηακέλα screening (παρένο εληέξνπ, καζηνχ 

ηξαρήινπ θαη πξνζηάηε), ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ δηαγλψζηεθαλ ζε 

εληνπηζκέλν ζηάδην είλαη κηθξφηεξε θαη ε αλαινγία ησλ πεξηπηψζεσλ ζε 

απνκεκαθξπζκέλν ζηάδην είλαη κεγαιχηεξε ζηηο πεξηνρέο κε πςειφηεξν επίπεδν 

θηψρεηαο, ζπγθξηλφκελεο κε ηηο ιηγφηεξν αζζελείο νηθνλνκηθά πεξηνρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, 67% ησλ γπλαηθψλ απφ ζπλνηθίεο κε νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη 59% απφ 

πησρέο ζπλνηθίεο δηαγλψζηεθαλ κε εληνπηζκέλν θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Δπίζεο, 

κνινλφηη νη γπλαίθεο ηεο ιεπθήο θπιήο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επίπησζε γηα φια 

ηα ζηάδηα θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, νη Αθξν-Ακεξηθαλέο είλαη πνπ έρνπλ απμεκέλα 

πνζνζηά θαξθίλνπ ζε πεξηνρηθφ θαη απνκεκαθξπζκέλν ζηάδην. 

ε άιιε κειέηε, νη Selvin et al (45), επηζεκαίλνπλ φηη ν πην ηζρπξφο 

παξάγνληαο πνπ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε έλα πξφζθαην έιεγρν κε ηεζη ΠΑΠ ή κε 

καζηνγξαθία ζηηο γπλαίθεο, είλαη ε χπαξμε θάπνησλ ζηαζεξψλ παξνρψλ θξνληίδαο 

πγείαο. Γηα φιεο ηηο θπιέο θαη εζληθφηεηεο ζηηο ΖΠΑ, νη γπλαίθεο απηέο έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 3,6 θνξέο κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαθέξνπλ πξφζθαηε 

καζηνγξαθία ή ηεζη ΠΑΠ. ηηο γπλαίθεο ηεο καχξεο θπιήο, έλα εηζφδεκα χςνπο 

>200% απφ εθείλν ζην επίπεδν ηεο θηψρεηαο, ήηαλ ηζρπξφο πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα 

πξφζθαηε καζηνγξαθία, ρσξίο σζηφζν λα έρεη επεξεάζεη ηε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ. 

Δπίζεο, ήηαλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 2,5 θνξέο πην πηζαλφ λα αλαθέξεηαη πξφζθαην ηεζη 

ΠΑΠ απφ γπλαίθεο κε απνιπηήξην Λπθείνπ ζε ζρέζε κε ηηο ιηγφηεξν κνξθσκέλεο, 

ελψ ε θάιπςε κε ηδησηηθή αζθάιεηα ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηελ πξφζθαηε ππνβνιή 

ζε νπνηαδήπνηε εμέηαζε δηαινγήο. 

Υάζκα ζηα πνζνζηά ησλ πξαθηηθψλ πξφιεςεο παξαηεξείηαη επίζεο αλάκεζα 

ζηηο γπλαίθεο αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηδηαίηεξα σο πξνο ηε καζηνγξαθία, 

εμέηαζε ε νπνία απαηηεί πην αλεπηπγκέλν εμνπιηζκφ (46-48). Οη θάηνηθνη ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ζπλήζσο θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξεο ειηθίαο, πην θησρνί 

θαη ιηγφηεξν κνξθσκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, θαηά ζπλέπεηα ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηαινγήο είλαη πην πεξηνξηζκέλε (49). ε κειέηεο 

απφ ηε θνηία (4) αλαδείρζεθε πσο ε πςειή ζπλλνζεξφηεηα θαη ε δηάγλσζε ζε 

πξνρσξεκέλν ζηάδην είλαη νη θχξηνη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηε κεησκέλε επηβίσζε 

παζρφλησλ απφ θαξθίλν ζε αγξνηηθέο ή ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. ηηο ΖΠΑ νη 

Αθξν-ακεξηθαλέο γπλαίθεο >45εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ (50), ελψ  ην πιένλ 
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απμεκέλν πνζνζηφ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ 

θαηαγξάθεθε ζε πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ, φπνπ νη θάηνηθνη είλαη θπξίσο αγξφηεο κε 

ιεπθήο θπιήο (51). Χζηφζν, ε ελαζρφιεζε κε ηε γεσξγία έρεη δεηρζεί θαη σο 

αλεμάξηεηνο παξάγνληαο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαινγή (52). 

ε κειέηε ηνπ 2004 πνπ επίζεο έιαβε ρψξα ζηηο ΖΠΑ (49), 70,8% θαη 75,7% ησλ 

γπλαηθψλ απφ αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο αληίζηνηρα, είραλ πξφζθαηα θάλεη 

καζηνγξαθία, θαη ε δηαθνξά απηή παξέκεηλε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αθφκε θαη κεηά 

απφ δηφξζσζε σο πξνο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, ε 

εθπαίδεπζε, ην εηζφδεκα ή ε θπιή/εζληθφηεηα.  

Απφ έξεπλεο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ αλαδεηθλχνληαη, επίζεο, 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ ή παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ζην ζχζηεκα πγείαο θαη 

επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. ε κηα Ηζπαληθή 

κειέηε (53) κε δείγκα γπλαηθψλ απφ 22 Δπξσπατθέο ρψξεο (n=11.770), θάλεθε φηη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη αθνξνχλ ζηε ρξήζε ηεο καζηνγξαθίαο θαη ηνπ ηεζη ΠΑΠ πθίζηαληαη 

ζηηο ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη επθαηξηαθφ screening θαη φρη ζε θξάηε κε νξγαλσκέλα 

πξνγξάκκαηα δηαινγήο ηνπ πιεζπζκνχ ζε εζληθή θιίκαθα. Παξ’ φια απηά, ζηελ 

Οιιαλδία ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ είλαη πην ζπρλφο ζε γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο θαζψο 

θαη ζε εθείλεο κε ρακειφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν (54), ελψ νη γπλαίθεο 

πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην εζληθφ πξφγξακκα δηαινγήο αλέθεξαλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ, ζε ζρέζε κε φζεο ζπκκεηείραλ, ζπλαηζζήκαηα θφβνπ ή ληξνπήο, αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο θαη αλεζπρίαο σο πξνο ην απνηέιεζκα, θαζψο θαη θφβν γηα ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο ηνπ επηρξίζκαηνο (55). ε αλαδξνκηθή έξεπλα απφ ηελ Πνισλία 

(56), κε δείγκα αηφκσλ πνπ επηζθέθζεθαλ γπλαηθνινγηθά ηαηξεία, θάλεθε φηη νη 

γπλαίθεο απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο, εθείλεο πνπ δελ είλαη παληξεκέλεο ή έρνπλ ρακειφ 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ζην εζληθφ πξφγξακκα 

screening κε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, πξνβάιινληαο, κεηαμχ άιισλ, σο θχξηνπο 

ιφγνπο άξλεζεο ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ηελ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ 

εμέηαζε θαη απέλαληη ζηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο απφ έλαλ άγλσζην ζε απηέο 

γηαηξφ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε κε καζηνγξαθία, κειέηεο απφ Διβεηία (57) θαη 

Μ. Βξεηαλία (58), θαλεξψλνπλ φηη νη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο (65-70 εηψλ), νη 

άγακεο ή εθείλεο πνπ θαηνηθνχλ ζε πεξηνρέο ππνβαζκηζκέλεο ή καθξηά απφ ην 

δηαγλσζηηθφ θέληξν, εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ζπκκφξθσζε ζε ζρέζε κε ηελ 



 

 

23 

 

παξαθνινχζεζε ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα πξψηκε αλίρλεπζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ. ηελ Ηζπαλία (59)θαη ηηο Βαιεαξίδεο Νήζνπο (60), ε εμέηαζε κε 

καζηνγξαθία θαηά ηα ηειεπηά 2 ρξφληα, έγηλε ζε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ γπλαίθεο 

έγγακεο, κε θαιφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη νη νπνίεο επηζθέθζεθαλ πξφζθαηα θάπνην 

Παζνιφγν ή Γπλαηθνιφγν. ε κηα Γαιιηθή κειέηε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ 

ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα δηαινγήο γηα ηνλ θαξθίλν (61), θάλεθε φηη ν πην 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζην λα έρεη γίλεη πξφζθαηα καζηνγξαθία ή ηεζη ΠΑΠ, 

είλαη ην λα έρεη επίζεο πξφζθαηα γίλεη ε κία ή ε άιιε εμέηαζε, εχξεκα κε βάζε ην 

νπνίν νη ζπγγξαθείο επηθεληξψλνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε 

θαη παξαπνκπή ησλ γπλαηθψλ γηα ηηο δχν εμεηάζεηο. 

ηελ Διιάδα ε πξφιεςε γηα ηνλ θαξθίλν απφ ηηο γπλαίθεο επεξεάδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ ειηθία (33) θαη θαίλεηαη φηη νη λεφηεξεο γεληέο είλαη πην 

επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ζρέζε κε ηελ αλάγθε γηα έγθαηξε δηάγλσζε κε καζηνγξαθία 

ή ηεζη ΠΑΠ. Οη γπλαίθεο >60 εηψλ, ζε έξεπλα κε δείγκα αηφκσλ απφ αζηηθά θέληξα 

(n=1.350) (35), είλαη ιηγφηεξν ελεκεξσκέλεο γηα ηελ πξφιεςε κε καζηνγξαθία, 

δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 38% άξλεζε γηα ελεκέξσζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε 

πσο «φ, ηη δελ ζε ελνριεί, δελ ην ςάρλεηο», παξαγλσξίδνληαο έηζη ηνλ πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εμέηαζεο. Απφ άιιε κειέηε αλαδξνκηθνχ ηχπνπ ζε 3.316 γπλαίθεο 

πνπ είραλ επηζθεθζεί ηα Δμσηεξηθά Γπλαηθνινγηθά  Ηαηξεία Πεξηθεξεηαθνχ 

Ννζνθνκείνπ ζηνλ Πεηξαηά (62), βξέζεθε φηη νη κεηαλάζηξηεο θαζψο θαη φζεο 

γπλαίθεο δελ ήηαλ παληξεκέλεο είραλ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ εμεηαζηεί κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ. Οη θνηλσληθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο, νη αηνκηθέο αληηιήςεηο θαη 

γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο έρνπλ ειάρηζηα κειεηεζεί φζνλ αθνξά ζην αλ θαη θαηά πφζν 

επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πξφιεςεο γηα ηνλ θαξθίλν. 

 

1.3 Ο ξόινο ησλ Γεληθώλ γηαηξώλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ πξναγσγή ηεο πξόιεςεο κε 

ηεζη ΠΑΠ θαη καζηνγξαθία 
 

ε αξθεηέο έξεπλεο έρεη θαηαδεηρζεί ε πξσηαξρηθή ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ 

γηαηξψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γεληθφηεξα ζηε ζπκκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ 

κε ηηο νδεγίεο γηα δηαινγή ηνπ θαξθίλνπ (63-66). Ζ αζπλέπεηα σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

ηεζη ΠΑΠ ή ηεο καζηνγξαθίαο απνδίδεηαη κάιινλ ζηε κε παξαπνκπή απφ γηαηξφ 
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παξά ζηελ άξλεζε ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ (67). Ζ ζχζηαζε ή αθφκε ε ζχληνκε 

ζπκβνπιή απφ γηαηξφ γηα ηεζη ΠΑΠ ή καζηνγξαθία απνηειεί ηζρπξφ παξάγνληα 

επεξεαζκνχ ησλ πξνζέζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πξφιεςεο ησλ αηφκσλ γηα θάζε 

ειηθία, εζλφηεηα ή θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε (36, 66). Οη γπλαίθεο πνπ 

παξαθνινπζνχληαη αξαηά ή θαζφινπ απφ Γεληθφ Γηαηξφ παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα λα έρνπλ πνηέ εμεηαζηεί κε ηεζη ΠΑΠ ή λα έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία 

κέζα ζηα ηειεπηαία 2 έηε. ε αγξνηηθή πεξηνρή ηεο Βξαδηιίαο (68), φπνπ 

εθαξκφζηεθε πξφγξακκα δηαινγήο κε θηλεηή κνλάδα γηα καζηνγξαθία θαη εμέηαζε 

Παπαληθνιάνπ, ε πην απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε ζηηο γπλαίθεο πνπ είρε σο ζηφρν 

ηελ επξεία ζπκκεηνρή ηνπο, ήηαλ νη ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο ζηα ζπίηηα απφ θάπνην 

επαγγεικαηία ηεο ΠΦΤ ζηελ πεξηνρή. Παξάιιεια, ε ρξήζε απφ ηνπο Γεληθνχο 

Γηαηξνχο ζπζηεκάησλ ππελζχκηζεο πξνο ηηο γπλαίθεο γηα ηεζη ΠΑΠ ή καζηνγξαθία 

έρεη ζπζρεηηζηεί κε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε πξνγξάκκαηα δηαινγήο 

(36, 69-70). 

Ζ πξφζθαηε επίζθεςε ζε γηαηξφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ ππνβνιή ζε screening 

γηα ηνλ θαξθίλν (71), αλ θαη πξέπεη λα εηπσζεί φηη νη γπλαίθεο πνπ πξνζέρνπλ γεληθά 

ηελ πγεία ηνπο (δηαηξέθνληαη πγηεηλά, δελ θαπλίδνπλ, θάλνπλ εηήζην νδνληηαηξηθφ 

έιεγρν) εμεηάδνληαη πην ηαθηηθά κε ηεζη ΠΑΠ θαη καζηνγξαθία (72-74). Αληίζεηα, ε 

κε παξαπνκπή απφ γηαηξφ έρεη ζπρλά αλαθεξζεί αλάκεζα ζηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ γίλνληαη εμεηάζεηο πξφιεςεο (75-76). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε 

ζχζηαζε απφ ηνπο γηαηξνχο κπνξεί λα γίλεηαη βάζεη δηαθξίζεσλ θαη φρη κε θξηηήξην 

ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη κφλν. Έρεη αλαθεξζεί φηη νη γπλαίθεο πνπ 

παξαπέκπνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη εθείλεο λεφηεξεο ειηθίαο, νη έγγακεο, 

κε πςειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν θαη πςειφηεξν εηζφδεκα (77). ηηο ΖΠΑ νη 

γπλαίθεο πνπ δελ είλαη κεηαλάζηξηεο ή έρνπλ ηδησηηθή αζθάιηζε έρνπλ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα δερζνχλ ζχζηαζε απφ γηαηξφ γηα screening (78). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηνπο γηαηξνχο θαη ζρεηίδνληαη κε κε 

παξαπνκπή ησλ γπλαηθψλ >50 εηψλ γηα εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ, είλαη ε 

ειηθία >50 εηψλ ησλ ίδησλ ησλ γηαηξψλ, ε εμεηδίθεπζε απηψλ ζηε γεξηαηξηθή, θαζψο 

θαη ε άζθεζε ζε κηθξέο ή αγξνηηθέο κνλάδεο ΠΦΤ (79).  

Παξ’ φια απηά, κέζα απφ ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο, ε άζθεζε 

πξφιεςεο κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο (Community – Oriented 

Primary Care) κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζε 

βάξνο κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ ή πιεζπζκψλ θαη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επίπησζε, 
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ηε ζλεηφηεηα θαη ηα πνζνζηά επηβίσζεο απφ νπνηαδήπνηε λενπιαζία. ηηο γπλαίθεο 

κε ρακειφ εηζφδεκα ε ζχζηαζε απφ ην Γεληθφ Γηαηξφ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηε 

ρξήζε φισλ ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ (80). Ζ επαξθήο 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ε νξγάλσζε ησλ δνκψλ ΠΦΤ κε ηξφπν ψζηε λα πξνάγνληαη ε 

ζπληνληζκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ε ζπλέρεηα ζηελ 

παξαθνινχζεζε απφ έλα νξηζκέλν γηαηξφ θαη ε θαιή ζρέζε γηαηξνχ κε αζζελή, 

θάλεθε λα βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε ζπκκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ κε ρακειφ εηζφδεκα 

πξνο ηηο ζπζηάζεηο γηα πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ κέζσ ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο. Δίλαη 

γεγνλφο φηη νη θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθά ηάμεηο, παξά ηηο απμεκέλεο αλάγθεο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο ππεξεζίεο γηα πξφιεςε θαη θαζπζηεξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζηελ αλαδήηεζε ζεξαπείαο. ε πνιχ απφκεξεο πεξηνρέο, φπνπ νη ππεξεζίεο ΠΦΤ 

είλαη ειάρηζηα δηαζέζηκεο, ε ρξήζε απηψλ απφ ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο είλαη 

ζεκαληηθά ρακειφηεξε  Αληίζεηα, ζε πιεζπζκνχο φπνπ νη Γεληθνί Γηαηξνί επαξθνχλ 

ζε αξηζκφ θαη νη ππεξεζίεο ΠΦΤ είλαη γεσγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκεο, νη 

απμεκέλεο αλάγθεο ησλ κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ δηαθαίλνληαη απφ ηνλ απμεκέλν αξηζκφ 

ησλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ (81).  

 

1.4 πκπεξάζκαηα 
 

α) Ζ ρξήζε ηεο εμέηαζεο Παπαληθνιάνπ θαη ηεο καζηνγξαθίαο επεξεάδεηαη απφ 

πνηθίια δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αηνκηθέο αληηιήςεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξφιεςε, φπσο είλαη ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν θφβνο γηα ηνλ θαξθίλν ή 

γηα ηηο εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ θ.α. 

 

β) Ζ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κέζσ ηεο 

έγθαηξεο δηάγλσζεο δελ έρεη ηζφηηκα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Σν 

ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ην ρακειφ εηζφδεκα, ε έιιεηςε αζθάιηζεο θ.α., 

επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηα πξνγξάκκαηα δηαινγήο. ε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αληζφηεηεο απηέο ζπληεξνχληαη απφ επαγγεικαηίεο πγείαο 

νη νπνίνη ελεκεξψλνπλ θαη παξαπέκπνπλ γηα εμεηάζεηο πξφιεςεο ηηο γπλαίθεο πνπ, 

ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζέζεο, έρνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο. 
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γ) Ο ξφινο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη, εηδηθφηεξα, ησλ γηαηξψλ ζηελ ΠΦΤ είλαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηε ζπλεπή ρξήζε ηεο καζηνγξαθίαο θαη ηνπ ηεζη ΠΑΠ απφ ηηο 

γπλαίθεο. Ζ παξαπνκπή γηα εμέηαζε, ε παξαθνινχζεζε ζηελ ΠΦΤ θαη ε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ππελζχκηζεο γηα ηεζη ΠΑΠ ή καζηνγξαθία, έρνπλ δεηρζεί λα είλαη 

αλάκεζα ζηνπο πιένλ ηζρπξνχο παξάγνληεο ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε ρξήζε ησλ 

εμεηάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ. 

 

δ) Απφ ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο, θαίλεηαη πσο δελ έρεη κειεηεζεί επαξθψο α) αλά πνηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα εμεηάδνληαη νη γπλαίθεο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ ή καζηνγξαθία, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί ε ζπλέρεηα ζηε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο β) ε 

επίδξαζε ζηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ άιιεο παξάκεηξνη θαηά ηελ 

άζθεζε ηεο Γεληθήο Ηαηξηθήο ζηελ ΠΦΤ, πιελ ηεο παξαπνκπήο γηα εμέηαζε, ηεο 

ηαηξηθήο επίζθεςεο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο ή ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ ππελζχκηζεο γηα εμεηάζεηο πξφιεςεο. 
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2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

 

2.1 Σόπνο – Υξόλνο Γηεμαγσγήο 
 

Ζ έξεπλα έιαβε ρψξα ην 2006 ζηα Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα (Αγ. Μχξσλαο, 

Ππξγνχ, Πεληακφδη, Πεηξνθέθαιν, Άλσ Αζίηεο, Κάησ Αζίηεο) ηνπ Γήκνπ 

Γνξγνιαΐλε ζην λνκφ Ζξαθιείνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα αγξνηηθή πεξηνρή πνπ απέρεη 25-

30 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη απαξηζκεί πεξίπνπ 3.000 

θαηνίθνπο
1
. Οη ππεξεζίεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή παξέρνληαη 

απφ α) ην 2ζέζην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν Αγ. Μχξσλα β) ην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν 

Αζηηψλ θαη γ) ην Κέληξν Τγείαο Αγ. Βαξβάξαο. Καηά ηελ πεξίνδν ηεο κειέηεο, νη 

ζέζεηο ησλ γηαηξψλ ζηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, θαζψο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ζέζεσλ 

ζην Κέληξν Τγείαο θαιχπηνληαλ απφ εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο Γεληθήο Ηαηξηθήο. ην 

Κέληξν Τγείαο Αγ. Βαξβάξαο ιεηηνπξγνχζε επίζεο Μαηεπηηθφ Ηαηξείν, θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλν θαη ζηειερσκέλν κε δχν καίεο. ην Ηαηξείν απηφ, κπνξνχζε λα γίλεη 

εμέηαζε καζηψλ, ιήςε επηρξίζκαηνο γηα ηεζη Παπαληθνιάνπ, ελψ παξάιιεια 

θαλνλίδνληαλ ξαληεβνχ γηα καζηνγξαθία ζην Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ 

(«Βεληδέιεην»). 

2.2 Πιεζπζκόο  - Γεηγκαηνιεςία 
 

Χο πιεζπζκφο κειέηεο νξίζηεθε ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ ειηθίαο 35-75 εηψλ 

πνπ θαηνηθνχλ ζε κφληκε βάζε ζηελ πεξηνρή. ε ζπλεξγαζία κε ππαιιήινπο ηνπ 

Γήκνπ, ειέγρζεθε αλ ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο πνπ θαηαγξαθφηαλ ζην Γεκνηνιφγην 

ήηαλ πξαγκαηηθφο. Με ηε δηαδηθαζία απηή πξνέθπςε, ηειηθά, φηη ν πιεζπζκφο 

κειέηεο πεξηιακβάλεη 571 γπλαίθεο. Με πίλαθεο ηπραίσλ αξηζκψλ ηνπ Excel, 

επηιέρζεθε έλα ηπραίν δείγκα 145 αηφκσλ. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

δηαπηζηψζεθε φηη είθνζη-κία απφ ηηο γπλαίθεο απηέο είραλ κεηνηθήζεη ζε άιιν Γήκν, 

κία λνζειεπφηαλ, ελψ ηξεηο αξλήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. Σειηθά, θαζνξίζηεθε έλα 

δείγκα 120 αηφκσλ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην 21% ηνπ πιεζπζκνχ θαη δηαζθαιίδεη 

ζηαηηζηηθή ηζρχ 80%. Σν πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηε κειέηε ήηαλ 97,5%. 

  

                                                
1 ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 θαη ηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ 2005 
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2.3 ρεδηαζκόο – Δξεπλεηηθά Δξγαιεία  
 

Απφ ην Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Τγείαο ηνπ Σνκέα Κνηλσληθήο 

Ηαηξηθήο ζηάιζεθε ζε θαζεκηά απφ ηηο 145 γπλαίθεο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθά, 

ελεκεξσηηθή επηζηνιή αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο πνπ επξφθεηην λα δηεμαρζεί ζηελ πεξηνρή. Οη γπλαίθεο πνπ δέρζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ππέγξαςαλ έλα έληππν ζπγθαηάζεζεο, πνπ δφζεθε θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο κειέηεο. Σν εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν εμεηάζηεθε θαη εγθξίζεθε σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ. 

Ζ έξεπλα απνηειεί κηα ζπγρξνληθή κειέηε, κηα «έξεπλα-πεδίνπ», πνπ 

δηεμάρζεθε κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ απφ ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ζηηο 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζην ζπίηη ησλ εξσηψκελσλ, 

ρσξίο παξνπζία άιισλ πξνζψπσλ θαη ε δηάξθεηα θαζεκίαο απφ απηέο ήηαλ 45 ιεπηά. 

Οη ζπλεληεχμεηο βαζίζηεθαλ ζε έλα Δξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα) ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη 65 εξσηήκαηα κε πξν-θσδηθνπνηεκέλεο απαληήζεηο, ηαμηλνκεκέλα ζηηο 

εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

A. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

B. Καηάζηαζε πγείαο θαη Υξήζε Τπεξεζηψλ Τγείαο γηα α) ρξφληα λνζήκαηα β) 

ππνθεηκεληθά ελνριήκαηα θαηά ην πξνεγνχκελν 6κελν γ) επείγνληα πεξηζηαηηθά 

δ) πξφιεςε (π.ρ. εκβνιηαζκνί) κέζα ζην πξνεγνχκελν έηνο δ) ζπληαγνγξάθεζε 

θαξκάθσλ. Οη ππεξεζίεο πγείαο δηαθξίζεθαλ ζε εθείλεο πνπ παξέρνληαη ζε (η) 

κνλάδεο ΠΦΤ, φπσο Κέληξα Τγείαο, Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία, ηαηξεία ΗΚΑ ή άιισλ 

αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, (ii) Γεκφζηα Ννζνθνκεία, (iii) Ηδησηηθά ηαηξεία, 

θιηληθέο ή δηαγλσζηηθά θέληξα. 

C. πρλφηεηα θαη ιφγνη (πξνιεπηηθνί ή δηαγλσζηηθνί) ππνβνιήο ζε εμέηαζε 

Παπαληθνιάνπ, γπλαηθνινγηθή εμέηαζε, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη 

καζηνγξαθία, κέζα ζην δηάζηεκα ησλ έμε πξνεγνχκελσλ εηψλ. Οη γπλαίθεο 

ξσηήζεθαλ γηα ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ ηνκέα εξγαζίαο (δεκφζηνο ή ηδησηηθφο) 

φπνπ απαζρνιείην ν γηαηξφο πνπ παξέπεκςε ή πνπ έθαλε ηελ εμέηαζε. 

D. Γπλαηθνινγηθφ ηζηνξηθφ θαη νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ θαξθίλν 

ηνπ καζηνχ θαη ησλ σνζεθψλ 
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E. Γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε (π.ρ. ζπληζηψκελε ζπρλφηεηα 

ππνβνιήο ζε ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη καζηνγξαθία) θαη ηνπο παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

Σν Δξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε κε βάζε εξσηήζεηο απφ ήδε ζηαζκηζκέλα ή 

εθαξκνζκέλα ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο εξγαιεία, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

i. Σν Δξσηεκαηνιφγην ησλ Γπλαηθψλ ζηηο Αξράλεο (82) 

ii. Σν Διιεληθφ Δξσηεκαηνιφγην ηνπ πξνγξάκκαηνο SHARE 2004 (Survey of 

Health, Ageing and Retirement in Europe), 10
ε
 έθδνζε (83) 

iii. Σν Δξσηεκαηνιφγην γηα ηνλ θαξθίλν απφ ηελ Δζληθή Γεκνζθφπεζε Τγείαο 

(2000) ησλ ΖΠΑ  (84) 

iv. Σν Δξσηεκαηνιφγην Γλψζεσλ γηα ηνλ Καξθίλν ηνπ Μαζηνχ (85-86) 

v. Σν Δξγαιείν Αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ γηα Καξθίλν ηνπ Μαζηνχ (87) 

vi. Δξσηήζεηο γλψζεσλ απφ δεκνζηεπκέλε κειέηε ζρεηηθά κε ην επίπεδν γλψζεσλ 

ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ HPV ινίκσμε θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν 

ηνπ ηξαρήινπ (88) 

Σν Δξσηεκαηνιφγην πξνζαξκφζηεθε ζηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

εκπινπηίζηεθε κε εξσηήζεηο πνπ ζπλάρζεθαλ απφ ηελ θιηληθή εκπεηξία ησλ 

εξεπλεηψλ, δηαδηθαζία γηα ηελ νπνία αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα: 

(α) πδήηεζε πάλσ ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ εξσηήζεσλ κε ηνλ επηβιέπνληα 

θαη ηνπο ζπλ-επηβιέπνληεο θαζεγεηέο. Οη ελ ιφγσ ηαηξνί θαηέρνπλ ηδηαίηεξε γλψζε 

θαη εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο δεπηεξνγελνχο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ 

ζηηο γπλαίθεο ηεο Κξήηεο, θαζψο θαη κε ηε κεζνδνινγία έξεπλαο θαη παξεκβάζεσλ 

πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα. 

(β) Μεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα φζσλ εξσηήζεσλ ήηαλ δηαηππσκέλεο ζηα 

Αγγιηθά. Με ηε βνήζεηα δπν θαζεγεηψλ Αγγιηθήο γιψζζαο (ελφο Έιιελα θαη ελφο 

Αγγιφθσλνπ), ειέγρζεθε αλ ε κεηάθξαζε ησλ εξσηήζεσλ απφ ηα Αγγιηθά ζηα 

Διιεληθά θαη αληίζηξνθα, απνδίδεη κε αθξίβεηα ην ίδην θαη ην απηφ λφεκα.  

(γ) Δθπφλεζε Μειέηεο – Πηιφηνπ, κε ζπλεληεχμεηο ζε δείγκα 20 γπλαηθψλ απφ ηελ 

θνηλφηεηα. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ζε 

ζπλεξγαζία κε λνζειεπηή θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ πνπ εξγάδνληαλ ζηελ ΠΦΤ. 

Έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζην αξρηθφ εξσηεκαηνιφγην, έπεηηα απφ ππνδείμεηο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ εξσηψλησλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ. 
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2.4 Μέζνδνο 
 

Σν δείγκα ρσξίζηεθε κε βάζε ηε δηάκεζν ηηκή ηνπ ειηθηαθνχ εχξνπο ζε δχν 

νκάδεο γπλαηθψλ, >55 θαη ≤55 εηψλ. Έγηλε ζχγθξηζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ σο 

πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ θαηάζηαζε πγείαο, ηε ρξήζε ησλ 

ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ πεξηνρή, ηηο γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, θαζψο 

θαη γηα ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη 

καζηνγξαθία θαηά ην ηειεπηαίν έηνο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έμε πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. 

Οη εξαπηημένερ μεηαβληηέρ, πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ κε ηεζη Παπαληθνιάνπ θαη ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ κε 

θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία, θαζνξίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Καξθίλνπ (American Cancer 

Society 2003), νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ πεξαηηέξσ ηξνπνπνηεζεί (89). ηηο 

νδεγίεο απηέο, κεηαμχ άιισλ,  ζπζηήλνληαη: 

Α. Γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ: 

 Κιαζηθφ ηεζη ΠΑΠ θάζε ρξφλν ή θάζε δχν ρξφληα κε ηελ θαηλνχξγηα, πγξήο 

θάζεο (Thin Prep) εμέηαζε, κε έλαξμε ζηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ (ή ηξία ρξφληα 

κεηά ηελ έλαξμε ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ) 

 Σεζη ΠΑΠ θάζε 2 ή 3 ρξφληα κεηά ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ, ζε γπλαίθεο πνπ είραλ 

σο ηφηε, 3 ζπλερφκελα θπζηνινγηθά επηρξίζκαηα. 

 Οη γπλαίθεο ≥70 εηψλ πνπ είραλ 3 ή πεξηζζφηεξα ζπλερφκελα θπζηνινγηθά ηεζη, 

θαζψο θαη θαλέλα κε θπζηνινγηθφ απνηέιεζκα κέζα ζηα ηειεπηαία 10 έηε, 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ πξφιεςε. 

Β. Γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ: 

 Μαζηνγξαθία κηα θνξά ην ρξφλν, μεθηλψληαο απφ ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ θαη 

ζπλερίδνληαο γηα φζν ε γπλαίθα είλαη θαιά ζηελ πγεία ηεο 

 Κιηληθή εμέηαζε καζηψλ θάζε ηξία ρξφληα γηα ηηο γπλαίθεο 20 - 40 εηψλ θαη θάζε 

ρξφλν κεηά ηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. Ζ θιηληθή εμέηαζε καζηψλ πξέπεη λα 

πξνεγείηαη ηεο καζηνγξαθίαο δηφηη, παξά ηε ρακειή επαηζζεζία πνπ έρεη σο 

εμέηαζε, είλαη δπλαηφ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νδίδηα αηζζεηά απφ ηε γπλαίθα ή 

απφ ηνλ εμεηάδνληα λα κελ εληνπίδνληαη απεηθνληζηηθά. 

Οη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο δηαθξίζεθαλ ζε απηέο πνπ δελ έρνπλ εμεηαζηεί πνηέ 

(Οκάδα Α, δελ θάλνπλ πξφιεςε), ζε εθείλεο πνπ έρνπλ εμεηαζηεί έζησ κία θνξά 
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(Οκάδα Β, θάλνπλ πξφιεςε επθαηξηαθά) θαη ζε εθείλεο πνπ, θαηά ηα ηειεπηά 6 έηε, 

εμεηάδνληαλ κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (Οκάδα Γ, θάλνπλ νξζή ή 

ελδεδεηγκέλε πξφιεςε). Αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, νξζή πξφιεςε 

ζεσξήζεθε φηη έθαλαλ νη γπλαίθεο πνπ είραλ εμεηαζηεί ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά κέζα 

ζηα ηειεπηαία 3 έηε θαη, επηπιένλ, είραλ εμεηαζηεί δχν ή πεξηζζφηεξεο θνξέο κέζα 

ζηα ηειεπηαία 6 έηε. Οη γπλαίθεο >70 εηψλ ξσηήζεθαλ επηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο ζε ζρέζε κε ηα ηεζη ΠΑΠ πνπ είραλ θάλεη κέζα ζηελ ηειεπηαία 10εηία. 

Χο πξνο ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ε πξφιεςε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο νξίζηεθε σο 

εμήο: α) θιηληθή εμέηαζε καζηψλ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ζηελ πξνεγνχκελε 3εηία γηα 

ηηο γπλαίθεο 35-39 εηψλ. β) γηα γπλαίθεο ≥40 εηψλ, θιηληθή εμέηαζε καζηψλ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο, θαζψο επίζεο θαη ηνπιάρηζηνλ 1, 2 ή 3 καζηνγξαθίεο κέζα ζηα 

ηειεπηαία 6 έηε, γηα ειηθίεο 40, 41 θαη 42-75 εηψλ, αληίζηνηρα (βι. Πίλαθα 1). 

πγθξίζεθαλ νη γπλαίθεο ηεο νκάδαο Α κε απηέο ησλ νκάδσλ Β θαη Γ, θαζψο 

θαη νη γπλαίθεο ηεο νκάδαο Γ κε εθείλεο ησλ νκάδσλ Α θαη Β, σο πξνο παξακέηξνπο 

(ανεξάπηηηερ μεηαβληηέρ) ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο, ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ΠΦΤ εηδηθφηεξα, ην 

γπλαηθνινγηθφ ηζηνξηθφ, ην νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ θαξθίλνπ θαη ηε βαζκνινγία 

ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 

 

2.5 ηαηηζηηθή Αλάιπζε 
 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο θαη ηηο 

γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ έγηλε κε ηε δνθηκαζία ρ
2
. Γηα ηελ αλάδεημε 

ησλ κεηαβιεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πξφιεςεο κε ηεζη ΠΑΠ, θιηληθή 

εμέηαζε καζηψλ θαη καζηνγξαθία, εθαξκφζηεθε απιή θαη, ζηε ζπλέρεηα, πνιιαπιή 

ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ δηαθξηηέο θαη 

εθθξαζκέλεο σο απφιπηνη αξηζκνί ή σο αλαινγίεο. Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο 

εθθξάζηεθαλ σο κέζνη φξνη ± SD (ηαζεξή Απφθιηζε). Τπνινγίζηεθαλ νη αδξνί θαη 

νη ζηαζκηζκέλνη ζρεηηθνί ιφγνη ζπκπιεξσκαηηθψλ πηζαλνηήησλ (Crude and adjusted 

ORs), κε δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο (Confidence Intervals, CIs) 95%. Γηα ηελ 

πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφηππν ηεο «πξνο ηα πίζσ» 
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επηινγήο (backward selection model), πεξηιακβάλνληαο α) κεηαβιεηέο βάζεη ηεο 

ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, θαη β) κεηαβιεηέο πνπ δελ παξνπζίαζαλ ηηκέο ίζεο κε ην 

κεδέλ θαη ησλ νπνίσλ ε ηηκή ηνπ p ήηαλ <0,20 ζηε δη-παξαγνληηθή αλάιπζε. Γηα ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 17.0 θαη ην 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην 5%. 
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1 Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη Υξήζε ησλ ππεξεζηώλ ΠΦΤ 

από ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο 
 

ηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δχν ειηθηαθψλ νκάδσλ ηνπ 

δείγκαηνο (> 55 εηψλ θαη ≤ 55 εηψλ) σο πξνο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ 

απηναλαθεξφκελε πγεία θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ζηελ πεξηνρή. ην 

ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ, ε πιεηνλφηεηα είλαη απφθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

(60,8%), έγγακεο (86,7%) θαη αζρνινχληαη (ή αζρνινχληαλ πξηλ ζπληαμηνδνηεζνχλ) 

κε ηε γεσξγία (68,3%), ελψ εθείλεο >55 εηψλ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα 

έρνπλ ρακειφηεξν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (p<0,001) θαη λα είλαη/ ήηαλ αγξφηηζζεο 

(p<0,001). Όιεο νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ αζθάιηζε θαη 86,7% είλαη 

αζθαιηζκέλεο ζηνλ ΟΓΑ. Οη πεξηζζφηεξεο (62,5%) ζεσξνχλ φηη έρνπλ γηαηξφ κε 

ηνλ/ηελ νπνίν/α κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη γηα 56,7% 

απηψλ, απηφο/ή ν/ε γηαηξφο είλαη Γεληθφο Γηαηξφο ζην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ή ζην 

Κέληξν Τγείαο ηεο πεξηνρήο. Οη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηηο ππεξεζίεο ΠΦΤ γηα παξαθνινχζεζε ρξνλίσλ λνζεκάησλ 

(p=0,01), επαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξαθία (p<0,001) ή γηα ζπκπηψκαηα πνπ 

εθδειψζεθαλ κέζα ζην ηειεπηαίν εμάκελν (p=0,03). Ο παξάγνληαο ηεο ειηθίαο δελ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο επηζθέςεηο γηα πξφιεςε (εκβνιηαζκφο, εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

θ.α.), ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ιηγφηεξν απφ κηζέο απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε κειέηε, έρνπλ πνηέ επηζθεθζεί ηελ ΠΦΤ γηα ηέηνην ιφγν. 

 

3.2  πρλόηεηα, Λόγνη ππνβνιήο ζε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ θαη 

Γλώζεηο ησλ γπλαηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ 
 

ηνλ Πίλαθα 4 θαίλεηαη φηη 73,3% ησλ γπλαηθψλ έρνπλ θάλεη έζησ κία θνξά 

εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, 49,2% έρνπλ εμεηαζηεί κέζα ζηα ηειεπηαία 3 ρξφληα θαη 

40,8% εμεηάδνληαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Καξθίλνπ, 

κέζα ζηα ηειεπηαία 6 ρξφληα. Οη γπλαίθεο ≤55 εηψλ εκθάληζαλ ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ απμεκέλα πνζνζηά ηφζν γηα επθαηξηαθφ (p=0,004) φζν θαη γηα 

ελδεδεηγκέλν screening (p<0,001). Γηα ηελ ηειεπηαία εμέηαζε Παπαληθνιάνπ, 38,4% 

ησλ γπλαηθψλ παξαπέκθζεθαλ απφ θάπνην επαγγεικαηία πγείαο θαη 61,6% απφ 
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ζπγγεληθά ή θηιηθά πξφζσπα, ελψ ην ηεζη απηφ έγηλε γηα πξφιεςε ζε 78,4% ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο ζε 21,6%. 9,1% παξαπέκθζεθαλ γηα ηελ 

ηειεπηαία εμέηαζε απφ επαγγεικαηία ΠΦΤ θαη 10,2% έθαλαλ ην ηεζη ζην Κέληξν 

Τγείαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δείγκαηνο παξαπέκθζεθε (90,9%) θαη εμεηάζηεθε 

(89,8%) ζην Ννζνθνκείν ή ζε ηδησηηθφ ηαηξείν. Απφ ηηο γπλαίθεο πνπ δελ 

εμεηάζηεθαλ πνηέ ή δελ έθαλαλ ηεζη ζηα ηειεπηαία 3 ρξφληα, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο (54,1%) απνδίδνπλ ηε ζηάζε απηή ζην φηη δελ ππήξμαλ γπλαηθνινγηθά 

ζπκπηψκαηα. Παξ’ φια απηά, 10,8% ηνπ ζπλφινπ παξαπέκθζεθε απφ γηαηξφ γηα 

εμέηαζε κέζα ζην πξνεγνχκελν έηνο, κε ηηο λεφηεξεο γπλαίθεο λα έρνπλ δερζεί 

ζχζηαζε ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν βαζκφ (p=0,049). 

Όζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ (Πίλαθαο 5), νη γπλαίθεο ≤55 εηψλ 

έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα γλσξίδνπλ φηη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη θάζε ρξφλν (p<0,001), φηη ν έιεγρνο κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κεηά ηελ ειηθία 

ησλ 70 εηψλ (p=0,001) θαη φηη ε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ ζπζηήλεηαη γηα πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (p=0,001). 4,2% ηνπ δείγκαηνο, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ ειηθία, έρνπλ ελεκεξσζεί απφ γηαηξφ γηα ην ξφιν ηνπ ηνχ HPV ζηελ πξφθιεζε 

θαξθίλνπ. Οη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο ηζρπξίδνληαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη 

ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ είλαη θπξίσο λφζνο θιεξνλνκηθή (p=0,005), φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζπλερίδεηαη ν έιεγρνο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ αθνχ δηαθνπνχλ γηα 

αξθεηά ρξφληα νη ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο (p<0,001) ή κεηά ηελ εκκελφπαπζε (p<0,001). 

ε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ 

ηξαρήινπ, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ δείγκαηνο, ρσξίο ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο δχν ειηθηαθέο νκάδεο, αλαγλσξίδεη φηη ην θάπληζκα (69,7%), ε χπαξμε 

πνιιαπιψλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ (69,7%) θαη ε έλαξμε ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ ζε 

κηθξή ειηθία (50,4%) απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν. Ληγφηεξεο γπλαίθεο (24,4%) ζεσξνχλ ηε 

ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηελ επαθή σο ηξφπν πξνζηαζίαο απέλαληη ζηνλ 

θαξθίλν. 

  

3.3 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Δπθαηξηαθή ή ηελ Οξζή 

Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ κε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ  
 

ηνπο Πίλαθεο 6 θαη 7 παξνπζηάδνληαη νη αδξνί ζρεηηθνί ιφγνη (Crude ORs) 

γηα ηε ρξήζε ηεο εμέηαζεο Παπαληθνιάνπ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ αλεμάξηεησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηπαξαγνληηθή αλάιπζε. Δπηθεληξψλνληαο 
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ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζθέςεηο ζηα ηαηξεία ηεο ΠΦΤ, θαίλεηαη 

φηη ε απφζηαζε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ην Κέληξν Τγείαο φπνπ 

γίλεηαη ην ηεζη ΠΑΠ, δελ επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο screening (p=0,398, p=0,741), ελψ 

παξάιιεια, ε πηζαλφηεηα λα έρεη πνηέ/ ζηα ηειεπηαία 6 ρξφληα γίλεη ε εμέηαζε, δελ 

απμάλεηαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ είηε επηζθέθζεθαλ ηελ ΠΦΤ γηα πξφιεςε (p=0,057, 

p=0,880) είηε αλαθέξνπλ φηη επηθνηλσλνχλ ζε ζηαζεξή βάζε κε Γεληθφ Γηαηξφ ΠΦΤ 

γηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ αθνξνχλ ηηο ίδηεο ή ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (p=0,299, 

p=0,586).  

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

(Πίλαθαο 8), ε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ απφ ηηο γπλαίθεο ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Καξθίλνπ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε α) ηελ ειηθία ≤55 εηψλ (OR=0,13 p<0,001) β) ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ κε 

γπλαηθνινγηθά ζπκπηψκαηα (OR=11,27 p<0,001) γ) ηελ ελεκέξσζε απφ 

επαγγεικαηία πγείαο ζρεηηθά κε ηε ινίκσμε απφ ηνλ ηφ HPV (OR=14,24  p=0,033). 

Δπίζεο, νη γπλαίθεο απηέο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ πνηέ 

επηζθεθζεί ηα ηαηξεία ΠΦΤ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάπνηνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο 

(OR=0,30  p=0,035). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο πνπ εμεηάδνληαλ επθαηξηαθά, 

ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ δελ έρνπλ θάλεη πνηέ ηεζη ΠΑΠ, έρνπλ κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα είλαη λεφηεξεο ειηθίαο (OR=0,13 p<0,037), έγγακεο (OR=6,97, 

p=0,050), λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ πγεία ηνπο σο κέηξηα (OR=9,25 p=0,016) ή θαθή 

(OR=10,87 p=0,040) θαη λα έρνπλ ηζηνξηθφ κε γπλαηθνινγηθά ζπκπηψκαηα (OR=3,46 

p=0,048). Ζ βαζκνινγία ησλ γπλαηθψλ απηψλ ζηηο γλψζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ είλαη πςειφηεξε (OR=1,49 p=0,012) θαη, επίζεο, ε 

πηζαλφηεηα λα έρνπλ επηζθεθζεί γηαηξφ γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πγείαο κέζα 

ζηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο, είλαη θαηά 5,13 θνξέο κεγαιχηεξε (OR=5,13 p=0,015). 

 

3.4 πρλόηεηα, Λόγνη ππνβνιήο ζε Κιηληθή εμέηαζε καζηώλ θαη 

Μαζηνγξαθία -  Γλώζεηο ησλ γπλαηθώλ ζε ζρέζε κε ηελ πξόιεςε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ 
 

ε ζρέζε κε ηελ θιηληθή εμέηαζε καζηψλ (Πίλαθαο 9), 55,8% ησλ γπλαηθψλ 

ηνπ δείγκαηνο έρνπλ εμεηαζηεί έζησ 1 θνξά, 15,8% έρνπλ εμεηαζηεί κέζα ζην 

πξνεγνχκελν έηνο θαη 17,5% έρνπλ εμεηαζηεί κέζα ζηα ηειεπηαία 6 έηε ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο, πνζνζηά ζηα νπνία νη γπλαίθεο >55 εηψλ εθπξνζσπνχληαη ζε ζεκαληηθά 
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κηθξφηεξν βαζκφ (p=0,038, p<0,001 θαη p<0,001 αληίζηνηρα). ε 6,5% ησλ 

εξσηψκελσλ ε πην πξφζθαηε εμέηαζε έγηλε απφ Γεληθφ Γηαηξφ θαη 7,1% απηψλ 

εμεηάζηεθαλ ζε ηαηξείν πνπ αλήθεη ζηελ ΠΦΤ. 49,3% ησλ γπλαηθψλ εμεηάζηεθαλ 

ηελ ηειεπηαία θνξά γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο θαη 8,3% δέρζεθαλ ζχζηαζε απφ 

γηαηξφ κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο. Οη γπλαίθεο >55 εηψλ παξαπέκθζεθαλ ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (p=0,022), ελψ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

εμεηάζηεθαλ, ήηαλ θπξίσο δηαγλσζηηθνί (p=0.002). 

Όζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε κε καζηνγξαθία (Πίλαθαο 10), 50% ησλ 

γπλαηθψλ έρνπλ εμεηαζηεί έζησ 1 θνξά, 23,1% έρνπλ εμεηαζηεί κέζα ζην 

πξνεγνχκελν έηνο, 13,0% εμεηάζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηά ηα ηειεπηαία 6 

έηε θαη 43,6% έθαλαλ ηελ πξψηε καζηνγξαθία ζε ειηθία ≤ 40 εηψλ. Οη γπλαίθεο ≤ 55 

εηψλ εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα έρνπλ εμεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο (p=0,005), έθαλαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηελ ηειεπηαία 

καζηνγξαθία γηα ιφγνπο πξφιεςεο (p=0.054) θαη επίζεο, ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

παξαπέκθζεθαλ απφ γηαηξφ (p=0.010). πλνιηθά, 10,8% ησλ γπλαηθψλ δέρζεθαλ 

ζχζηαζε γηα καζηνγξαθία κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο, ελψ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ 

έγηλε πνηέ/ κέζα ζηα ηειεπηαία 2 έηε καζηνγξαθία ήηαλ γηα 59,5% ησλ γπλαηθψλ, ε 

απνπζία ζπκπησκάησλ απφ ην ζηήζνο. 

ηηο εξσηήζεηο ησλ γλψζεσλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Πίλαθαο 11), 

78,3% ησλ γπλαηθψλ απαληνχλ φηη γλσξίδνπλ πψο γίλεηαη ε απηνεμέηαζε καζηψλ, 

60,8% απαληνχλ φηη ε καζηνγξαθία ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη θάζε ρξφλν κεηά ηελ ειηθία 

ησλ 50 εηψλ, 25,0% φηη ε πξφιεςε κε καζηνγξαθία πξέπεη λα μεθηλά κεηά ηα 40 θαη 

64,7% πηζηεχεη φηη ε καζηνγξαθία είλαη αλαγθαία, αθφκε θαη αλ ε γπλαίθα είλαη 

πγηήο. ε απηέο ηηο εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζε screening, νη γπλαίθεο ≤ 55 εηψλ 

δίλνπλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζσζηέο απαληήζεηο (p=0,003, p=0,002, 

p=0,001 θαη p=0,001 αληίζηνηρα). 91,6% ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν 

θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ν ζπρλφηεξα εκθαληδφκελνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο, 

σζηφζν, 16,0% γλσξίδεη φηη ν θίλδπλνο κεηψλεηαη κε ηελ πξφνδν ηεο ειηθίαο θαη 

5,9% πηζηεχεη φηη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ δελ είλαη ζπάληνο ζε ειηθίεο >70 εηψλ. ε 

ζρέζε κε άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, πιελ ηεο ειηθίαο, 32,8% γλσξίδνπλ φηη ε 

ηλνθπζηηθή καζηνπάζεηα κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν, 25,2% φηη ε ειηθία 

γέλλεζεο ηνπ πξψηνπ παηδηνχ <30 εηψλ κπνξεί λα ειαηηψζεη ηνλ θίλδπλν θαη 45,4% 

φηη ε παρπζαξθία είλαη δπλαηφ λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ. Οη γπλαίθεο >55 εηψλ απαληνχλ ζσζηά ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζε ζρέζε κε 
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ηνλ παξάγνληα ηεο παρπζαξθίαο (p=0,023), ελψ νη λεφηεξεο απαληνχλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζσζηά σο πξνο ηελ ειηθία γέλλεζεο ηνπ πξψηνπ παηδηνχ (p=0,010). 

Απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνληαη ζρεηηθά κε νξηζκέλεο αληηιήςεηο-κχζνπο 

πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ, νη πεξηζζφηεξεο εξσηψκελεο 

απαληνχλ ιάζνο, ρσξίο ζε απηφ λα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ε ειηθηαθή νκάδα ζηελ 

νπνία αλήθνπλ. Ο θίλδπλνο εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ δελ επεξεάδεηαη απφ 

ηπρφλ ρηχπεκα ζην ζηήζνο ή απφ ην ζθηρηφ ζηεζφδεζκν γηα 10,9% θαη 6,7% ησλ 

γπλαηθψλ, αληίζηνηρα. 7,6% πηζηεχνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ζειάζεη δελ 

πξνζηαηεχνληαη πιήξσο απφ ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 16,0% φηη ν θαξθίλνο ηνπ 

καζηνχ δελ είλαη θιεξνλνκηθή λφζνο θαη 25,2% φηη νη πεξηζζφηεξνη φγθνη ζην καζηφ 

δελ είλαη θαξθηληθνί. Όζνλ αθνξά ζην φθεινο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηνλ 

ηαθηηθφ πξνιεπηηθφ έιεγρν κε καζηνγξαθία, πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο γπλαίθεο 

ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδνπλ φηη αλ ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ δηαγλσζηεί λσξίο, ηφηε 

κπνξεί πηζαλά λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο καζηεθηνκή (73,9%) θαη ε γπλαίθα λα δήζεη 

έλα θπζηνινγηθφ εχξνο δσήο (90,8%). 85,7% ζεσξνχλ φηη ν ηαθηηθφο έιεγρνο κε 

καζηνγξαθία κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ζαλάηνπ απφ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, 

σζηφζν, 39,5% απαληνχλ αξλεηηθά ζην φηη «αλ κηα γπλαίθα αηζζαλζεί έλα θαξθηληθφ 

φγθν ζην ζηήζνο, είλαη πνιχ αξγά γηα λα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε». Οη 

γπλαίθεο ≤55 εηψλ είλαη πην πηζαλφ λα γλσξίδνπλ φηη κε ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ν 

θαξθίλνο κπνξεί λα κε κεηψζεη ην εχξνο δσήο (p=0,008) θαη φηη απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία κπνξεί λα έρνπλ θαη φζεο γπλαίθεο ςειαθνχλ έλα θαθνήζε φγθν ζην καζηφ 

(p=0,010). 

 

3.5 Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ Δπθαηξηαθή ή ηελ Οξζή 

Πξόιεςε ηνπ Καξθίλνπ ηνπ καζηνύ κε καζηνγξαθία 
 

ηνπο Πίλαθεο 12 θαη 13 θαίλνληαη νη αδξνί ζρεηηθνί ιφγνη (Crude Ors) γηα 

ηελ επθαηξηαθή ή ηελ ελδεδεηγκέλε πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ κε 

καζηνγξαθία, ζε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο, ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ. Ζ εμέηαζε κε 

καζηνγξαθία ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηά ηα πξνεγνχκελα 6 έηε, δελ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θχξηα απαζρφιεζε (p=0,312) ή κε ην εηζφδεκα ησλ γπλαηθψλ (p=0,787). Σφζν ε 

νξζή φζν θαη ε επθαηξηαθή πξφιεςε δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ (p=0,777, p=0,250) ή 
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κε ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ ρξφληνπ λνζήκαηνο (p=0,739, p=0,539) θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ πξνβιήκαηα πγείαο (p=0,885, p=0,387). ε ζρέζε 

κε ηηο επηζθέςεηο ζηελ ΠΦΤ, νη γπλαίθεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί ηα ηαηξεία γηα 

παξαθνινχζεζε ρξφληνπ λνζήκαηνο (p=0,334, p=0,210) ή γηα ζέκαηα πξφιεςεο 

(p=0,670, p=0,683) δελ παξνπζηάδνπλ απμεκέλα πνζνζηά screening. Δπηπξφζζεηα, ε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε γηαηξφ ζε ζηαζεξή βάζε (p=0,354, p=0,603) θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, κε Γεληθφ Γηαηξφ (p=0,401, p=0,717), δελ επεξεάδεη ηε ρξήζε ηεο 

καζηνγξαθίαο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 14. Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην αλ κηα γπλαίθα 

έρεη ή δελ έρεη θάλεη καζηνγξαθία είλαη ην λα έρεη δηδαρζεί απφ γηαηξφ ή άιιν 

επαγγεικαηία πγείαο ηελ απηνεμέηαζε καζηψλ (OR=5,90 p<0,001), θαζψο θαη ε θαιή 

βαζκνινγία ζην εξσηεκαηνιφγην γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

καζηνχ (OR= 1,44  p<0,001). Σν αηνκηθφ ηζηνξηθφ κε ζπκπηψκαηα απφ ηνπο καζηνχο 

(OR= 6,10  p=0,061) θαη ε ιήςε απφ γηαηξφ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηζηνξηθνχ γηα 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (OR= 3,35 p=0,072) παξνπζηάδνπλ κφλν αζζελψο ζεηηθή 

ζπζρέηηζε. Αληίζεηα, νη γπλαίθεο πνπ αλαθέξνπλ φηη έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα (κηθξφ 

εηζφδεκα ή είλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο), θαίλεηαη πσο έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία 

ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν πνζνζηφ (OR= 0,11 p=0,006) ζε ζρέζε κε φζεο δελ έρνπλ 

θαζφινπ εηζφδεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη γπλαίθεο πνπ έρνλ θάλεη πξφιεςε κε 

καζηνγξαθία ζηα ηειεπηαία 6 έηε κε βάζε ηηο νδεγίεο, έρνπλ ζεκαληηθά απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα είλαη ≤55 εηψλ (OR= 0,05 p=0,001), λα έρνπλ δηδαρζεί απφ γηαηξφ ή 

άιιν επαγγεικαηία πγείαο ηελ απηνεμέηαζε καζηψλ (OR= 7,69 p=0,004), θαζψο θαη 

λα έρνπλ ξσηεζεί απφ γηαηξφ ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ ηνπο γηα 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (OR= 8,02 p=0,021). 
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4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

ε απηφ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ, ε πξφιεςε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ θαη 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο γίλεηαη σο επί ην πιείζηνλ επθαηξηαθά. ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ έμε εηψλ, κφλν κία ζηηο δέθα γπλαίθεο εμεηαδφηαλ ηαθηηθά κε 

καζηνγξαθία θαη κφλν ηέζζεξηο ζηηο δέθα έθαλαλ ηαθηηθά εμέηαζε Παπαληθνιάνπ. 

Παξάιιεια, δεδνκέλεο ηεο πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε έγθαηξε δηάγλσζε 

ζηελ πξφιεςε ή ηε ζεξαπεία ησλ ελ ιφγσ λενπιαζηψλ, δελ είλαη κηθξφ ην πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ θάλεη πνηέ ηε κία ή ηελ άιιε εμέηαζε (θαη πνπ είλαη 50% 

γηα ηε καζηνγξαθία θαη 26,7% γηα ην ηεζη ΠΑΠ). Σα πνζνζηά screening ησλ 

γπλαηθψλ >55 εηψλ είλαη αθφκε ρακειφηεξα φζνλ αθνξά ζε φιεο ηηο δνθηκαζίεο 

δηαινγήο, ελψ, επηπξφζζεηα, ζε απηέο ηηο γπλαίθεο ε πιένλ πξφζθαηε θιηληθή 

εμέηαζε καζηψλ ή καζηνγξαθία έγηλαλ, θπξίσο, γηα δηαγλσζηηθνχο θαη φρη γηα 

πξνιεπηηθνχο ιφγνπο.  

 

4.1 Η Δπίδξαζε ηεο Ηιηθίαο ζην επίπεδν ησλ γλώζεσλ θαη ηηο 

πξαθηηθέο πξόιεςεο 
 

Ζ λεφηεξε ειηθία θάλεθε πσο απνηειεί πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηφζν γηα ηελ 

ππνβνιή ζε ηεζη ΠΑΠ επθαηξηαθά ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο φζν θαη γηα ηελ ηήξεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο κε καζηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. ε αξθεηέο 

πξνεγνχκελεο κειέηεο έρεη δεηρζεί φηη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο γπλαίθεο θάλνπλ ζε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ εμεηάζεηο screening (33, 90-91), θαζψο αθ’ ελφο  παξαπέκπνληαη 

ιηγφηεξν ζπρλά απφ γηαηξφ (66, 77), αθ’ εηέξνπ ππνηηκνχλ νη ίδηεο ηνλ θίλδπλν πνπ 

δηαηξέρνπλ γηα ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ (73, 90, 92). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ζηελ 

παξνχζα έξεπλα δείρζεθε φηη νη γπλαίθεο >55 εηψλ, κνινλφηη έρνπλ ζε κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ επηζθεθζεί ηα ηαηξεία ΠΦΤ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ρξφληνπ λνζήκαηνο ή 

γηα επαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξαθία, έλαο ζεκαληηθά κηθξφηεξνο αξηζκφο απηψλ 

δέρζεθε κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο ζχζηαζε γηα καζηνγξαθία ή ηεζη Παπαληθνιάνπ. 

Δπίζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εξσηψκελεο ηνπ δείγκαηνο, αλεμάξηεηα κάιηζηα 

απφ ειηθηαθή νκάδα, θαίλεηαη φηη ππάξρεη ε ιαζεκέλε αληίιεςε φηη ν θαξθίλνο ηνπ 

καζηνχ αθνξά θπξίσο ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο.  

Δπηπιένλ, νη γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ >55 εηψλ ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο γλψζεηο ησλ λεφηεξσλ, ηφζν ζε ζρέζε κε ηα πξνηεηλφκελα ρξνληθά 
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δηαζηήκαηα ζηα νπνία είλαη αλαγθαίν λα γίλνληαη νη εμεηάζεηο δηαινγήο, φζν θαη ζε 

φ, ηη αθνξά ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν. Οη Sim H.L. et al (93) επίζεο 

έδεημαλ ζε κειέηε ηνπο κε 1.000 γπλαίθεο απφ ηε ηγθαπνχξε, φηη ε κεγάιε ειηθία 

είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο ζπζρέηηζεο κε κηα πησρή γλψζε ζρεηηθά κε ηε 

δηαινγή. ηελ παξνχζα έξεπλα, ηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα πηζηεχνπλ ζε 

ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη ε καζηνγξαθία δελ είλαη αλαγθαία, εθ’ φζνλ ε 

γπλαίθα είλαη πγηήο, θαζψο επίζεο, θαη φηη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

γηα φζν δηάζηεκα ε γπλαίθα έρεη θαηακήλην θχθιν ή έρεη ζεμνπαιηθέο επαθέο. ε 

ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη ε έγθαηξε δηάγλσζε ζηελ 

πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, είλαη μεθάζαξν φηη νη  γπλαίθεο ≤55 εηψλ έρνπλ 

θαιχηεξε γλψζε θαη πεπνίζεζε γηα ην φθεινο απφ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν κε 

καζηνγξαθία. Πεξηζζφηεξεο απφ απηέο γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη απνηειεζκαηηθή 

ζεξαπεία αθφκε θαη φηαλ ςειαθάηαη έλαο θαθνήζεο φγθνο ζην ζηήζνο, φπσο επίζεο 

θαη φηη, αλ αληρλεπζεί πξψηκα, ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ κπνξεί λα κελ επεξεάζεη ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο. 

 

 

4.2 Η Δπίδξαζε ηνπ Δπηπέδνπ Γλώζεσλ θαη ηεο Παξνπζίαο 

ζπκπησκάησλ ζηηο  πξαθηηθέο πξόιεςεο 
 

Ζ θαιή βαζκνινγία ζηηο εξσηήζεηο γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα κεζνδηαζηήκαηα 

screening, ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν θαη ην φθεινο απφ ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε, απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα ζπζρέηηζεο κε ηελ επθαηξηαθή ρξήζε 

ηφζν ηνπ ηεζη ΠΑΠ φζν θαη ηεο καζηνγξαθίαο, αιιά, ζπγρξφλσο, δελ επεξεάδεη ηελ 

ππνβνιή ζε θακία απφ ηηο δπν δνθηκαζίεο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Τπάξρνπλ κειέηεο απφ φπνπ ζπλάγεηαη φηη έλα θαιφ επίπεδν γλψζεσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θαιχηεξα πνζνζηά screening θαη, αληίζεηα, φηη ε έιιεηςε γλψζεσλ 

απνηξέπεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα δηαινγήο (94-97). Απφ κηα 

ζπζηεκαηηθή πνζνηηθή αλαζθφπεζε 221 κειεηψλ ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ κεηαμχ 1988 θαη 2007, νη Schueler et al έδεημαλ φηη ζηηο γπλαίθεο >65 

εηψλ, νη γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε είραλ ηελ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηε 

ζπκπεξηθνξά πγείαο σο πξνο ηε καζηνγξαθία (64).  

Χζηφζν, ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ, σο παξάγνληαο πνπ δπλεηηθά θαζνξίδεη ηηο 

πξαθηηθέο πξφιεςεο, δελ ζπλδέεηαη κνλνζήκαληα κε απηέο, κε άιια ιφγηα, ε θαιή 
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γλψζε ζε ζρέζε κε ην ηεζη ΠΑΠ ή ηε καζηνγξαθία, δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη 

ηε ζπκκφξθσζε ζηελ πξάμε κε ηηο νδεγίεο γηα εμέηαζε. Με βάζε ην Health Belief 

Model, ην πην πιαηηά αλαγλσξηζκέλν πξφηππν εξκελείαο γηα ηε ζπκπεξηθνξά πγείαο, 

ε ιήςε απφθαζεο απφ ην άηνκν πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ή φρη κία εμέηαζε πξφιεςεο, 

ζρεηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αηζζάλεηαη επάισην γηα ηε λφζν 

ζηελ νπνία ζηνρεχεη ε εμέηαζε (98). ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, ην ηζηνξηθφ κε 

ζπκπηψκαηα απφ ηνπο καζηνχο (θιεγκνλή, ςειαθεηφ νδίδην θ.α.) ηείλεη λα 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ππνβνιή ζε καζηνγξαθία, ελψ παξάιιεια, ε χπαξμε 

ζπκπησκάησλ απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα (αηκνξξαγία, πφλνο θ.α.) ζην αηνκηθφ 

αλακλεζηηθφ, θαζνξίδεη ην αλ έθαλαλ πνηέ ηεζη ΠΑΠ ή αθφκε, αλ εμεηάδνληαλ 

ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.  Αληίζεηα, ε απνπζία ζρεηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

αλαθέξεηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ σο ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ 

έρνπλ θάλεη πνηέ ή δελ έρνπλ θάλεη πξφζθαηα ηε κία ή ηελ άιιε εμέηαζε πξφιεςεο 

γηα ηνλ θαξθίλν. Σα επξήκαηα απηά ππνδειψλνπλ, επηπιένλ, ηελ αλεπαξθή 

θαηαλφεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, 

παξ’ φιν πνπ είλαη γεγνλφο φηη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (99-100), νη γπλαίθεο ρσξίο 

ζπκπηψκαηα, έρνπλ κεησκέλε πηζαλφηεηα λα θάλνπλ πξφιεςε γηα ηνλ θαξθίλν. 

 

4.3 Η Δπίδξαζε ησλ Κνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ηεο 

Καηάζηαζεο πγείαο ζηηο πξαθηηθέο πξόιεςεο 
 

Με ηελ εμαίξεζε φηη νη άγακεο γπλαίθεο έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα κελ 

έρνπλ θάλεη πνηέ ηεζη ΠΑΠ, άιια θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην εηζφδεκα, ην 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο (γεσξγηθέο εξγαζίεο, άιιν 

επάγγεικα ή νηθηαθά) δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο, ζε 

αληίζεζε κε ηα επξήκαηα πνιιψλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, φπνπ ην ρακειφ εηζφδεκα 

(44, 50, 61, 101), ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (102-103) ή ε θχξηα απαζρφιεζε 

ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή (43, 46, 49), επηδξνχλ αξλεηηθά ζηε ρξήζε ηεο 

καζηνγξαθίαο ή ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ. ηελ έξεπλα απηή, πξνθχπηεη παξάδνμα φηη 

νη γπλαίθεο πνπ αλαθέξνπλ φηη δελ έρνπλ θαζφινπ εηζφδεκα, έρνπλ ζε ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ θάλεη καζηνγξαθία έζησ κία θνξά, ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο πνπ 

έρνπλ κηθξφ ή επαξθέο εηζφδεκα. Γηα ηνλ έιεγρν απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο, έγηλε 

επηκέξνπο αλάιπζε κε ρ
2 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη νη 

γπλαίθεο ρσξίο εηζφδεκα είλαη θπξίσο λεφηεξεο ειηθίαο (p=0,002) ή αζρνινχληαη 
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απνθιεηζηηθά κε ηα νηθηαθά (p<0,001). Οη γπλαίθεο απηέο, ινηπφλ, δελ είλαη 

απαξαίηεηα άπνξεο, είλαη πηζαλφ λα κελ έρνπλ άκεζε αλάγθε λα εξγαζηνχλ επεηδή 

ζπληεξνχληαη απφ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη, έηζη, νη ίδηεο αζρνινχληαη κε ηηο 

δνπιεηέο ζην ζπίηη. Δμ άιινπ, ε θαζνιηθή αζθαιηζηηθή θάιπςε ζην δείγκα γηα 

παξνρέο πγείαο, φπσο επίζεο θαη ε δσξεάλ πξφζβαζε ζηελ ΠΦΤ, είλαη ζπλζήθεο πνπ 

κπνξεί απφιπηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ απνπζία αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηε 

θηψρεηα θαη ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο (45, 81). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο δείρλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ 

πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ, ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε ρξφλην λφζεκα. 

Μνινλφηη ν πεξηνξηζκφο ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ πξνβιεκάησλ 

πγείαο ή άιιεο παξάκεηξνη ζρεηηθέο κε ηελ πγεία δελ θαίλεηαη λα ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά ή αξλεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο, ε  παξαθνινχζεζε ρξφληνπ λνζήκαηνο 

ζηα ηαηξεία ηεο ΠΦΤ είλαη αλεμάξηεηνο παξάγνληαο αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε 

ρξήζε ηεο εμέηαζεο Παπαληθνιάνπ ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. ε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο έρεη βξεζεί φηη ην αηνκηθφ ηζηνξηθφ κε θάπνην ρξφλην λφζεκα, 

φπσο ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ή ε ζηεθαληαία λφζνο νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ή ηνπο 

γηαηξνχο ηνπο ζην λα παξακεινχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ 

(104-105). Μφλν αλ ν γηαηξφο αθνινπζεί κηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε  γηα ηελ αζζελή, 

ρσξίο λα εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζηε δηαρείξηζε ησλ κεκνλσκέλσλ πξνβιεκάησλ 

πγείαο, είλαη δπλαηφ ε ζπλλνζεξφηεηα λα κελ απνβεί εκπφδην ζηε ζπλέρηζε ηεο 

πξφιεςεο. 

 

4.4 Η Δπίδξαζε ησλ Γηαηξώλ θαη ησλ Γεληθώλ Γηαηξώλ ΠΦΤ ζηηο 

πξαθηηθέο πξόιεςεο 
 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ πνιιαπιή ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε θαλεξψλνπλ ηε 

ζεκαζία πνπ κπνξεί λα έρεη ε αιιειεπίδξαζε γηαηξνχ-αζζελή ζηε ρξήζε ηφζν ηεο 

καζηνγξαθίαο φζν θαη ηεο εμέηαζεο Παπαληθνιάνπ απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. 

Οη γπλαίθεο πνπ επηζθέθζεθαλ γηαηξφ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο έμε κήλεο γηα 

νπνηνδήπνηε ζχκπησκα πνπ εθδειψζεθε, έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα 

λα έρνπλ θάλεη ηεζη ΠΑΠ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζεο έκαζαλ ηελ απηνεμέηαζε 

καζηψλ απφ γηαηξφ ή ξσηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηαηξηθήο ζπλέληεπμεο ζε ζρέζε κε 

ηελ χπαξμε κειψλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο κε θαξθίλν ην καζηνχ, παξνπζηάδνπλ φρη 

κφλν απμεκέλε πηζαλφηεηα λα έρνπλ θάπνηε θάλεη καζηνγξαθία, αιιά θαη λα 
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εμεηάδνληαη ηαθηηθά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξείαο Καξθίλνπ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, ε ελεκέξσζε απφ γηαηξφ ή άιιν επαγγεικαηία πγείαο αλαθνξηθά 

κε ην ξφιν ηνπ ηνχ HPV ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο, είλαη 

παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ ηαθηηθή ή φρη εμέηαζε ησλ γπλαηθψλ κε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμε ρξφλσλ. 

Σα επξήκαηα απηά δελ ππνδειψλνπλ άιιν απφ ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ησλ 

πνζνζηψλ screening ζηηο γπλαίθεο, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ γηαηξψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. Γηφηη ν 

ξφινο ησλ γηαηξψλ θαη, αθφκε πεξηζζφηεξν ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ ΠΦΤ, θαίλεηαη 

πξνο ην παξφλ πσο είλαη ηζρλφο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ αλαθέξεη φηη δελ 

δέρζεθε ζχζηαζε γηα καζηνγξαθία ή ηεζη Παπαληθνιάνπ κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο, 

ελψ έλα εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ παξαθηλήζεθε γηα ην πην πξφζθαην ηεζη ΠΑΠ απφ 

θηιηθά ή ζπγγεληθά πξφζσπα θαη φρη απφ γηαηξφ. Δπηπιένλ, έλαο κνλνςήθηνο κφλν 

αξηζκφο γπλαηθψλ αλαθέξεη φηη παξαπέκθζεθε γηα ηελ ηειεπηαία καζηνγξαθία απφ 

Γεληθφ Γηαηξφ ή φηη εμεηάζηεθε κε ςειάθεζε καζηψλ θαη ηεζη ΠΑΠ ζηα ηαηξεία ηεο 

ΠΦΤ. Αλ θαη έλα κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ ζεσξνχλ σο πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ 

γηαηξφ ηνπο θάπνην Γεληθφ Γηαηξφ ζην Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν ή ην Κέληξν Τγείαο, 

θακία παξάκεηξνο πνπ λα αθνξά ηηο επηζθέςεηο ζηελ ΠΦΤ δελ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά 

κε ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο. Δμ άιινπ, νη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο αλαθέξνπλ φηη δελ 

έρνπλ επηζθεθζεί κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο ηα ηαηξεία ΠΦΤ γηα δεηήκαηα πξφιεςεο. 

ε κεγάιν αξηζκφ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ (70-71, 80, 106-108)έρεη δεηρζεί φηη ε 

πξφζθαηε ηαηξηθή επίζθεςε ή ε παξαπνκπή θαη ππελζχκηζε απφ γηαηξφ γηα 

εμεηάζεηο, είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ηζρπξά ζηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο ηνπ 

θαξθίλνπ απφ ηηο γπλαίθεο. Απφ κία πνηνηηθή κειέηε πνπ έιαβε ρψξα ην 2004 ζε 14 

δηαθνξεηηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο (109), πξνθχπηεη φηη ε ελεκέξσζε θαη ε 

παξαπνκπή απφ ην Γεληθφ Γηαηξφ ζε ζρέζε κε ηε καζηνγξαθία παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζην αλ νη γπλαίθεο ηεο ππαίζξνπ ζα απνθαζίζνπλ – παξά ηηο δπζθνιίεο 

κεηαθίλεζεο ή ην θφβν γηα ηνλ θαξθίλν – λα πάλε ζην Ννζνθνκείν γηα λα 

εμεηαζηνχλ. 

Χζηφζν, απφ άιιεο κειέηεο έρνπλ αλαδεηρζεί ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

θιηληθή πξάμε θαη ηα νπνία κπνξεί λα ζηέθνληαη απνηξεπηηθά ζηε ζπζηεκαηηθή 

άζθεζε πξφιεςεο κέζα απφ ηελ ΠΦΤ (110-111). Έρεη ππνινγηζηεί φηη αλ ν κέζνο 

Γεληθφο Γηαηξφο αθνινπζνχζε πηζηά ζην ζχλνιν ηηο νδεγίεο γηα πξνιεπηηθέο 

εμεηάζεηο, ζα ρξεηαδφηαλ ηνπιάρηζηνλ 7,4 ψξεο εκεξεζίσο, κφλν γηα απηή ηε 
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δηαδηθαζία (36). Σν δεδνκέλν απηφ καξηπξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεξάξρεζεο ησλ 

παξεκβάζεσλ πξφιεςεο, κε γλψκνλα ηηο επηθξαηέζηεξεο αλάγθεο πγείαο ησλ αηφκσλ 

θαη ηεο θνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή επζχλεο. Αθφκε, ζε έξεπλα κε 2.082 Γεληθνχο 

Γηαηξνχο απφ 11 επξσπατθέο ρψξεο (110), νη πεξηζζφηεξνη γηαηξνί επηζεκαίλνπλ φηη 

ε εθαξκνγή πξφιεςεο θαη ε πξναγσγή πγείαο ζηελ θιηληθή πξάμε παξνπζηάδεη 

δπζθνιίεο, ελψ νη πην ζπρλά αλαθεξφκελεο απφ απηέο, είλαη ν κεγάινο θφξηνο 

δνπιεηάο, ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη ε έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο Γεληθήο 

Ηαηξηθήο ζηα Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξεία ή ηα Κέληξα Τγείαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Διιάδαο θαη, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κξήηε. Ο βαξχο φγθνο ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

ζπληαγνγξαθίαο θάζε κήλα, ν κεγάινο αξηζκφο εθεκεξηψλ γηα ηα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ (ειάρηζηα Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία έρνπλ 

λνζειεπηή/ηξηα), ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη βαζηθψλ ππνδνκψλ  (αξθεηά 

Αγξνηηθά Ηαηξεία δελ έρνπλ νχηε ηνπαιέηα), φια απηά ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα ηεο 

ππνβάζκηζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο δνκέο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο. ην πιαίζην απηφ, ε πξφιεςε γηα ηνλ θαξθίλν δελ κπνξεί παξά λα 

εθαξκφδεηαη επθαηξηαθά θαη ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ, ρσξίο ηα απαξαίηεηα κέζα ή ην 

πξνζσπηθφ γηα ηελ νξγάλσζε παξεκβάζεσλ screening ζηελ θνηλφηεηα. ε ειάρηζηα, 

επίζεο, Κέληξα Τγείαο ηεξείηαη αξρείν κε θαθέινπο αζζελψλ, ψζηε λα 

ηαπηνπνηνχληαη θάζε θνξά νη νκάδεο-ζηφρνη γηα πξφιεςε ζηνλ πιεζπζκφ, κε 

γλψκνλα ηελ ειηθία ή ην επάγγεικα ή θάπνηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ (π.ρ. ην 

θάπληζκα, ε παρπζαξθία) πνπ κπνξεί λα εληνπίδνληαη απφ ην αηνκηθφ ή ην θνηλσληθφ 

ηζηνξηθφ. 

Δπηπιένλ, νη Γεληθνί Γηαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ζηα ηέζζεξα ρξφληα ηεο 

εηδηθφηεηαο δελ εθπαηδεχνληαη ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ δεκφζηαο πγείαο ή ζηελ 

νξγάλσζε παξεκβάζεσλ πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα κε βάζε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

πγείαο. Μηθξή βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ην πψο 

εθαξκφδεηαη ε πξφιεςε ζηελ θιηληθή πξάμε, θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ην ζπληνληζηηθφ 

ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη ν Γεληθφο Γηαηξφο ζηελ νκάδα πγείαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο άζθεζεο ζηελ εηδηθφηεηα γίλεηαη ζε δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα Ννζνθνκεία, 

δειαδή καθξηά απφ ηελ θνηλφηεηα. Σα θελά ζηελ εθπαίδεπζε αθ’ ελφο θαη νη 

δπζρέξεηεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Τγείαο αθ’ εηέξνπ, ζα κπνξνχζαλ, κεηαμχ 

άιισλ, λα εμεγήζνπλ γηαηί ζηελ παξνχζα έξεπλα νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο έρνπλ 
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επεξεαζηεί ζε ηφζν κηθξφ βαζκφ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο καζηνγξαθίαο θαη ηνπ 

ηεζη Παπαληθνιάνπ απφ ηνπο Γεληθνχο Γηαηξνχο. 

 

4.5 Πιενλεθηήκαηα θαη Πεξηνξηζκνί ηεο παξνύζαο έξεπλαο 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα είλαη κηα έξεπλα πεδίνπ πνπ βνεζά ζηε ραξηνγξάθεζε ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ησλ αλαγθψλ πξφιεςεο ζηηο γπλαίθεο ελφο αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, γηα 

δχν απφ ηηο ζπρλφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ. Αλαδεηθλχεη ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξεί 

λα παξνηξχλνπλ ή, αληίζεηα, λα απνηξέπνπλ ηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ηεο 

καζηνγξαθίαο θαη ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ, ελψ παξάιιεια, εξεπλάηαη ε επίδξαζε 

ησλ γηαηξψλ θαη, ζπγθεθξηκέλα ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ ΠΦΤ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

γπλαηθψλ, φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ. ηελ Διιάδα ιίγα δεδνκέλα 

ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά screening γηα ηνλ θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα 

ζε αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο, θαη ζε αθφκε κηθξφηεξν βαζκφ έρνπλ εξεπλεζεί κε 

δηεμνδηθφ ηξφπν νη δεκνγξαθηθνί ή άιινη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ 

εμεηάζεσλ γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε απφ ηηο γπλαίθεο. Σν Δξσηεκαηνιφγην πνπ 

δηακνξθψζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε άιιεο κε αληίζηνηρν αληηθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

ζπγθξίζεηο σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο αλάκεζα ζε πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο ΠΦΤ δελ έρεη δηεμαρζεί κέρξη ην 

παξφλ άιιε πνζνηηθνχ ηχπνπ κειέηε κε παξφκνην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηε ζηηγκή 

πνπ ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ απνηειεί θνηλφ αίηεκα πνιιψλ 

ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ ή πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ. 

ε φ, ηη αθνξά ζηε κεζνδνινγία, κηθξφο αξηζκφο ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία εμεηάδνπλ ηελ πεξηνδηθφηεηα ρξήζεο ησλ εμεηάζεσλ screening 

απφ ηηο γπλαίθεο γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ πιεηνλφηεηα αλαθέξεηαη ζην 

πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εμεηάζηεθαλ έζησ κία θνξά κέζα ζηα ηειεπηαία δχν ή 

ηξία έηε. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δηεμάγνληαη φρη κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ, αιιά βαζίδνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηεο νη γπλαίθεο 

απαληνχλ ζε Δξσηεκαηνιφγηα πνπ ηνπο δφζεθαλ ή ζε Δξσηεκαηνιφγηα πνπ, αθνχ 

απαληήζεθαλ, ζηάιζεθαλ πίζσ ζηνπο εξεπλεηέο ηαρπδξνκηθά. ίγνπξα, νη κέζνδνη 

απηέο είλαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο, σζηφζν, δελ εμαζθαιίδνπλ πξνηχπσζε ζηηο 

ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη νη εξσηήζεηο θαη δελ κπνξνχλ, επίζεο, λα 

αλαθέξνληαη ζε έλα πξαγκαηηθά ηπραίν δείγκα εξσηψκελσλ, αθνχ νη πην 
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επαηζζεηνπνηεκέλεο γπλαίθεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, κάιινλ ζα επηιέμνπλ ζε 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ηέηνηεο κειέηεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ηζρχο ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

πεξηνξίδεηαη θαηά θάπνην ηξφπν απφ ην γεγνλφο φηη βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ νη ίδηεο νη ζπκκεηέρνπζεο θαη κφλν. Γελ 

ππήξμε ε δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ, επεηδή δελ 

ηεξνχληαη αξρεία αζζελψλ ζηηο κνλάδεο πγείαο. ε πξνεγνχκελε κειέηε φπνπ 

ειέγρζεθε κέζα απφ θάξηεο αζζελψλ αλ νη απαληήζεηο ησλ γπλαηθψλ ήηαλ αθξηβείο 

ζε ζρέζε κε ην πφηε έθαλαλ ηελ ηειεπηαία καζηνγξαθία ή εμέηαζε Παπαληθνιάνπ 

(112), βξέζεθε φηη νη γπλαίθεο πίζηεπαλ θαη γηα ηηο δχν εμεηάζεηο φηη έρνπλ γίλεη 

λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη, κάιηζηα, ην δηάζηεκα απηφ ήηαλ 3 

κήλεο λσξίηεξα γηα ηε καζηνγξαθία θαη 23 κήλεο λσξίηεξα γηα ην ηεζη ΠΑΠ. ε 

άιιε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη δελ είραλ θάλεη νξζή πξφιεςε 28% ησλ αηφκσλ γηα 

ηα νπνία αξρηθά ζεσξήζεθε – ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπο -  φηη ην ηειεπηαίν ηεζη 

ΠΑΠ έρεη γίλεη ζην ζσζηφ ρξφλν (113). Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, έρεη δεηρζεί φηη δελ 

αλαθέξεηαη κε αθξίβεηα απφ ηνπο εξσηψκελνπο ζηηο έξεπλεο, ν αξηζκφο θαη ν ρξφλνο 

ησλ πξνεγνχκελσλ ηαηξηθψλ επηζθέςεσλ. Σα κεγαιχηεξεο ειηθίαο άηνκα, θάλεθε φηη 

ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ κηθξφηεξν αξηζκφ πξνεγνχκελσλ επηζθέςεσλ ζηα ηαηξεία ηεο 

ΠΦΤ  ζε ζρέζε κε φζεο επηζθέςεηο έθαλαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε κέζνδνο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, πνπ έγηλαλ ζην ρψξν ησλ ίδησλ 

ησλ γπλαηθψλ, ζα κπνξνχζε ζεσξεηηθά λα κεηψζεη ζε θάπνην βαζκφ ηα ζθάικαηα 

απφ  ηελ ππνηίκεζε ή ππεξηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνεγνχκελσλ εμεηάζεσλ 

πξφιεςεο (114).  

Σέινο, νη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ρξήζεο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο, δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ κε ηξφπν ψζηε λα πξνθχςνπλ νη κεηαβιεηέο ηεο «ζπρλήο», 

«κέηξηαο» ή «ζπάληαο» ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ. Γηα ην ιφγν απηφ δελ έγηλαλ 

ζπγθξίζεηο πνπ λα αθνξνχλ ζηε ζπρλφηεηα επηζθέςεσλ ζηα ηαηξεία ΠΦΤ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο. Δκπφδην θαη ζε απηφ ζηάζεθε ε έιιεηςε αξρείσλ ζηα 

Κέληξα Τγείαο, φπνπ λα θαηαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ε εκεξνκελία θαη ε θχξηα αηηία 

πξνζέιεπζεο γηα θαζέλα άηνκν πνπ επηζθέπηεηαη ηα ηαηξεία. Καηά ζπλέπεηα, νη 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο δηαρσξίζηεθαλ ζε απηέο πνπ είραλ έζησ κία θνξά θαη ζε 

απηέο πνπ δελ είραλ πνηέ απεπζπλζεί ζηελ ΠΦΤ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηηηψλ 

επίζθεςεο (επείγνληα θ.α.).  
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ε απηφ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ε πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ θαη ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κε καζηνγξαθία θαη εμέηαζε Παπαληθνιάνπ γίλεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ επθαηξηαθά θαη ρσξίο ηε ζπκκφξθσζε ησλ γπλαηθψλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο γηα έγθαηξε δηάγλσζε απφ ηελ Ακεξηθαληθή Δηαηξεία Καξθίλνπ. Γελ 

παξαηεξνχληαη αληζφηεηεο ζηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο πνπ λα ζρεηίδνληαη κε ην είδνο 

ηεο απαζρφιεζεο, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

γπλαηθψλ, εχξεκα ην νπνίν κπνξεί λα απνδνζεί ζηε δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ηαηξεία 

ΠΦΤ ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ζην κεγάιν εχξνο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα 

παξνρέο πγείαο. Παξ’ φια απηά, νη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ 

κεησκέλε πηζαλφηεηα λα έρνπλ θάλεη ή λα θάλνπλ ηαθηηθά ηεζη ΠΑΠ, θαζψο θαη 

κεησκέλε πηζαλφηεηα λα εμεηάδνληαη ηαθηηθά κε καζηνγξαθία. Δπίζεο, ην ηζηνξηθφ 

κε ρξφλην λφζεκα απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα αξλεηηθήο ζπζρέηηζεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο.  

Σν επίπεδν γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηα κεζνδηαζηήκαηα screening, ηνπο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξθίλν θαη ην αλακελφκελν φθεινο απφ ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε, δηαθνξνπνηεί ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ θάλεη καζηνγξαθία ή ηεζη ΠΑΠ ζε 

ζρέζε κε εθείλεο πνπ δελ έθαλαλ πνηέ, αιιά δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ 

εμεηάζεσλ πξφιεςεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο. Γελ έρεη θαηαλνεζεί επαξθψο απφ ηηο 

γπλαίθεο, ηδίσο εθείλεο  >55 εηψλ, ν πξνιεπηηθφο (θαη φρη δηαγλσζηηθφο) ραξαθηήξαο 

ησλ ελ ιφγσ εμεηάζεσλ, θαη ηνχην θαίλεηαη απφ ην φηη ην ηζηνξηθφ γπλαηθνινγηθψλ 

ζπκπησκάησλ επεξεάδεη ζεηηθά ηηο πξαθηηθέο πξφιεςεο, ελψ αληίζεηα, ε απνπζία 

απηψλ απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο δελ εμεηάζηεθαλ πνηέ ή δελ 

εμεηάζηεθαλ πξφζθαηα κε ηε κία ή ηελ άιιε εμέηαζε.  

Ζ ππνβνιή ζε ηεζη Παπαληθνιάνπ ή καζηνγξαθία ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά φρη κε έλα ζθνξ γλψζεσλ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ, αιιά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ησλ γπλαηθψλ απφ γηαηξφ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ (π.ρ. ελεκέξσζε γηα ηελ HPV ινίκσμε). Παξ’ φιν πνπ ζην δήηεκα απηφ νη 

Γεληθνί Γηαηξνί ΠΦΤ είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη θαη νη επθνιφηεξα πξνζβάζηκνη, ν 

ξφινο ηνπο ζηελ πξναγσγή ηεο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο. 

Κακηά παξάκεηξνο πνπ αθνξά ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ απφ ηηο γπλαίθεο δελ 

ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ ππνβνιή ζε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ ή καζηνγξαθία. 

Φαίλεηαη πσο ηφζν ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ζηελ άζθεζε πξφιεςεο φζν θαη νη 



 

 

48 

 

δπζθνιίεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Τγείαο απνηεινχλ εκπφδην γηα ηε δηάδνζε ησλ 

εμεηάζεσλ screening ζηελ θνηλφηεηα. 
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Δπίλογος 
 

Ζ ζεηηθή πξφζεζε ησλ γπλαηθψλ γηα screening ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο έπεηηα 

απφ ελεκέξσζε ησλ γηαηξψλ, ππνδειψλεη κελ ηε δπλαηφηεηα γηα βειηίσζε ησλ 

πξαθηηθψλ πξφιεςεο πνπ αθνινπζνχληαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, θάλεη λα θαίλνληαη 

κεγαιχηεξεο νη ειιείςεηο ζηελ ΠΦΤ ζρεηηθά κε ην ξφιν πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη 

Γεληθνί Γηαηξνί ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξναγσγή ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ηνπ 

θαξθίλνπ. Ζ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ 

ζηνλ πιεζπζκφ ζα έπξεπε λα απνηειεί φρη κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ κηαο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, αιιά κέξνο απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηψλ ΠΦΤ 

ζηελ θιηληθή πξάμε, κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ελφο πγεηνλνκηθνχ ράξηε ζρεηηθνχ κε 

ηελ πξφιεςε ζε εζληθφ επίπεδν. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζα ήηαλ απαξαίηεηε ε 

ιεηηνπξγία Ηαηξείσλ Πξφιεςεο ζηα Κέληξα Τγείαο, κε αληηθείκελν ηελ ηαθηηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ πγηψλ αηφκσλ ζηελ πεξηνρή (screening, εκβνιηαζκνί θ.α.) θαη 

ηελ νξγάλσζε παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξναγσγή πγείαο ζηελ θνηλφηεηα (π.ρ. ζε 

ζρνιεία, ΚΑΠΖ). Σέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξεί λα είλαη πξνγξάκκαηα γηα ηε κείσζε 

ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. ην θάπληζκα, ε παρπζαξθία), φπσο επίζεο θαη εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο κε δηαιέμεηο θαη έληππν πιηθφ. Σα Ηαηξεία Πξφιεςεο είλαη δπλαηφ λα 

ιεηηνπξγνχλ κε θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θάησ απφ ηελ 

επζχλε ησλ Γεληθψλ Γηαηξψλ θαη λα είλαη ζε άκεζε δηαζχλδεζε κε ηα ηαηξεία 

παξαθνινχζεζεο ρξφλησλ λνζεκάησλ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ απαηηείηαη λα 

αιιάμνπλ νη ξφινη ζην πξνζσπηθφ ησλ Κέληξσλ Τγείαο πξνο φθεινο ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο θαη λα απεκπνιεζεί ε ηαηξνθεληξηθή δηαρείξηζε ηεο πγείαο ή ηεο αξξψζηηαο 

πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα.  

Δπεηδή θάζε παξέκβαζε πξφιεςεο έρεη λφεκα λα εθπνλείηαη ζηνρεχνληαο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη έπεηηα απφ ηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ 

πγείαο, είλαη απαξαίηεην λα ηεξνχληαη αξρεία κε θαθέινπο πγείαο γηα ηα άηνκα πνπ 

επηζθέπηνληαη ηηο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο. ηα αξρεία απηά κπνξεί λα 

θαηαγξάθνληαη δεδνκέλα θαη λα γίλεηαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αλαθνξηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην αηνκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ αλακλεζηηθφ, ηα 

πνζνζηά επηβίσζεο, ηε ζλεηφηεηα ή ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο πξφιεςεο γηα ηνλ 

θαξθίλν θαη ηα άιια ρξφληα λνζήκαηα. Έηζη, ζα είλαη δπλαηφ λα ζρεδηάδνληαη 
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παξεκβάζεηο πεδίνπ κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη λα επηηεξνχληαη καθξνπξφζεζκα 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνρή ηνπο.  

Έλα ηέηνην είδνο παξέκβαζεο είλαη θαη ε νξγάλσζε πξνγξακκάησλ δηαινγήο 

γηα ηνλ θαξθίλν, πνπ γηα λα εθαξκνζηεί ζε ηνπηθφ ή εζληθφ επίπεδν, ρξεηάδεηαη 

επηπιένλ πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ επέθηαζε ηεο ΠΦΤ κε Κέληξα Τγείαο θαη 

Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ζηηο γεηηνληέο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηεο πξσηεχνπζαο είλαη 

απαξαίηεηε, ψζηε νη Γεληθνί Γηαηξνί λα αλαιάβνπλ έλα νπζηαζηηθφ ξφιν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ απηφ. ε αγξνηηθέο ή απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, ε απνζηνιή θηλεηψλ 

κνλάδσλ (π.ρ. γηα ηεζη ΠΑΠ, καζηνγξαθία, αηκνιεςίεο) ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη 

ζηελ εμέηαζε αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο. Ζ καθξνπξφζεζκε 

ιεηηνπξγία ελφο νξγαλσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ρξεηάδεηαη, επίζεο, ηελ 

ηήξεζε Δζληθψλ Αξρείσλ Καξθίλνπ, φπνπ κεηαμχ άιισλ, λα ειέγρνληαη ε επίπησζε 

ε ζλεηφηεηα θαη ηα πνζνζηά επηβίσζεο αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο λενπιαζίεο. Σν 

πξφγξακκα απηφ νθείιεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ψζηε λα 

εθηηκάηαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο δείθηεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνδφκελεο πξφιεςεο ζε βάζνο ρξφλνπ ή, αθφκε,  λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

αλαζεψξεζεο ηνπ εθάζηνηε ζρεδηαζκνχ κεηά ηελ επηθξάηεζε λέσλ επηζηεκνληθψλ 

δεδνκέλσλ. 

Ζ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ δελ είλαη κφλν αηνκηθή ππφζεζε θαη δελ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηνπο γηαηξνχο ή ηνπο άιινπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ ππεξεζηψλ πξφιεςεο κέζα ζην 

Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, πνπ λα έρεη ηε βάζε ζηηο δνκέο ΠΦΤ θαη λα πεξηιακβάλεη, 

επίζεο ηκήκαηα θαηαγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ απφ ηελ Δπηθξάηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο δείθηεο θαξθίλνπ. ε έλα ζχζηεκα πγείαο φπνπ ε Τγεία δελ ζεσξείηαη 

θνηλσληθφ δηθαίσκα, αιιά πξννξίδεηαη γηα πεδίν επέλδπζεο θεθαιαίσλ, ε πξφηαζε 

απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη κφλν έλα αίηεκα ή έλα αληηθείκελν δηεθδίθεζεο. 

ην παξφλ ζχζηεκα πγείαο ε ζεκαζία ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζηελ νξγάλσζε 

παξεκβάζεσλ πξφιεςεο, ζα παξακείλεη κάιινλ ζεσξεηηθή. 
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ττοουυ  ττρρααχχήήλλοουυ  ττηηςς  μμήήττρρααςς..  ΗΗ  έέρρεευυνναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιεείίττααιι  ααππόό  ττοο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  

ΚΚρρήήττηηςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΔΔήήμμοο::  

  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμοούύ  ΥΥγγεείίααςς  --  ΤΤοομμέέααςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς,,  

ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  κκ..  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς  ΦΦιιλλααλλήήθθηηςς  

  ΛΛίίλλαα  ΠΠααννααγγοουυλλοοπποούύλλοουυ  --  ΕΕιιδδιικκεευυόόμμεεννηη  ΓΓιιααττρρόόςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς,,  εεκκπποοννοούύσσαα  

ΔΔιιδδαακκττοορριικκήή  ΔΔιιααττρριιββήή  

ΗΗ  μμεελλέέττηη  ααππεευυθθύύννεεττααιι  σσεε  γγυυννααίίκκεεςς  ηηλλιικκίίααςς  3355  ––  7755  εεττώώνν  πποουυ  εείίννααιι  μμόόννιιμμεεςς  

κκάάττοοιικκοοιι  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΓΓοορργγοολλααΐΐννηη..  ΜΜεε  ττυυχχααίίοο  ττρρόόπποο  εεππιιλλέέχχθθηηκκαανν  γγιιαα  νναα  

σσυυμμμμεεττάάσσχχοουυνν  ππεερρίίπποουυ  117700  γγυυννααίίκκεεςς    κκααιι  εεσσεείίςς  εείίσσττεε  μμίίαα  ααππόό  ααυυττέέςς..  ΘΘαα  σσααςς  

ζζηηττήήσσοουυμμεε,,  εεπποομμέέννωωςς,,  νναα  ααππααννττήήσσεεττεε  σσεε  έένναα  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  μμέέσσαα  ααππόό  

ππρροοσσωωππιικκήή  σσυυννέέννττεευυξξηη..    

ΜΜεε  ττοο  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  ααυυττόό  θθέέλλοουυμμεε  νναα  δδοούύμμεε  κκααττάά  ππόόσσοο  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς  

ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  σσααςς  εείίννααιι  εεννηημμεερρωωμμέέννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  ττοουυ  κκααρρκκίίννοουυ  ττοουυ  

μμαασσττοούύ  κκααιι  ττοουυ  ττρρααχχήήλλοουυ  ττηηςς  μμήήττρρααςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  αανν  γγίίννοοννττααιι  τταακκττιικκάά  οορριισσμμέέννεεςς  

ιιααττρριικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς,,  όόππωωςς  ηη  μμαασσττοογγρρααφφίίαα,,  ηη  εεξξέέτταασσηη  ΠΠααππααννιικκοολλάάοουυ  κκλλππ..  

ΘΘαα  εεππιικκοοιιννωωννήήσσοουυμμεε  μμααζζίί  σσααςς  γγιιαα  νναα  δδοούύμμεε  εεάάνν  δδέέχχεεσσττεε  νναα  ππάάρρεεττεε  

μμέέρροοςς  σσττηηνν  έέρρεευυνναα..  ΗΗ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  εείίννααιι  εεθθεελλοοννττιικκήή..  ΤΤοο  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο  θθαα  εείίννααιι  

ααννώώννυυμμοο  κκααιι  οοιι  ααππααννττήήσσεειιςς  θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυνν  ααυυσσττηηρράά  εεμμππιισσττεευυττιικκέέςς..  ΤΤαα  

σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  θθαα  μμααςς  δδώώσσεεττεε  θθαα  ααξξιιοοπποοιιηηθθοούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  εερρεευυννηηττιικκόό  

σσκκοοππόό,,  έέππεειιτταα  ααππόό  σσττααττιισσττιικκήή  εεππεεξξεερργγαασσίίαα..    

ΠΠιισσττεεύύοουυμμεε  ππωωςς  ηη  μμεελλέέττηη  θθαα  σσυυμμββάάλλεειι  σσττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττωωνν  

γγυυννααιικκώώνν  ττηηςς  υυππααίίθθρροουυ  γγιιαα  ααγγωωγγήή  υυγγεείίααςς  κκααιι  άάσσκκηησσηη  ππρρόόλληηψψηηςς  κκααττάά  ττοουυ  

κκααρρκκίίννοουυ..  ΗΗ  ααννάάδδεειιξξηη  ττυυχχόόνν  εελλλλεείίψψεεωωνν  μμπποορρεείί  νναα  οοδδηηγγήήσσεειι  σσττοο  σσχχεεδδιιαασσμμόό  

ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκώώνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  ππρρόόλληηψψηηςς..  

  

ΓΓιιαα  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  μμπποορρεείίττεε  νναα  εεππιικκοοιιννωωννεείίττεε  σστταα  εεξξήήςς  ττηηλλέέφφωωνναα::    

22881100--332233335555  ,,  669977--22447777330000  ((ΛΛίίλλαα  ΠΠααννααγγοουυλλοοπποούύλλοουυ,,  υυπποοψψήήφφιιαα  δδιιδδάάκκττωωρρ))  

22881100--339944660000  ,,  22881100--339944661155  ((ΤΤοομμέέααςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΙΙααττρριικκήήςς))  

  

ΜΜεε  ττιιμμήή,,  

ΛΛίίλλαα  ΠΠααννααγγοουυλλοοπποούύλλοουυ  ΤΤάάσσοοςς  ΦΦιιλλααλλήήθθηηςς  
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ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 

ΜΜεε  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  μμοουυ  σσττοο  ππααρρόόνν  έέννττυυπποο  δδηηλλώώννωω  όόττιι  έέχχωω  

εεννηημμεερρωωθθεείί  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηηνν  έέρρεευυνναα  κκααιι  όόττιι  δδέέχχοομμααιι  νναα  ααππααννττήήσσωω  

σσττοο  σσχχεεττιικκόό  ΕΕρρωωττηημμααττοολλόόγγιιοο..  ΕΕππιιττρρέέππωω  σσττοουυςς  εερρεευυννηηττέέςς  νναα  

δδιιααθθέέσσοουυνν  ττιιςς  ααππααννττήήσσεειιςς  μμοουυ  γγιιαα  σσττααττιισσττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  σσττηηνν  

εεππιισσττηημμοοννιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα..  

 
 

 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………… 

 

 

Υπογραφή: ……………………………………………………............. 
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Πίλαθαο 1. Γηάθξηζε ησλ γπλαηθώλ κε βάζε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ησλ εμεηάζεσλ πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ 

 Πξόιεςε γηα θαξθίλν ηξαρήινπ Πξόιεςε γηα θαξθίλν καζηνύ 

Γελ θάλνπλ πξόιεςε (Α) Πνηέ ηεζη ΠΑΠ Πνηέ θιηληθή εμέηαζε καζηώλ Πνηέ καζηνγξαθία 

Ηιηθία γπλαηθώλ  35-75 εηώλ 35-39 εηώλ 40-75 εηώλ 

Κάλνπλ πξφιεςε 

επθαηξηαθά (Β) 
Έζησ 1 θνξά ηεζη ΠΑΠ 

Έζησ 1 θνξά θιηληθή εμέηαζε 

καζηψλ 

Έζησ 1 θνξά 

καζηνγξαθία 

Κάλνπλ πξφιεςε, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο (Γ) 

≥ 2 ηεζη ΠΑΠ ζηα πξνεγνχκελα 6 

έηε θαη ηνπιάρηζηνλ 1 θνξά κεζα 

ζηα ηειεπηαία 3 έηε 

Έζησ 1 θιηληθή εμέηαζε καζηψλ 

ζηα ηειεπηαία 3 έηε 

Κιηληθή εμέηαζε καζηψλ 

ζην ηειεπηαίν έηνο & 1, 2 

ή ≥ 3 καζηνγξαθίεο ζηα 

ηειεπηά 6 έηε γηα ειηθίεο 

40, 41 θαη 42-75 εηψλ 

αληίζηνηρα 
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Πίλαθαο 2. Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ ειηθία 

  Ηιηθία  N(%)  

 N (%) ≤ 55  εηώλ >55 εηώλ P 

Δθπαηδεπηηθό Δπίπεδν     

Μεξηθέο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 32 (26,7) 1 (2,3) 31 (40,8)  

Γεκνηηθφ 73 (60,8) 29 (65,9) 44 (57,9)  

Β΄βάζκηα ή Γ΄βάζκηα εθπ/ζε 15 (12,5) 14 (31,8) 1(1,3) < 0,001 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε     

Άγακεο-Υήξεο 16 (13,3) 2 (4,5) 14 (18,4)  

Έγγακεο 104 (86,7) 42 (95,5) 62 (81,6) 0,030 

Απαζρόιεζε     

Γελ έρνπλ εξγαζηεί πνηέ 57 (47,5) 25 (56,8) 32 (42,1)  

Δξγαδφκελεο ή πληαμηνχρνη 63 (52,5) 19 (43,2) 44 (57,9) 0,120 

Απαζρνινύληαη/ έρνπλ απαζρνιεζεί σο αγξόηηζζεο 43 (68,3) 6 (31,6) 37 (84,1) <0,001 

Έρνπλ επηπξόζζεην εηζόδεκα (επηδόκαηα θ.α.) 61 (50,8) 32 (72,7) 29 (38,2) <0,001 

Αζθάιηζε     

ΟΓΑ 104 (86,7) 35 (79,5) 69 (90,8) 0,081 

Άιιν 16 (13,3) 9 (20,5) 7 (9,2) <0,001 
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Πίλαθαο 3. Απηναλαθεξόκελε πγεία θαη Υξήζε ππεξεζηώλ πγείαο από ηηο γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο κε βάζε ηελ 

ειηθία 

  Ηιηθία  N(%)  

 N (%) ≤ 55 εηώλ  >55 εηώλ P 

Απηναλαθεξόκελε Τγεία     

Πνιχ θαιή/θαιή 38 (31,7) 23 (52,3) 15 (19,7)  

Μέηξηα 65 (54,2) 18 (40,9) 47 (61,8)  

Καθή/ Πνιχ θαθή 17 (14,2) 3 (6,8) 14 (18,4) <0,001 

Έρνπλ επηζθεθζεί γηαηξό γηα νπνηνδήπνηε ζύκπησκα 

ζην ηειεπηαίν 6κελν 
73 (60,8) 26 (68,4) 47 (68,1) 0,974 

Έρνπλ επηζθεθηεί ηελ ΠΦΤ γηα:     

Δπείγνληα 43 (35,8) 17 (38,6) 26 (34,2) 0,626 

Πξφιεςε ζην ηειεπηαίν έηνο 46 (38,3) 13 (29,5) 33 (43,4) 0,132 

Υξφλην Νφζεκα 62 (51,7) 16 (36,4) 46 (60,5) 0,011 

πκπηψκαηα ζην ηειεπηαίν 6κελν 30 (25,0) 6 (13,6) 24 (31,6) 0,029 

πληαγνγξαθία 85 (70,8) 21(47,7) 64 (84,2) <0,001 

Έρνπλ γηαηξό κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 

ζπζηεκαηηθά 
75 (62,5) 28 (63,6) 47 (61,8) 0,845 

Απηόο ν γηαηξόο είλαη Γεληθόο Ιαηξόο 44 (58,7*) 14 (50,0) 30 (63,8) 0,239 
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Πίλαθαο 4. πρλόηεηα θαη Λόγνη ππνβνιήο ζε εμέηαζε Παπαληθνιάνπ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία (n=120) 

 
≤55 εηώλ N 

(%) 
>55 εηώλ N (%) 

ύλνιν 

N(%) 
P 

Έρνπλ εμεηαζηεί έζησ 1 θνξά 39 (88,6) 49 (55,7) 88 (73,3) 0,004 

Δμεηάζηεθαλ κέζα ζηα πξνεγνύκελα 3 έηε 33 (75,0) 26 (34,2) 59 (49,2) <0,001 

Έρνπλ εμεηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 31 (70,5) 18 (23,7) 49 (40,8) <0,001 

Γηα ην ηειεπηαίν ηεζη παξαθηλήζεθε από:     

Δπαγγεικαηία πγείαο 11 (28,2) 22 (46,8) 33 (38,4)  

Άιινπο (θίινπο, ζπγγελείο θ.ιπ.) 28 (71,8) 25 (53,2) 53 (61,6) 0,077 

Σνκέαο απαζρόιεζεο ηνπ γηαηξνύ πνπ 

παξέπεκςε: 
    

ΠΦΤ 1 (9,1) 2 (9,1) 3 (9,1)  

Άιιν (Ννζνθνκείν, Ηδησηηθφ Ηαηξείν) 10 (90,9) 20 (90,9) 30 (90,9) 1,000 

Σνκέαο απαζρόιεζεο ηνπ γηαηξνύ πνπ έθαλε 

ηελ ηειεπηαία εμέηαζε 
    

ΠΦΤ 4 (10,3) 5 (10,2) 9 (10,2)  

Άιιν (Ννζνθνκείν, Ηδησηηθφ Ηαηξείν) 35 (89,7) 44 (89,8) 79 (89,8) 0,994 

Λόγνο πνπ έγηλε ην πην πξόζθαην ηεζη ΠΑΠ     

Πξφιεςε 33 (84,6) 36 (73,5) 69 (78,4)  

Γηαγλσζηηθνί ή άιινη ιφγνη 6 (15,4) 13 (26,5) 19 (21,6) 0,207 

Λόγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έθαλαλ πνηέ/θαηά ηα 

ηειεπηαία 3 έηε ηεζη ΠΑΠ 
    

Απνπζία ζπκπησκάησλ 5 (45,5) 28 (56,0) 33 (54,1)  

Άιινο ιφγνο 6 (54,5) 22 (44,0) 28 (45,9) 0,525 

Παξαπέκθζεθαλ από γηαηξό γηα ηεζη ΠΑΠ 

κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο 
8 (18,2) 5 (6,6) 13 (10,8) 0,049 
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= σζηφ, Λ= Λάζνο 

  

Πίλαθαο 5.  Δξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ – Οη απαληήζεηο ησλ γπλαηθώλ 

κε βάζε ηελ ειηθία 

Δξσηήζεηο γλώζεσλ σζηέο απαληήζεηο N (%)   

Screening ≤ 55 εηώλ > 55 εηώλ N (%) P 

Απαληνχλ φηη ην ηεζη ΠΑΠ πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ρξφλν. 

() 
43 (97,7) 54 (72,0) 97 (81,5) <0,001 

Απαληνχλ φηη νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα δηαθφςνπλ ηνλ 

έιεγρν κε ηεζη ΠΑΠ, κεηά ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ. () 
32 (72,7) 30 (40,0) 62 (52,1) 0,001 

Απαληνχλ φηη ην ηεζη ΠΑΠ ζπζηήλεηαη γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. () 
39 (88,6) 45 (60,0) 84 (70,6) 0,001 

Έρνπλ ελεκεξσζεί απφ γηαηξφ γηα ηνλ ηφ HPV. () 2 (4,5) 3 (4,0) 5 (4,2) 0,886 

Σν ηεζη ΠΑΠ γίλεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε θάπνηαο 

ινίκσμεο, π.ρ. απφ κχθεηεο (Λ) 
18 (40,9) 9 (12,0) 27 (22,7) <0,001 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Ζ κε ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ () 12 (27,3) 17 (22,7) 29 (24,4) 0,572 

Έλαξμε ζεμ. επαθψλ ζε κηθξή ειηθία () 22 (50,0) 38 (50,7) 60 (50,4) 0,944 

Σν θάπληζκα () 29 (65,9) 54 (72,0) 83 (69,7) 0,485 

Οη πνιιαπινί εξσηηθνί ζχληξνθνη () 33 (75,0) 50 (66,7) 83 (69,7) 0,339 

Μύζνη 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ είλαη θχξηα θιεξνλνκηθή λφζνο 

(Λ) 
18 (40,9) 13 (17,3) 31 (26,1) 0,005 

Γελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ηεζη ΠΑΠ νη γπλαίθεο πνπ 

έρνπλ δηαθφςεη γηα αξθεηά ρξφληα ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο 

(Λ) 

34 (77,3) 28 (37,3) 62 (52,1) <0,001 

Μεηά ηελ εκκελφπαπζε, δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη ην ηεζη 

ΠΑΠ ηφζν ζπρλά φζν πξηλ (Λ) 
38 (86,4) 31 (41,3) 69 (58,0) <0,001 

Ζ ρξήζε ηνπ πξνθπιαθηηθνχ κπνξεί λα πξνζηαηέςεη απφ 

ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ () 
14 (31,8) 24 (32,0) 38 (31,9) 0,984 
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Πίλαθαο 6.  Αδξνί ρεηηθνί Λόγνη (Crude  ORs) γηα ηε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζε ζρέζε κε δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά 
Υξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (Οξζή Πξόιεςε) Υξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ (Δπθαηξηαθή Πξόιεςε) 

 Όρη
 

Ναη OR P Όρη
 

Ναη OR P 

Ηιηθία         

≤55 εηψλ 13 (29,5) 31 (70,5)   5 (11,4) 39 (88,6)   

>55 εηψλ 58 (76,3) 18 (23,7) 0,13 [0,06-0,30] <0,001 27 (35,5) 49 (64,5) 0,23 [0,08-0,66] 0,006 

Απόζηαζε από Κέληξν Τγείαο         

Μαθξηά 35 (55,6) 28 (44,4)   16 (25,4) 47 (74,6)   

Κνληά 36 (63,2) 21 (36,8) 0,73 [0,35-1,52]   0,398 16 (28,1) 41(71,9) 0,87 [0,39-1,96] 0,741 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο         

     Μεξηθέο Σάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 25 (78,1) 7 (21,9)   16 (50) 16 (50)   

Γεκνηηθφl 43 (58,9) 30 (41,1) 2,49 [0,96-6,50]   0,062 15 (20,5) 58 (79,5) 3.87 [ 1,58-9,47] 0,003 

Β΄βάζκηα ή Γ΄βάζκηα Δθπαίδεπζε 3 (20,0) 12 (80,0) 14,29 [3,13-65,16]  <0,001 1(6,7) 14 (93,3) 14.00[1,64-119,4] 0,016 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε         

Έγγακεο 57 (54,8) 47 (45,2) 5,77 [1,25-26,29] 0,025 23 (22,1) 81 (77,9) 4,53 [1,52-13,48] 0,007 

Έρνπλ παηδηά 64 (56,6) 49 (43,4) Γελ κεηξήζεθε  27 (23,9) 86 (76,1) 7,96 [1,46-43,41] 0,016 

Απαζρόιεζε         

Δξγαδφκελεο 14 (43,8) 18 (56,3)   5 (16,6) 27 (84,4)   

πληαμηνχρνη 25 (80,6) 6 (19,4) 0.19 [0,06-0,58] 0,004 13 (41,9) 18 (58,1) 0,26 [0,08-0,84] 0,025 

Γελ εξγάζηεθαλ πνηέ 32 (56,1) 25 (43,9) 0.61 [0,25-1,45] 0,263 14 (24,6) 43 (75,4) 0,57 [0,18-1,76] 0,327 

Έρνπλ επηπξόζζεηα εηζνδήκαηα 31 (50,8) 30 (49,2) 2.03 [0,97-4,27] 0,060 12 (19,7) 49 (80,3) 2,09 [0,91-4,80] 0,081 

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε         

Υσξίο αηνκηθφ εηζφδεκα 9 (52,9) 8 (47,1)   3 (17,6) 14 (82,4)   

Πεξηνξηζκέλν αηνκηθφ εηζφδεκα 52 (60,5) 34 (39,5) 0,74 [0,26-2,09] 0,565 21(24,4) 65 (75,6) 0,66 [0,17-2,53] 0,548 

Οηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο 10 (58,8) 7 (41,2) 0,79 [0,20-3,06] 0,730 8 (47,1)) 9 (52,9) 0,24 [0,05-1,16] 0,076 

Αζθάιηζε ζηνλ ΟΓΑ 63 (60,6) 41(39,4) 0,65 [0,23-1,87] 0,425 26 (25,0) 78 (75,0) 1,80 [0,60-5,44] 0,30 
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Πίλαθαο 7.  Αδξνί ρεηηθνί Λόγνη (Crude  ORs) γηα ηε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζε ζρέζε κε ηελ Απηναλαθεξόκελε πγεία, ηηο 

Γλώζεηο θαη ηε Υξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 
                                 Σεζη ΠΑΠ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (Οξζή Πξόιεςε) Σεζη ΠΑΠ έζησ 1 θνξά (Δπθαηξηαθή Πξόιεςε) 

 Όρη
 

Ναη OR P Όρη
 

Ναη OR P 

Απηναλαθεξόκελε πγεία         

Πνιχ θαιή/ θαιή 18 (47,4) 20 (52,6)   14 (36,8) 24 (63,2)   

Μέηξηα 42 (64,6) 23 (35,4) 0,49 [0,22-1,11] 0,089 15 (32,1) 50 (76,9) 1,94 [0,81-4,67] 0,137 

Καθή/ Πνιχ θαθή 11 (64,7) 6 (35,3) 0,49 [0,15-1,60] 0,238 3 (17,6) 14 (82,4) 2,72 [0,66-11,16] 0,164 

Έρνπλ πνηέ εμεηαζηεί γηα 

Κάπνην ρξφλην λφζεκα 58 (60,4) 38 (39,6) 0.55 [0.16-1,92] 0,345 23 (24,0) 73 (76,0) 1,81 [0,49-6,75] 0,375 

Έρνπλ εμεηαζηεί από γηαηξό γηα 

θάπνην ζύκπησκα ζην ηειεπηαίν 

6κελν 

38 (52,1) 35 (47,9) 2,21 [0,93-5,27] 0,074 11(15,1) 62 (84,9) 4,45 [1,75-11,31] 
 

0,002 

Δίραλ πνηέ θάπνηα 

γπλαηθνινγηθή πάζεζε 
11 (42,3) 15 (57,7) 2.41 [0,99-5,83] 0,052 3 (11,5) 23 (88,5) 3,42 [0,95-12,31] 

 

0,060 

Δίραλ πνηέ θάπνην ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδόκελν λόζεκα 
2 (18,2) 9 (81,8) 7,76 [1,60-37,72] 0,011 0 11 (100,0) Γελ κεηξήζεθε  

Δίραλ πνηέ ζπκπηώκαηα από ην 

γελλεηηθό ζύζηεκα 
26 (41,3) 37 (58,7) 5,34 [2,37-12,00] <0,001 6 (9,5) 57 (90.5) 7,968[2,96-21,43] <0,001 

Δίραλ πνηέ ζπκπηώκαηα από 

ηνπο καζηνύο 
9 (40,9) 13 (59,1) 2,49 [0,97-6,39] 0,058 3 (13,6) 19 (86,4) 2,66 [0,73-9,69] 

 

0,138 

Γηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, 

επηζθέπηνληαη θπξίσο: 
        

ΠΦΤ 29 (67,4) 14 (32,6) 0,58 [0,27-1,26] 0,170 16 (37,2) 27 (62,8) 0,44 [0,019-1,01] 0,054 

Έρνπλ πνηέ επηζθεθζεί ηελ 

ΠΦΤ γηα: 
        

Πξφιεςε ζην ηειεπηαίν έηνο 29 (63,0) 17 (37,0) 0,77 [0,36-1,64] 0,496 9 (19,6) 37 (80,4) 1,85 [0,77-4,47] 0,169 

Υξφλην λφζεκα 41 (66,1) 21 (33,9) 0,55 [0,26-1,15] 0,110 12 (19,4) 50 (80,6) 2,19 [0,96-5,03] 0,064 

πκπηψκαηα ζην ηειεπηαίν 6κελν 20 (66,7) 10 (33,3) 0,65 [0,28-1,56] 0,336 4 (13,3) 26 (86.7) 2,93 [0,94-9,21] 0,065 

πληαγνγξαθία 55 (64,7) 30 (35,3) 0,46 [0,21-1,02] 0,057 23 (27,1) 62 (72,9) 0,93 [0,38-2,29] 0,880 

Έρνπλ γηαηξό κε ηνλ νπνίν 

κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 

ζπζηεκαηηθά 

44 (58,7) 31(41,3) 1,06 [0,50-2,24] 0,886 17 (22,7) 58 (77,3) 1,71 [0,75-3,88] 0,203 

Ο γηαηξόο απηόο είλαη Γεληθόο 

Γηαηξόο 
28 (63,6) 16 (36,4) 0,61 [0,24-1,55] 0,299 9 (20,5) 35 (79,5) 1,35 [0,46-4,02] 0,586 

Δπαγγεικαηίαο πγείαο πνπ έθαλε 

ηελ ηειεπηαία εμέηαζε ΠΑΠ 
       

 

Δπαγγεικαηίαο ζηελ ΠΦΤ 4 (44,4) 5(55,6) 0,99 [0,25-3,98] 0,99 Γελ κεηξήζεθε   

Έρνπλ ελεκεξσζεί από γηαηξό 

ζρεηηθά κε ηνλ ηό HPV 
1 (20,0) 4 (80,0) 6,13 [0,66-56,66] 0,110 Γελ κεηξήζεθε   

Γέρζεθαλ ζύζηαζε από γηαηξό 

γηα γπλαηθ/θε εμέηαζε ή ηεζη 

ΠΑΠ κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο 

5(38,5) 8 (61,5) 2,58 [0,79-8,41] 0,117 2 (15,4) 11(84,6) 2,14 [0,45-10,24] 0,340 

Βαζκνινγία γλώζεσλ γηα ηελ 

πξόιεςε θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ  

(κέζνο φξνο βαζκνινγίαο ±SD) 

4,96+2,80 6,31+1,96 1,25 [1,07-1,47] 0,006 3,68+2,71 6,16+2,19 1,51 [1,25-1,83] <0,001 
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Πίλαθαο 8.  ηαζκηζκέλνη ρεηηθνί Λόγνη (Adjusted ORs) γηα ηε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζε ζρέζε κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πξόιεςεο 

Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ επθαηξηαθή πξόιεςε κε ηεζη ΠΑΠ OR  [95% CI] P 

Ζιηθία: >55 εηψλ 0,13 [0,02 – 0,88] 0,037 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακεο 6,97 [1,00 – 48,47] 0,050 

Απηναλαθεξφκελε πγεία: Μέηξηα 9,25 [1,52 – 56,31] 0,016 

Απηναλαθεξφκελε πγεία: Καθή 10,87 [1,12- 105,53] 0,040 

Δίραλ εμεηαζηεί απφ γηαηξφ γηα νπνηνδήπνηε ζχκπησκα κέζα ζηνπο πξνεγνχκελνπο 6 κήλεο 5,13 [1,38- 19,09] 0,015 

Αηνκηθφ αλακλεζηηθφ κε ζπκπηψκαηα απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα 3,46 [1,01 – 11,88] 0,048 

Βαζκνινγία >κέζν φξν ζε εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 1,49 [1,09 – 2,02] 0,012 

Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα πξόιεςε κε ηεζη ΠΑΠ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο OR [95% CI] P 

Ζιηθία: >55 εηψλ 0,13 [0,05 – 0,40] <0,001 

Αηνκηθφ αλακλεζηηθφ κε ζπκπηψκαηα απφ ην γελλεηηθφ ζχζηεκα 11,27 [3,35 – 37,97] <0,001 

Έρνπλ ελεκεξσζεί απφ γηαηξφ γηα ηνλ ηφ HPV 14,24 [1,25 – 162,60]  0,033 

Έρνπλ επηζθεθζεί ηελ ΠΦΤ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ρξφληνπ λνζήκαηνο 0,30 [0,10 – 0,92]  0,035 
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Πίλαθαο 9. πρλόηεηα θαη ιόγνη ππνβνιήο ζε Κιηληθή Δμέηαζε Μαζηώλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία (n=120) 

 ≤55 εηώλ N (%) >55 εηώλ N (%) ύλνιν N(%) P 

Έρνπλ εμεηαζηεί έζησ 1 θνξά 30 (68,2) 37 (48,7) 67 (55,8) 0,038 

Έρνπλ εμεηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 18 (40,9) 3 (3,9) 21 (17,5) < 0,001 

Δμεηάζηεθαλ κέζα ζην πξνεγνύκελν έηνο 16 (36,4) 3 (3,9) 19 (15,8) < 0,001 

Δηδηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ πνπ έθαλε ηελ πην πξόζθαηε 

εμέηαζε 
    

Γεληθφο Ηαηξφο ζηελ ΠΦΤ 1 (3,8) 2 (10,0) 3 (6,5)  

Γπλαηθνιφγνο/ άιιε εηδηθφηεηα 25 (96,2) 18 (90,0) 43 (93,5) 0,402 

Σνκέαο απαζρόιεζεο ηνπ γηαηξνύ πνπ έθαλε ηελ πην 

πξόζθαηε εμέηαζε 
    

ΠΦΤ 2 (7,4) 2 (6,9) 4 (7,1)  

Άιιν (Ννζνθνκείν, Ηδησηηθφ Ηαηξείν) 25 (92,6) 27 (93,1) 52 (92,9) 0,941 

Λόγνο πνπ έγηλε ε πην πξόζθαηε εμέηαζε     

Πξφιεςε 21 (70,0) 12 (32,4) 33 (49,3)  

Γηαγλσζηηθνί ή άιινη ιφγνη 9 (30,0) 25 (67,6) 34 (50,7) 0,002 

Παξαπέκθζεθαλ από γηαηξό γηα θιηληθή εμέηαζε καζηώλ 

κέζα ζην ηειεπηαίν έηνο 
7 (15,9) 3 (3,9) 10 (8,3) 0,022 (F< 0,036) 
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* Απαληψληαη απφ γπλαίθεο  ≥40 εηψλ  

  

Πίλαθαο 10. πρλόηεηα θαη ιόγνη ππνβνιήο ζε Μαζηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία  

 ≤ 55 εηώλ Ν(%) > 55 εηώλ Ν(%) ύλνιν Ν (%) P 

Έρνπλ εμεηαζηεί έζησ κία θνξά (n=120) 25 (56,8) 35 (46,1) 60 (50,0) 0,256 

Έρνπλ εμεηαζηεί ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (n=108)* 7 (21,9) 7 (9,2) 14 (13,0) 0,074 

Ηιηθία 1
εο

 Μαζηνγξαθίαο: ≤ 40 εηψλ (n=120) 16 (66,7) 8 (25,8) 24 (43,6) 0,002 

Δμεηάζηεθαλ κέζα ζην πξνεγνύκελν έηνο (n=108)* 13 (40,6) 12 (15,8) 25 (23,1) 0,005 

Γηα ηελ ηειεπηαία καζηνγξαθία παξαθηλήζεθαλ από (n=60)     

Δπαγγεικαηία Τγείαο 12 (48,0) 20 (57,1) 32 (53,3)  

Άιινπο (θίινπο, ζπγγελείο θ.ι.π.) 13 (52,0) 15 (42,9) 28 (46,7) 0,484 

Δηδηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ πνπ παξέπεκςε γηα ηελ ηειεπηαία 

καζηνγξαθία (n=25) 
    

Γεληθφο γηαηξφο ΠΦΤ 1 (8,3) 2 (15,4) 3 (12,0)  

Γπλαηθνιφγνο/ άιιε εηδηθφηεηα 11 (91,7) 11 (84,6) 22 (88,0) 0,588 

Λόγνο πνπ έγηλε ε πην πξόζθαηε καζηνγξαθία (n=60)     

Πξφιεςε 19 (76,0) 18 (51,4) 37 (61,7)  

Γηαγλσζηηθνί ή άιινη ιφγνη 6 (24,0) 17 (48,6) 23 (38,3) 0,054 

Παξαπέκθζεθαλ από γηαηξό γηα καζηνγξαθία κέζα ζην ηειεπηαίν 

έηνο (n=120) 
9 (20,5) 4 (5,3) 13 (10,8) 0,010 (F<0,014) 

Λόγνο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έθαλαλ πνηέ/θαηά ηα ηειεπηά 2 έηε 

καζηνγξαθία (n=108)* 
    

Απνπζία ζπκπησκάησλ 9 (56,2) 35 (60,3) 44 (59,5)  

Άιινη ιφγνη 7 (43,8) 23 (39,7) 30 (40,5) 0,768 
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Πίλαθαο 11. Δξσηεκαηνιόγην Γλώζεσλ γηα ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ– Οη απαληήζεηο ησλ γπλαηθώλ κε βάζε 

ηελ ειηθία 

Δξσηήζεηο Γλώζεσλ σζηέο απαληήζεηο Ν (%)   

Screening ≤ 55 εηώλ > 55 εηώλ N (%) P 

Γλσξίδνπλ πψο γίλεηαη ε απηνεμέηαζε καζηψλ () 41 (93,2) 53 (69,7) 94 (78,3) 0,003 

Απαληνχλ φηη νη έιεγρνη κε καζηνγξαθία πξέπεη λα μεθηλνχλ ζηελ ειηθία ησλ 

40 εηψλ. () 
18 (40,9) 12 (15,8) 30 (25,0) 0,002 

Απαληνχλ φηη κεηά ηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ, ε καζηνγξαθία πξέπεη λα γίλεηαη 

θάζε ρξφλν. () 
35 (79,5) 38 (50,0) 73 (60,8) 0,001 

Άκα ε γπλαίθα είλαη πγηήο, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεη καζηνγξαθία. (Λ) 37 (84,1) 40 (53,3) 77 (64,7) 0,001 

Δπίπησζε θαξθίλνπ καζηνύ 

Γλσξίδνπλ φηη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη ν ζπρλφηεξα εκθαληδφκελνο 

θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο () 
  40 (90,9) 69 (92,0) 109 (91,6) 0,836 

Γλσξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ζηελ Διιάδα έρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε 

ηηο γπλαίθεο ζηηο ΖΠΑ ή ζηε Β. Δπξψπε () 
  5 (11,4) 23 (30,7) 28 (23,5) 0,017 

Γλσξίδνπλ φηη κία ζηηο 12 γπλαίθεο ζηελ Διιάδα ζα αλαπηχμεη θαξθίλν καζηνχ 

θάπνηε ζηε δσή ηεο () 
  30 (68,2) 33 (44,0) 63 (52,9) 0,011 

Παξάγνληεο θηλδύλνπ 

Οη γπλαίθεο >70 εηψλ ζπάληα εκθαλίδνπλ θαξθίλν καζηνχ (Λ) 1 (2,3) 6 (8,0) 7 (5,9) 0,200 

Οη γπλαίθεο πνπ γελλνχλ ην πξψην παηδί πξηλ ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ έρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν αλάπηπμεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ 

γελλνχλ ην πξψην παηδί κεηά ηα 30 (Λ) 

17 (38,6) 13 (17,3) 30 (25,2) 0,010 

Μεξηθνί ηχπνη ηλνθπζηηθήο καζηνπάζεηαο απμάλνπλ γηα  κηα γπλαίθα ηνλ 

θίλδπλν γηα θαξθίλν καζηνχ. () 
17 (38,6) 22 (29,3) 39 (32,8) 0,297 

ε θάπνηεο γπλαίθεο ε παρπζαξθία απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ 

καζηνχ () 
14 (31,8) 40 (50,3) 54 (45,4) 0,023 

Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη πην ζπρλφο ζε γπλαίθεο 65 εηψλ παξά ζε γπλαίθεο 

40 εηψλ () 
6 (13,6) 13 (17,3) 19 (16,0) 0,595 

Μύζνη 

Οη γπλαίθεο ρσξίο παξάγνληεο θηλδχλνπ ζπάληα εκθαλίδνπλ θαξθίλν ηνπ 

καζηνχ (Λ) 
10 (22,7) 8 (10,5) 18 (15,0) 0,071 

Ζ ζπλερήο ελφριεζε απφ έλα ζθηρηφ ζηεζφδεζκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Λ) 
8 (18,2) 5 (6,7) 13 (10,9) 0,052 

Έλα δπλαηφ ρηχπεκα ζην ζηήζνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ (Λ) 
4 (9,1) 4 (5,3) 8 (6,7) 0,429 

Οη πεξηζζφηεξνη φγθνη ηνπ καζηνχ είλαη θαξθηληθνί (Λ) 14 (31,8) 16 (21,3) 30 (25,2) 0,204 

Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ γελλήζεη θαη ζειάζεη πνιιά παηδηά δελ θηλδπλεχνπλ απφ 

θαξθίλν ηνπ καζηνχ (Λ) 
6 (13,6) 3 (4,0) 9 (7,6) 0,055 

Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ είλαη θιεξνλνκηθή λφζνο (Λ) 10 (22,7) 9 (12,0) 19 (16,0) 0,123 

Οθέιε από ηνλ ηαθηηθό έιεγρν κε καζηνγξαθία 

Γλσξίδνπλ φηη ν θαξθίλνο ηνπ καζηνχ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ρσξίο 

καζηεθηνκή, εθ’ φζνλ αληρλεπζεί έγθαηξα. () 36 (81,8) 52 (69,3) 88 (73,9) 0,134 

Γλσξίδνπλ φηη νη γπλαίθεο ζηηο νπνίεο ν θαξθίλνο δηαγλψζηεθε λσξίο, είλαη 

πηζαλφ λα δήζνπλ έλα θπζηνινγηθφ εχξνο δσήο. () 44 (100,0) 64 (85,3) 108 (90,8) 0,008 

Γλσξίδνπλ φηη ν ηαθηηθφο έιεγρνο κε καζηνγξαθία κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ 

θίλδπλν ζαλάηνπ απφ θαξθίλν καζηνχ. () 
41 (93,2) 61 (81,3) 102 (85,7) 0,075 

Όηαλ ε γπλαίθα αηζζαλζεί έλα θαξθηληθφ φγθν ζην ζηήζνο, είλαη πνιχ αξγά γηα 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε (Λ) 
24 (54,5) 23 (30,7) 47 (39,5) 0,010 

= σζηφ, Λ= Λάζνο     
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* RR= Relative Risk (ζρεηηθφο θίλδπλνο) 

  

Πίλαθαο 12. Αδξνί ρεηηθνί Λόγνη (Crude ORs) γηα ηηο πξαθηηθέο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζε ζρέζε κε ηα 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ Καηάζηαζε πγείαο 

 Screening ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (Οξζή Πξόιεςε) Screening έζησ 1 θνξά (Δπθαηξηαθή Πξόιεςε) 

 Όρη Ναη ORs P Όρη Ναη ORs P 

Ηιηθία         

≤ 55 εηψλ 31 (70,5) 13 (29,5) 1,0 < 0,001 14 (31,8) 30 (68,2) 0,40 [0,18-0,87] 0,019 

> 55 εηψλ 74 (97,4) 2 (2,6) 0,065 [0,01 – 0,30]  41 (53,9) 35 (46,1)   

Κύξηα απαζρόιεζε         

Αγξφηηζζα 41 (93,2) 3 (6,8) 1,0 0,312 25 (56,8) 19 (43,2) 1,0 0,183 

Άιιε απαζρφιεζε 17 (81,0) 4 (19,0) 3,22 (0,65-15,9)  8 (38,1) 13 (61,9) 2,14 (0,74-6,20)  

Οηθηαθά 47 (85,5) 8 (14,5) 2,33 (0,58-9,35)  22 (40,0) 33 (60,0) 1,97 (0,88-4,41)  

 

Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 
    

    

Γεκνηηθφ ζρνιείν 95 (90,5) 10 (9,5) 1,0 0,009 52 (49,5) 53 (50,5) 1,0 0,032 

Β’βάζκηα /Γ΄βάζκηα εθπ/ζε 10(66,7) 5 (33,3) 4,75 [1,35 – 16,67]  3 (20,0) 12 (80,0) 3,92 [1,05-14,72]  

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 
        

Άγακεο/Υήξεο 16 (100,0) 0  0,104 11 (68,8) 5 (31,2) 1,0 0,048 

Έγγακεο 89 (85,6) 15 (14,4) RR*=1,17 [1,08-1,26]  44 (42,3) 60 (57,7) RR=3,00 [0,97-9,25]  

Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε         

Υσξίο αηνκηθφ εηζφδεκα 14 (82,4) 3 (17,6) 1,0 0,787 3 (17,6) 14 (82,4) 1,0 0,032 

Πεξηνξηζκέλν αηνκηθφ εηζφδεκα 76 (88,4) 10 (11,6) 0,61 (0,15-2,52)  42 (48,8) 44 (51,2) 0,22 (0,06-0,84)  

Οηθνλνκηθά αλεμάξηεηε 15 (88,2) 2 (11,8) 0,62 (0,09-4,29)  10 (58,8) 7 (41,2) 0,15 (0,03-0,73)  

 

Απηναλαθεξόκελε πγεία 
    

    

Πνιχ θαιή/ θαιή 30 (78,9) 8 (21,1) 1,0 0,145 14 (36,8) 24 (63,2) 1,0 0,065 

Μέηξηα 59 (90,8) 6 (9,2) 0,38 (0,12-1,20)  36 (55,4) 29 (44,6) 0,47 (0,21-1,07)  

Καθή/ πνιχ θαθή 16 (94,1) 1 (5,9) 0,23 (0,03-2,04)  5 (29,4) 12 (70,6) 1,40 (0,41-4,81)  

Πεξηνξηζκόο ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηόηεηεο εμ αηηίαο 

πξνβιεκάησλ πγείαο 

37 (88,1) 5 (11,9) 0,92 [0,23-2,89] 0,885 17 (40,5) 25 (59,5) 1,40 [0,65-2,99] 0,387 

Πάζρνπλ από ρξόλην/α 

λόζεκα/ηα 
94 (87,9) 13 (12,1) 0,76 [0,15-3,82] 0,739 48 (44,9) 59 (55,1) 1,43 [0,45-4,55] 0,539 

Ιζηνξηθό κε ζπκπηώκαηα από 

ηνπο καζηνύο 
14 (63,6) 8 (36,4) 7,43 [2,33-23,70] <0,001 2 (9,1) 20 (90,9) 11,78 [2,61-53,15] <0,001 

πγγελήο 1
νπ

/2
νπ

 βαζκνύ κε 

θαξθίλν καζηνύ ή σνζεθώλ 
17 (89,5) 2 (10,5) 0,80 [0,16-3,85] 0,777 11 (57,9) 8 (42,1) 0,56 [0,21-1,51] 0,250 
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* RR= Relative Risk (ζρεηηθφο θίλδπλνο) 

  

Πίλαθαο 13. Αδξνί ρεηηθνί Λόγνη (Crude ORs) γηα ηηο πξαθηηθέο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζε ζρέζε κε ηηο Γλώζεηο 

θαη ηε Υξήζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

 Screening ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο (Οξζή Πξόιεςε) Screening έζησ 1 θνξά (Δπθαηξηαθή Πξόιεςε) 

 Όρη Ναη ORs P Όρη Ναη ORs P 

Έρνπλ επηζθεθζεί γηαηξό 

γηα νπνηνδήπνηε ζύκπησκα 

ην ηειεπηαίν 6κελν (n=107) 

62 (84,9) 11 (15,1) 2,84 [0,59-13,59] 0,176 27 (37,0) 46 (63,0) 2,16 [0,94-4,94] 0,066 

Γηα επείγνληα επηζθέπηνληαη 

θπξίσο ηελ ΠΦΤ 
38 (86,4) 6 (13,6) 0,85 [0,28-2,57] 0,775 24 (54,5) 20 (45,5) 1,74 [0,82-3,69] 0,145 

Έρνπλ επηζθεθζεί ηελ ΠΦΤ 

γηα: 
        

Υξφλην λφζεκα 56 (90,3) 6 (9,7) 0,58 [0,19-1,76] 0,334 25 (40,3) 37 (59,7) 1,59 [0,77-3,27] 0,210 

πκπηψκαηα ζην ηειεπηαίν 

6κελν 
29 (96,7) 1 (3,3) 0,19 [0,02-1,49] 0,080 12 (40,0) 18 (60,0) 1,37 [0,59-3,18] 0,459 

Δπαλαιακβαλφκελε  

πληαγνγξαθία 
78 (91,8) 7 (8,2) 0,30 [0,10-0,91] 0,028 42 (49,4) 43 (50,6) 0,61 [0,27-1,36] 0,220 

Πξφιεςε ζην ηειεπηαίν έηνο 41 (89,1) 5 (10,9) 0,78 [0,25-2,45] 0,670 20 (43,5) 26 (56,5) 1,17 [0,56-2,45] 0,683 

>1 επηζθέςεηο γηα πξφιεςε 

ζην ηειεπηαίν έηνο (n=45) 
15 (93,8) 1 (6,3) 0,43 [0,04-4,24] 0,462 7 (43,8) 9 (56,3) 0,98 [0,29-3,34] 0,978 

Έρνπλ γηαηξό κε ηνλ νπνίν 

κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 

ζπζηεκαηηθά 

64 (85,3) 11 (14,7) 1,76 [0,53-5,90] 0,354 33 (44,0) 42 (56,0) 1,22 [0,58-2,55] 0,603 

Απηφο ν γηαηξφο  είλαη 

Γεληθφο Ηαηξφο ΠΦΤ (n=75) 
38 (82,6) 8 (17,4) 0,55 [0,13-2,26] 0,401 21 (45,7) 25 (54,3) 1,19 [0,47-3,04] 0,717 

Γέρζεθαλ ζύζηαζε γηα 

καζηνγξαθία κέζα ζην 

ηειεπηαίν έηνο 

8 (61,5) 5 (38,5) 6,06 [1,66-22,09] 0,003 4 (30,8) 9 (69,2) 2,05 [0,59-7,06] 0,248 

Έρνπλ εξσηεζεί από γηαηξό 

ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθό 

ηζηνξηθό γηα θαξθίλν 

καζηνύ 

18 (64,3) 10 (35,7) 9,67 [2,95-31,70] <0,001 5 (17,9) 23 (82,1) 5,48 [1,92-15,66] 0,001 

Έρνπλ δηδαρζεί από γηαηξό 

ή άιιν επαγγεικαηία πγείαο 

ηελ απηνεμέηαζε καζηνύ 

44 (77,2) 13 (22,8) 8,86 [1,90-41,30] 0,001 12 (21,1) 45 (78,9) 7,87 [3,43-18,06] <0,001 

Βαζκνινγία γλώζεσλ γηα 

ηελ πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνύ (mean ± SD) 

8,55±3,30 11,13±1,96 1,39 (1,10-1,76) 0,006 7,27±3,34 10,23±2,55 1,42 (1,21-1,66) <0,001 
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Πίλαθαο 14. ηαζκηζκέλνη ρεηηθνί Λόγνη (Adjusted ORs) γηα ηηο πξαθηηθέο πξόιεςεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζε ζρέζε 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά πξόιεςεο 

Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα επθαηξηαθή πξόιεςε θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ  OR [95%CI] P 

Έρνπλ αηνκηθφ εηζφδεκα/ Δίλαη νηθνλνκηθά αλεμάξηεηεο 0,11 [0,02-0,54] 0,006 

Ηζηνξηθφ κε ζπκπηψκαηα απφ ηνπο καζηνχο 6,10 [0,92-40,50] 0,061 

Έρνπλ εξσηεζεί απφ γηαηξφ ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 3,35 [0,90-12,49] 0,072 

Έρνπλ δηδαρζεί απφ γηαηξφ ή άιιν επαγγεικαηία πγείαο ηελ απηνεμέηαζε καζηνχ 5,90 [2,19-15,88] < 0,001 

Βαζκνινγία >κέζν φξν ζε εξσηήζεηο γλψζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ 1,44 [1,18-1,76] < 0,001 

Πξνγλσζηηθνί παξάγνληεο γηα πξόιεςε θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο OR [95%CI] P 

Ζιηθία >55 εηψλ 0,05 [0,01 – 0,31] 0,001 

Έρνπλ εξσηεζεί απφ γηαηξφ ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ γηα θαξθίλν ηνπ καζηνχ 8,02 [1,92 – 33,51] 0,004 

Έρνπλ δηδαρζεί απφ γηαηξφ ή άιιν επαγγεικαηία πγείαο ηελ απηνεμέηαζε καζηνχ 7,69 [1,36- 43,49] 0,021 
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ABSTRACT 

 

BACKGROUND: Population-based screening mammography is the most effective 

public health strategy for breast cancer control. Primary Care practitioners have a 

great role in improving women’s compliance to screening recommendations, 

particularly in rural areas, where cancer is usually late-stage diagnosed. The present 

study aims to investigate the determinants of breast cancer screening in rural women 

of Greece, focusing on the impact of General Practitioners (GPs). 

METHODS: A cross-sectional study was conducted during 2006 in a rural area of 

3,000 inhabitants. A random sample of 120 women aged 35-75 years (Response Rate 

=97.5%) were interviewed about Clinical Breast Exam (CBE) and Mammography 

uptake within the previous six years. Women’s attendance in Primary Care and 

physician’s influence on screening performance were also explored. Full screening 

was defined according to the American Cancer Society guidelines 2003. Multiple 

logistic regression analysis was applied to estimate adjusted odds ratios. 

RESULTS: 17.5% and 13.0% of the respondents had a CBE and a mammogram 

respectively at recommended intervals. Full screening was associated with age ≤ 55 

years, knowledge provided by a physician about the breast self exam and a taking of 

family history for breast cancer. No disparities were observed regarding occupation, 

income or health status. Screening rates were not affected by parameters concerning 

the use of Primary Care.  

CONCLUSIONS: A physician’s gender-specific preventive approach was the most 

potent factor predicting for regular screening use. If adequately informed, rural 

women may overcome barriers to access prevention. GPs should reinforce their role 

in health promotion and cancer early detection. 

 

 

Key Words: Rural health, Primary Health Care, Breast cancer, Screening, 

Mammography, Greece 
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Introduction 

 

Prevention is at the forefront of human defense against the burden of cancer 
1
. 

In the case of breast cancer, the early detection with population-based screening 

mammography represents the most effective public health strategy for the control of 

the disease, which constitutes the most commonly occurring cancer in women world-

wide 
2
. In countries where screening coverage overcomes the 70% of the eligible 

women, mammography could reduce breast cancer mortality by up to 30% 
2
. The 

dissemination of screening in community and the patient education on cancer 

prevention are considered among the main tasks of health professionals in Primary 

Health Care (PHC). In rural populations, General Practitioners (GPs) are not only the 

most competent, but also the easiest accessible to provide women preventive care in 

relation to cancer. 

In spite of the potential theoretical benefit, in clinical practice the periodic 

mammography testing of female populations still remains unsatisfactory, particularly 

across certain sub-groups of women. In the U.S. a large number of women do not get 

screened at recommended intervals 
3
. In Australia, within the period 2005-2006, the 

attendance rates in the ‘Breast Screen’ national program were lower among women in 

the lowest socioeconomic group, those living in very remote areas or in big cities and 

those whose language at home was not English 
4
. Several studies have indicated that 

single, elderly, poorly educated and rural women are less likely to get mammograms 

5-7
. In rural areas women, facing various barriers related to the access to health 

services, are often diagnosed at an advanced-stage of cancer disease 
8-9

. 

Except for the socio-economic parameters mentioned above, women’s 

screening performance is also influenced by the physician’s counseling and the 

organizational support for the delivery of prevention in the Health Care system. Low 

adherence is related to the lack of health insurance coverage 
10

, the absence of call-

recall systems especially in rural settings 
11

 and to difficulties in arranging 

appointments at the screening center 
12

. In contrast, a Primary Care practitioner’s 

recommendation has been pointed out as the most potent factor for the use of 

screening mammography 
13-15

. Through a continuous and long-term therapeutic 

partnership, GPs have a great opportunity to intervene in the women’s screening 

behavior and, when practicing in remote areas, to contribute to a more equitable use 

of the prevention services 
16

.  
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In Greece, currently, there is no national policy for the early detection of 

cancer; mammographic screening, mainly provided in public hospitals and private 

clinics, is opportunistic and funded by the Health Insurance organisms. Access is free 

of charge in the public Primary Care practices, which- almost all- exist in rural and 

semi-urban areas. However, the absence of patient registers and call-recall systems 

inhibits the estimation of screening rates as well as the identification and monitoring 

of individuals at high cancer risk. Based on a cross-sectional study in a representative 

sample of the general Greek population, in 2006, 53.8% of the women aged 50-69 

years had a mammogram within the previous three years 
17

. Very limited data exist 

about the screening practices of women living in rural areas of the country. 

The present study aims to investigate the factors which determine the breast 

cancer screening practices of a rural population in Greece, with emphasis on repeat 

Mammography within the previous six years, and to focus on the role of Primary Care 

practitioners in promoting cancer early detection in community. 

 

 

Methodology 

The study took place in a rural district of about 3,000 inhabitants in Crete (an 

island of the Mediterranean Sea, with a total population of 600, 000). The economy of 

this region depends largely on agriculture. PHC services are provided by a Health 

Center and two Rural Clinics, all government supported and staffed with specialized 

GPs. Free access is ensured for the total of the population, including immigrants and 

uninsured people. Two public hospitals, both equipped with a Mammography Unit, 

are also accessible at a distance of 25–30 km.   

A cross-sectional study was conducted during 2006 in women aged 35–75 

years, having their permanent residence in the area. A sample size of 120 females was 

estimated as sufficient using a 50% proportion, an error margin of 8% and a 

confidence level of 95%. A 15% increase in the estimated sample was set to 

compensate for possible non-response of selected individuals. A random number 

generator was used. A total of 145 women were invited to participate in the survey; a 

personal letter was sent to all of them by the University, in order to provide 

information about the process and the aims of the study. Out of the 145 women, 22 

were excluded due to change of residence and three refused to participate. The final 

response rate was 97.5%, with a total of 120 participants. A written consent form was 
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signed by all respondents. The methods and the objectives of the research were 

approved by the Ethics Committee of the University Hospital of Crete.  

The field survey was carried out through personal interviews based on a 65-

item questionnaire with pre-coded answers. Interviews took place in each woman’s 

residence and lasted approximately 45 minutes. During these sessions privacy and 

confidentiality were fully assured. Existing validated tools 
18-23

were used for the 

development of the questionnaire and a pilot study had been previously performed to 

test the questions in terms of language and understanding. The questionnaire provided 

information about the following areas of the women’s history: (i) demographic 

characteristics; (ii) health status (self-reported health, history of chronic diseases or 

symptoms, i.e., ‘for the past 6 months at least, to what extent have you been limited 

because of a health problem in activities people usually do?’); (iii) use of health 

services for the following reasons: management of chronic diseases, emergencies, 

prevention, symptoms manifested within the last 6 months, drug prescriptions (iv) 

breast and cervical cancer screening practices (i.e., ‘how many mammograms have 

you had in the last 6 years?’); (v) past medical history of gynecological diseases and 

family history of cancer; (vi) knowledge about screening intervals, risk factors, and 

misperceptions (i.e. ‘in most cases breast cancer is a hereditary neoplasm’ 

TRUE/FALSE) related to breast and cervical cancer.  

The ‘American Cancer Society (ACS) guidelines for the early detection of 

breast cancer’ (2003) 
24

 were chosen to define full screening within the past six years 

of the study. Women 35-39yrs who never had a Clinical Breast Exam (CBE) and 

those ≥40yrs who never had a mammogram were classified as non users. Occasional 

users were women 35-39yrs who had at least once a CBE and women ≥40yrs who 

had at least once a mammogram. Full-screening within the past six years was 

attributed to women (i) 35-39yrs, who had at least one CBE within the past 3 years 

(ii) 40-75 yrs who had both a) a CBE within the last year and b) at least one, two or 

three mammograms, for women aged 40, 41 and 42-75 years, respectively. 

For the data analysis, the study sample was divided into two age groups on the 

basis of the sample mid-point (55 years). Most of the variables were discrete and 

expressed as counts and proportions. Continuous variables were expressed as mean 

±SD. Crude and adjusted odds ratios (ORs) with 95% confidence intervals were 

estimated by using single and multiple logistic regression analysis. A backward 

selection model was applied in the multiple regression analysis, including the 
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variables without zero counts and with p value less than 0.20 in the univariate 

analysis. SPSS 17.0 was used for statistical analysis and the significance level was set 

at 5%. 

 

Results 

Considering the social characteristics of the participating women, it has been 

shown in previous research conducted by the authors 
25

 that the majority are Primary 

School graduates (60.8%) and work in farming activities (68.3%). Women who report 

no personal income resources are more likely to be younger (p=0.002) and to do the 

housekeeping only (p<0.001). The total of the sample have health insurance coverage 

and 86.7% are insured by the Organization of Agricultural Insurance (‘OGA’). 

Women aged >55years, in comparison with younger women, display an increased 

likelihood of having visited the Primary Care services at the regional Rural Clinics for 

the attendance of chronic diseases, for repeated prescriptions or the examination of 

symptoms manifested within the last six months. 

Based on Tables 1 and 2, 17.5% and 13.0% of the eligible women have been 

screened at recommended intervals with CBE and Mammography respectively during 

the previous six years. Age ≤55years is significantly related with higher screening 

rates for both procedures (p<0.001 for CBE and p=0.074 for Mammography) and, 

furthermore, with a greater proportion of women having had each one of these exams 

for preventive (and non diagnostic) reasons (p=0.002 for CBE and p=0.054 for 

Mammography). Overall, a minority were recommended to have a CBE (8.3%) or a 

mammogram (10.8%) within the last year, while the women in the older age group 

were less likely to receive a physician’s recommendation (p=0.022 for CBE and 

p=0.010 for Mammography). Compared with Gynecologists or other specialists, the 

PHC practitioners promoted breast cancer screening to a limited degree; 7.1% of the 

women had the most recent CBE in a regional PHC setting and 12% were referred for 

their last mammogram by a GP. When asked about the reasons for not getting 

screened, 56.1% of the participants reported the absence of any breast symptoms as a 

major cause. 

Table 3 presents the crude ORs for the use of breast cancer screening in 

relation to the women’s demographic characteristics and health status. Full-screening 

was not related to the main occupation (p=0.312) or the income (p=0.787) of the 

respondents. Both models for fully screened versus non/ occasional users and users 
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versus non users indicate the absence of any significant association between the 

screening rates and either a family history of breast cancer (p=0.777, p=0.250) or a 

medical history of chronic disease (p=0.739, p=0.539) and limitation of daily 

activities (p=0.885, p=0.387). In regard to the use of health services (Table 4), having 

visited the Primary Care for chronic disease follow up (p=0.334, p=0.210) or for 

prevention issues (p=0.670, p=0.683) did not influence the likelihood of undergoing 

screening. In addition, the screening use was not increased among the women who 

reported having a personal doctor (p=0.354, p=0.603) and, in particular, a GP to 

consult on a regular basis (p=0.401, p=0.717). 

The results of the multi-variate regression analysis are shown in Table 5. 

Women who have been taught how to do a breast-self exam were significantly more 

likely to undergo screening (p<0.001) and to adhere in the ACS guidelines for the 

early detection of breast cancer (p=0.021). Additionally, fully-screened women had an 

augmented likelihood of being ≤55 years (p=0.001) and having been questioned by a 

health professional about a family history of breast cancer (0.004). On the other hand, 

women who have got screened, in comparison with non users, had a good level of 

knowledge about screening (p<0.001) and were less likely to report any personal 

income resources (OR=0.11, [0.02-0.54]). Finally, even without reaching a 

Significance Level at 5%, the use of screening was related with a history of breast 

symptoms (p=0.061) and with the taking of family history for breast cancer by a 

health professional (p=0.072). 

 

Discussion 

One out of eight women was regularly screened for breast cancer within the 

period of the previous six years. Screening underperformance is not unexpected in 

rural and deprived areas 
26

; in the present research, though, low adherence is also 

attributed to the strict definition of full-screening that was used by the Authors. In 

most relevant studies, screening compliance was simply defined based on the trends 

of the most recent mammogram in women 50-70 years. In this study, the definition of 

full screening is in consistency with evidence suggesting a) a clear reduction in 

mortality rates if screening starts at the age of 40 and b) mammography predicted 

benefit is ensured provided women undergo screening on a regular basis 
27

. Greek 

women are not an exception to this, even though the country has currently low to 

intermediate breast cancer incidence rates 
28

. The risks for both breast cancer and 
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death due to breast cancer are increasing globally, probably because of an increase in 

the prevalence of the known risk factors (obesity, late age of childbirth, null parity 

etc) for the disease 
28-29

. Physicians, thereby, need to raise awareness and recommend 

prevention according to updated guidelines. 

On the other hand, the factor of rurality has various components which may 

affect the people’s attitude towards prevention; apart from the difficulties regarding 

the access to health services, rural regions have in general higher rates of chronic 

disease prevalence and higher rates of old, poor and less educated residents (in 

relation with urban areas) 
30

. In the present study, farming as main occupation, the 

health status (medical history of chronic diseases etc) or the income of the 

respondents did not have any impact on the screening rates. Surprisingly, participants 

who reported no personal income resources were more likely to have used screening, 

unlike the results of previous research 
31-32

. The women who do not work probably 

have enough free time to schedule appointments for mammography and confront the 

transportation difficulties in order to reach the nearest hospital. Such barriers usually 

dissuade rural women in Crete from undertaking prevention, as already indicated by 

both physicians and patients in a qualitative study in Primary Care practices 
33

. In 

addition, the population under study is not medically underserved. The universal 

health insurance coverage and the existence of a usual source of care can absolutely 

explain the lack of health inequalities in regard to the use of mammography 
10

. The 

only demographic parameter which was associated with full-screening was age ≤55 

years. While older women made a more frequent use of the regional Primary Care 

services, they were less likely to be referred for Mammography by a physician. 

Elderly women usually have low attendance rates in screening and, a reason for this is 

not only the lack of physician’s recommendation but also a low cancer risk perception 

shared among individuals of this age group 
34

.  

From another point of view, women’s screening practices were not associated 

with any of the variables related to the attendance in Primary Care. In fact, a thin 

minority of the sample received breast cancer preventive care in the context of the 

Rural Clinics. In the area, there is enough space for Family Physicians to sufficiently 

accomplish their key role in patient education and health promotion. Women have a 

poor understanding of the need for annual preventive mammograms, since the 

absence of breast symptoms was a major reason for having never been screened. In 

addition, a good score in knowledge about screening intervals, benefits and breast 
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cancer risk factors did not lead to a regular use, probably because the eligible women 

were not appropriately informed and recommended to do so. However, further 

research is needed to support this, because good knowledge without adequate 

community support may not necessarily result in a positive attitude towards cancer 

prevention 
35

.  

As previously confirmed in a qualitative survey conducted in rural areas of 

Crete 
33

, a physician’s recommendation is essential for women to overcome 

difficulties regarding the access to the screening services. In the current study, full-

screening performance was most likely met among respondents who had a 

comprehensive and patient-centered approach by a physician in regard to cancer 

prevention (were asked about a family history of breast cancer or shown how to 

perform a breast-self exam). Community practitioners serving rural and disadvantaged 

populations have a significant role in helping people make informed decisions about 

their health and, thus, in addressing disparities concerning the use of the preventive 

services. 

Nevertheless, in Greece and other European countries as well, both a heavy 

workload and the non provision of reimbursement are considered by GPs to be 

important barriers for the delivery of prevention 
36

. In primary care practices of 

Greece, shortage of infrastructure and providers’ insufficient skills in planning 

preventive interventions have almost restricted the role of General Practice in the 

dealing of emergencies and the issuing of prescriptions. These deficiencies had, in 

addition, a limiting effect on the carrying out of the present study; the lack of medical 

archives prevented the verification of women’s responses as well as the quantification 

(rare-moderate-high) of the variables related to the use of Primary Health Care. 

 

Conclusions 

A physician’s gender-specific preventive approach was the most potent factor 

predicting for a breast cancer screening use at recommended intervals. Rural women 

are well-intended to surpass difficulties that concern the access to the preventive 

services if they are adequately informed about screening. Among the diverse socio-

demographic characteristics related to rurality, only women’s age over fifty-five years 

was negatively associated with full prevention uptake. Otherwise, no disparities were 

observed in relation to the main occupation, the health status, the educational level or 

the income of the respondents. On the other hand, non users were more likely to have 
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misunderstood the preventive (and non diagnostic) role of screening mammography 

and to have attained a poor knowledge score about screening. 

Primary care practitioners should further insist on the early detection of breast 

cancer in community, by providing women accurate information and by using 

effective strategies for improving screening adherence. Community-oriented practice 

in rural areas requires a continuous health professional teamwork approach, aiming to 

identify and overcome barriers regarding geographic isolation (i.e. interventions with 

mobile mammography), poverty, illiteracy (adequately adapted informative material) 

etc. The role of authorities is crucial in supporting all this. Finally, national policy is 

needed for the establishment of a cancer registry and the financing of organized 

screening programs, integrated into a broader planning for primary and secondary 

prevention of cancer in Greece. 
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* Within the last six years, ** Reported by women ≥40 years  

 

Table 1. Clinical Breast Exam (CBE) - Screening rates and Reasons for uptake in relation with Age (n=120) 

 

 ≤55 yrs N (%) >55 yrs  N (%) Total N(%) P 

Have been screened at least once 30 (68.2) 37 (48.7) 67 (55.8) 0.038 

Have been screened at recommended intervals* 18 (40.9) 3 (3.9) 21 (17.5) < 0.001 

Have been screened within the last year 16 (36.4) 3 (3.9) 19 (15.8) < 0.001 

Specialty of the physician who did the most recent CBE     

GP in Primary Health Care 1 (3.8)  2 (10.0) 3 (6.5)  

Gynecologist or other specialty  25 (96.2) 18 (90.0) 43 (93.5) 0.402 

Work Setting of the physician who did the most recent CBE     

Private Clinics 12 (44.4) 8 (27.6) 20 (35.7)  

Public Hospital 13 (48.1) 19 (65.5) 32 (57.1)  

Primary Health Care 2 (7.4) 2 (6.9) 4 (7.1) 0.395 

Reasons for getting the most recent CBE     

Prevention 21 (70.0) 12 (32.4) 33 (49.3)  

Diagnostic or Other reasons 9 (30.0) 25 (67.6) 34 (50.7) 0.002 

Received a Physician’s Recommendation within the last year 7 (15.9) 3 (3.9) 10 (8.3) 0.022 (F< 0.036) 

Table 2. Mammography - Screening rates and Reasons for uptake in relation with Age   

 ≤ 55 yrs Ν(%) > 55 yrs Ν(%) Total Ν (%) P 

Have been screened at least once (n=120) 25 (56.8) 35 (46.1) 60 (50.0) 0.256 

Have been screened at recommended intervals (n=108)** 7 (21.9) 7 (9.2) 14 (13.0) 0.074 

Age of 1st Mammogram: ≤ 40yrs (n=120) 16 (66.7) 8 (25.8) 24 (43.6) 0,002 

Have been screened within the last year (n=108)** 13 (40.6) 12 (15.8) 25 (23.1) 0.005 

For the last mammogram they were motivated  by (n=60)     

A Health Professional 12 (48.0) 20 (57.1) 32 (53.3)  

Other people (friends, relatives etc) 13 (52.0) 15 (42.9) 28 (46.7) 0.484 

Specialty of the physician who referred for the last mammogram (n=25)     

GP in Primary Health Care 1 (8.3) 2 (15.4) 3 (12.0)  

Gynecologist or other specialty  11 (91.7) 11 (84.6) 22 (88.0) 0.588 

Reasons for getting the most recent mammogram (n=60)     

Prevention 19 (76.0) 18 (51.4) 37 (61.7)  

Diagnostic or Other reasons 6 (24.0) 17 (48.6) 23 (38.3) 0.054 

Received a Physician’s Recommendation within the last year (n=120) 9 (20.5) 4 (5.3) 13 (10.8) 0.010 (F<0.014) 

Reasons for never screened or not screened within the last 2 yrs (n=108)     

Absence of any breast symptoms 9 (56.2) 35 (60.3) 44 (59.5) 0.768 

Other reasons (negligence, fear etc) 7 (43.8) 23 (39.7) 30 (40.5)  
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Table 3. Crude ORs for the Use of Breast Cancer Screening in relation to Demographic characteristics and Health Status 

 
Non/ Occasional 

users 

Fully-

screened 
ORs P Non users Users ORs P 

Age         

≤ 55 yrs 31 (70.5) 13 (29.5) 1.0 < 0.001 14 (31.8) 30 (68.2) 0.40 [0.18-0.87] 0.019 

> 55 yrs 74 (97.4) 2 (2.6) 0.065 [0.01 – 0.30]  41 (53.9) 35 (46.1)   

Main Occupation         

Agriculture 41 (93.2) 3 (6.8) 1.0 0.312 25 (56.8) 19 (43.2) 1.0 0.183 

Other Occupation 17 (81.0) 4 (19.0) 3.22 (0.65-15.9)  8 (38.1) 13 (61.9) 2.14 (0.74-6.20)  

Housekeeping 47 (85.5) 8 (14.5) 2.33 (0.58-9.35)  22 (40.0) 33 (60.0) 1.97 (0.88-4.41)  

 

Educational Level 
    

    

Primary school 95 (90.5) 10 (9.5) 1.0 0.009 52 (49.5) 53 (50.5) 1.0 0.032 

Secondary/ higher degree 10(66.7) 5 (33.3) 4.75 [1.35 – 16.67]  3 (20.0) 12 (80.0) 3.92 [1.05-14.72]  

 

Marital Status 
        

Single/widowed 16 (100.0) 0  0.104 11 (68.8) 5 (31.2) 1.0 0.048 

Married 89 (85.6) 15 (14.4) RR*=1.17 [1.08-1.26]  44 (42.3) 60 (57.7) RR=3.00 [0.97-9.25]  

Economic Status     
    

Without any income 14 (82.4) 3 (17.6) 1.0 0.787 3 (17,6) 14 (82.4) 1.0 0.032 

Limited Income 76 (88.4) 10 (11.6) 0.61 (0.15-2.52)  42 (48.8) 44 (51.2) 0.22 (0.06-0.84)  

Financially independent 15 (88.2) 2 (11.8) 0.62 (0.09-4.29)  10 (58.8) 7 (41.2) 0.15 (0.03-0.73)  

 

Self-reported health 
    

    

Very good/Good 30 (78.9) 8 (21.1) 1.0 0.145 14 (36.8) 24 (63.2) 1.0 0.065 

Moderate 59 (90.8) 6 (9.2) 0.38 (0.12-1.20)  36 (55.4) 29 (44.6) 0.47 (0.21-1.07)  

Bad/ Very bad 16 (94.1) 1 (5.9) 0.23 (0.03-2.04)  5 (29.4) 12 (70.6) 1.40 (0.41-4.81)  

Limitation of daily 

activities because of 

health problems 

37 (88.1) 5 (11.9) 0.92 [0.23-2.89] 0.885 17 (40.5) 25 (59.5) 1.40 [0.65-2.99] 0,387 

Suffer from chronic 

diseases 
94 (87.9) 13 (12.1) 0.76 [0.15-3.82] 0.739 48 (44.9) 59 (55.1) 1.43 [0.45-4.55] 0,539 

History of breast 

symptoms 
14 (63.6) 8 (36.4) 7.43 [2.33-23.70] <0.001 2 (9.1) 20 (90.9) 11.78 [2.61-53.15] <0.001 

1
st

 / 2
nd

 degree relative 

with breast or ovarian 

cancer 
17 (89.5) 2 (10.5) 0.80 [0.16-3.85] 0.777 11 (57.9) 8 (42.1) 0.56 [0.21-1.51] 0.250 

 
 
 

* RR= Relative Risk 
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Table 4. Crude ORs for the Use of Breast Cancer Screening in relation to the use of Health Services 

 
Non/ Occasional 

users 

Fully-

screened 
ORs P Non users Users ORs P 

Have consulted a health 

professional for any 

symptom within the last 6 

months (n=107) 

62 (84.9) 11 (15.1) 2.84 [0.59-13.59] 0.176 27 (37.0) 46 (63.0) 2.16 [0.94-4.94] 0.066 

For Emergencies they use 

mostly PHC
a 

38 (86.4) 6 (13.6) 0.85 [0.28-2.57] 0.775 24 (54.5) 20 (45.5) 1.74 [0.82-3.69] 0.145 

Have visited PHC for: 
        

Chronic diseases 56 (90.3) 6 (9.7) 0.58 [0.19-1.76] 0.334 25 (40.3) 37 (59.7) 1.59 [0.77-3.27] 0.210 

Symptoms 29 (96.7) 1 (3.3) 0.19 [0.02-1.49] 0.080 12 (40.0) 18 (60.0) 1.37 [0.59-3.18] 0.459 

Repeated Prescriptions 78 (91.8) 7 (8.2) 0.30 [0.10-0,91] 0.028 42 (49.4) 43 (50.6) 0.61 [0.27-1.36] 0.220 

Prevention  41 (89.1) 5 (10.9) 0.78 [0.25-2.45] 0.670 20 (43.5) 26 (56.5) 1.17 [0.56-2.45] 0.683 

>1 visits for prevention within 
the last year (n=45) 

15 (93.8) 1 (6.3) 0.43 [0.04-4.24] 0.462 7 (43.8) 9 (56.3) 0.98 [0.29-3.34] 0.978 

Have a doctor to consult 

on a regular basis  
64 (85.3) 11 (14.7) 1.76 [0.53-5.90] 0.354 33 (44.0) 42 (56.0) 1,22 [0.58-2.55] 0.603 

This doctor is a GP in PHC 

(n=75) 
38 (82.6) 8 (17.4) 0.55 [0.13-2.26] 0.401 21 (45.7) 25 (54.3) 1.19 [0.47-3.04] 0.717 

Were recommended to 

have a mammogram during 

the last year  

8 (61.5) 5 (38.5) 6.06 [1.66-22.09] 0.003 4 (30.8) 9 (69.2) 2.05 [0.59-7.06] 0.248 

Have been questioned by a 

health professional about 

any family history of breast 

cancer 

 

18 (64.3) 10 (35.7) 9.67 [2.95-31.70] <0.001 5 (17.9) 23 (82.1) 5.48 [1.92-15.66] 0.001 

Have been taught by a 

health professional how to 

do a breast self-exam 

 

44 (77.2) 13 (22.8) 8.86 [1.90-41.30] 0.001 12 (21.1) 45 (78.9) 7.87 [3.43-18.06] <0.001 

Breast Cancer Knowledge 

Score (mean ± SD) 
8.55±3.30 11.13±1.96 1.39 (1.10-1.76) 0.006 7.27±3.34 10.23±2.55 1.42 (1.21-1.66) <0.001 

* RR= Relative Risk 
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Table 5. Adjusted ORs for the use of Breast Cancer Screening in relation with the predicting variables 

Use of Breast Cancer Screening (versus non users) OR [95%CI] P 

Report having some/enough personal income resources 0.11 [0.02-0.54] 0.006 

History of breast symptoms 6.10 [0.92-40.50] 0.061 

Have been questioned by a health professional about a family history of breast cancer 3.35 [0.90-12.49] 0.072 

Have been taught by a health professional how to do a breast self-exam 5.90 [2.19-15.88] < 0.001 

Good Knowledge Score on Breast Cancer Screening 1.44 [1.18-1.76] < 0.001 

Use of Breast Cancer Screening according to the ACS Recommendations OR [95%CI] P 

Age >55 years 0.05 [0.01 - 0.31] 0.001 

Have been questioned by a health professional about a family history of breast cancer 8.02 [1.92 - 33.51] 0.004 

Have been taught by a health professional how to do a breast self-exam 7.69 [1.36- 43.49] 0.021 
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