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Εισαγωγή: Η εκπαίδευση των εγκύων για την πρόληψη των συγγενών λοιμώξεων           

μειώνει την επικίνδυνη συμπεριφορά τους για μόλυνση από τα υπεύθυνα παθογόνα           

κατά την εγκυμοσύνη. Παρόλα αυτά, οι έγκυες δεν είναι πάντα επαρκώς           

ενημερωμένες. Στην Ελλάδα, η επάρκεια ενημέρωσης τους και η αξιολόγηση          

επικίνδυνων συμπεριφορών κατά την εγκυμοσύνη, δεν έχουν μελετηθεί        

ικανοποιητικά. Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να εκτιμήσει τις γνώσεις           

των εγκύων αναφορικά με την πρόληψη των λοιμώξεων από CMV, λιστέρια,           

τοξόπλασμα και ωχρό τρεπόνημα, αλλά και το βαθμό υιοθέτησης προληπτικών          

μέτρων κατά την εγκυμοσύνη.  

Μέθοδοι: Μία συγχρονική μελέτη διεξήχθη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου -          

Νοεμβρίου του 2020, η οποία συμπεριέλαβε έγκυες και λεχωίδες από τα δύο δημόσια             

νοσοκομεία του νομού Ηρακλείου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω        

ερωτηματολογίου, το οποίο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά         

χαρακτηριστικά, τις γνώσεις για τα προληπτικά μέτρα των λοιμώξεων, τις συνήθειες           

κατά την εγκυμοσύνη και την πηγή ενημέρωσης των συμμετεχουσών.  

Αποτελέσματα: Από τις 355 γυναίκες, το 78,1% είχε ενημερωθεί για τις συγγενείς            

λοιμώξεις. Κύρια πηγή ενημέρωσης ήταν ο μαιευτήρας τους. Οποιαδήποτε         

πληροφορία για την τοξοπλάσμωση είχε λάβει το 82,5%, για τη σύφιλη το 65,9%, για              

το CMV το 42,8% και για τη λιστερίωση το 24,5%. Η πλειοψηφία (75,2%) είχε              

ενημερωθεί για τους τρόπους πρόληψης της τοξοπλάσμωσης, αλλά μόνο το 19,4% για            

την πρόληψη της CMV λοίμωξης και το 14,1% της λιστερίωσης. Η τριτοβάθμια            

εκπαίδευση, η ελληνική εθνικότητα και η ηλικία 26-35 ετών, σχετίστηκαν με           

περισσότερες γνώσεις για τα προληπτικά μέτρα κάθε λοίμωξης. Όσον αφορά στη           
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σύφιλη, η δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης στην έγκυο ήταν γνωστή μόνο στο           

10,5% των γυναικών. Η τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων δεν ήταν           

ικανοποιητική (23,4% για την τοξοπλάσμωση, 5,4% για τη λιστερίωση, 47,3% για τη            

CMV λοίμωξη). Γυναίκες που ζούσαν σε αγροτικές ή ημι-αστικές περιοχές ή είχαν            

ήδη τουλάχιστον 1 παιδί ήταν πιο επιρρεπείς σε μόλυνση από CMV, με βάση τη              

συμπεριφορά τους. Αντίστοιχα, για μόλυνση από τοξόπλασμα, πιο επικίνδυνες         

συμπεριφορές υιοθετήθηκαν από γυναίκες που ζούσαν σε αγροτικές περιοχές ή ήταν           

κάτω των 25 ετών. Τέλος, για μόλυνση από λιστέρια, επικίνδυνες συμπεριφορές ήταν            

πιο διαδεδομένες μεταξύ εκείνων που ζούσαν σε αγροτικές ή ημι-αγροτικές περιοχές,           

είχαν τουλάχιστον 2 παιδιά ή ήταν κάτω των 25 ετών.  

Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των εγκύων και η υιοθέτηση προληπτικών μέτρων κατά           

την εγκυμοσύνη δεν επαρκούσαν για την πρόληψη έκθεσης στο CMV, τη λιστέρια και             

το τοξόπλασμα. Επίσης, η ενημέρωση τους για τη σύφιλη ήταν περιορισμένη.           

Απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στην εκπαίδευση των εγκύων και των         

γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, αναφορικά με την πρόληψη των συγγενών         

λοιμώξεων.  
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Introduction: Educating pregnant women on preventing congenital infections reduces         

their risk behavior for infections. However, they are not always sufficiently educated.            

There is a lack of data on the adequacy of pregnant women's education and risk               

behavior in Greece. This study aimed to assess pregnant women's knowledge towards            

preventing CMV infection, listeriosis, toxoplasmosis, and syphilis, and adherence to          

preventive measures during pregnancy. 

Methods: A cross-sectional study was conducted between September and November          

2020, and included women in pregnancy or in the immediate postpartum period of the              

two public hospitals in Heraklion Crete. Data were collected after informed consent            

through a questionnaire, with questions about demographic characteristics, knowledge         

of preventive measures, pregnancy habits, and information source. 

Results: Of the 355 participants 78.1% had been informed about congenital infections,            

mainly by their obstetrician. Awareness was 82.5% for toxoplasmosis, 65.9% for           

syphilis, 42.8% for CMV, and 24.5% for listeriosis. The majority (75.2%) were            

informed on precautionary measures for toxoplasmosis, but only 19.4% for CMV           

infection and 14.1% for listeriosis. Higher education, Greek nationality, and age 26-35            

years were associated with higher knowledge scores. Regarding syphilis, only 10.5%           

were aware of the possibility for therapeutic intervention during pregnancy to prevent            

transmission to the newborn. Adherence to all precautionary measures was suboptimal           

(23.4% for toxoplasmosis, 5.4% for listeriosis, 47.3% for CMV infection). Women           

that lived in rural or semi-rural areas or had at least 1 child were more prone to CMV                  

infection based on their behaviour. Respectively, for toxoplasma infection, more          

dangerous behaviors were adopted by women living in rural areas or being of age              

under 25. Last, risk behavior towards listeriosis was more prevalent among those who             

lived in rural or semi-rural areas, had at least 2 children or were under 25 years old. 
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Conclusion: Among pregnant women, knowledge about prevention and adherence to          

preventive measures were insufficient to prevent exposure to CMV, listeria, and           

toxoplasma. Information about syphilis was also limited. Targeted interventions are          

needed to educate pregnant women and women of reproductive age on prevention of             

congenital infections. 
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Συντομογραφίες 

 

CMV: Κυτταρομεγαλοϊός 

HCV: Ιός ηπατίτιδας C  

HSV: Ιός απλού έρπητα 

ΠΑΓΝΗ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΒΓΝΗ: Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
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1. Εισαγωγή  

1.1 Συγγενείς λοιμώξεις 

 Οι συγγενείς λοιμώξεις αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και        

θνησιμότητας του εμβρύου και του νεογνού και οι συνέπειες που επιφέρουν μπορεί να             

είναι καθοριστικές για την υγεία και την ψυχοκινητική εξέλιξη του ατόμου. Για την             

περιγραφή των υπεύθυνων παθογόνων, το 1971 δημιουργήθηκε το ακρωνύμιο ΤoRCH,          

από τα αρχικά των Toxoplasma (τοξόπλασμα), Rubella (ιός ερυθράς), CMV          

(κυτταρομεγαλοϊός) και HSV (ιός απλού έρπητα) (1). Έκτοτε έχει επικρατήσει να           

χρησιμοποιείται ως ΤΟRCH, με το "Ο" (others) να περιλαμβάνει επιπλέον παθογόνα           

(ωχρό τρεπόνημα, ιός ανεμευλογιάς, λιστέρια κ.α). Πρόκειται για βακτήρια, ιούς ή           

παράσιτα, που προσβάλλουν τη γυναίκα πριν ή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  

 Τα παθογόνα μεταδίδονται στο έμβρυο ενδομήτρια και στο νεογνό κατά τον           

τοκετό ή μετά τη γέννηση. Η ενδομήτρια μετάδοση πραγματοποιείται αιματογενώς,          

διαμέσου του πλακούντα είτε μέσω της ανιούσας οδού από το γεννητικό σωλήνα της             

μητέρας. Σε αυτή την περίπτωση, τα παθογόνα του κόλπου, μολύνουν το αμνιακό            

υγρό, το οποίο καταπίνεται από το έμβρυο ή εισέρχεται στους πνεύμονες του. Από την              

άλλη, η μετάδοση παθογόνων στο νεογνό, οφείλεται στην άμεση επαφή του με            

μολυσμένα κολπικά υγρά ή αίμα κατά τον τοκετό, είτε πραγματοποιείται μέσω του            

μητρικού θηλασμού μετά τη γέννηση (2,3). 

 Τα υπεύθυνα για τις συγγενείς λοιμώξεις παθογόνα, προκαλούν συνήθως ήπια ή           

καθόλου συμπτώματα στην έγκυο. Εντούτοις, στην περίπτωση του εμβρύου ή του           

νεογνού, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι δραματικές. H βαρύτητα των κλινικών           

εκδηλώσεων εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το ίδιο το παθογόνο, η           

κατάσταση ανοσίας της μητέρας και η ηλικία κύησης (4). Έχει αποδειχθεί ότι η κάθετη              

μετάδοση των παθογόνων κατά το 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, επιφέρει τις           

σοβαρότερες επιπτώσεις στο κύημα. Αυτές αφορούν σε ενδομήτριο θάνατο, πρόωρο          

τοκετό, συγγενείς ανωμαλίες, ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση, διαταραχές ακοής,        

όρασης, οδοντοφυΐας, εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Οι κλινικές εκδηλώσεις στο νεογνό           

μπορεί να εμφανιστούν είτε στην αρχή της νεογνικής περιόδου, περιλαμβάνοντας          

συστηματικές, οφθαλμολογικές και νευρολογικές εκδηλώσεις, είτε μήνες ή και χρόνια          

αργότερα. Ένα τυπικό παράδειγμα, είναι η όψιμη εκδήλωση νευροαισθητήριας         

βαρηκοΐας σε βρέφη με συγγενή CMV λοίμωξη.  
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1.2 Πρόληψη συγγενών λοιμώξεων  

 Λόγω των δυσμενών συνεπειών που επιφέρουν, η πρόληψη των συγγενών          

λοιμώξεων είναι καθοριστικής σημασίας και διακρίνεται σε πρωτογενή, δευτερογενή         

και τριτογενή. Η πρωτογενής στοχεύει στην πρόληψη μόλυνσης της εγκύου, μέσα από            

την αποφυγή του λοιμογόνου παράγοντα ή την ανοσοποίηση, ενώ η δευτερογενής στην            

έγκαιρη διάγνωση λοίμωξης της εγκύου (ορολογικός έλεγχος) και στην πρόληψη          

κάθετης μετάδοσης, μέσα από θεραπευτικές παρεμβάσεις ή παρεμβάσεις στον τρόπο          

γέννησης και στο θηλασμό. Τέλος, η τριτογενής πρόληψη, αφορά στην έγκαιρη           

διάγνωση και θεραπεία του νεογνού, με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων της νόσου.  

Ο εμβολιασμός και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στην έγκυο, έχουν επί του           

παρόντος θέση στην πρόληψη περιορισμένων συγγενών λοιμώξεων. Παρόλο που η          

μείωση της επίπτωσης των συγγενών λοιμώξεων από ερυθρά και ανεμευλογιά είναι           

αξιοσημείωτη μετά τον εμβολιασμό των επίνοσων γυναικών, δεν έχουν αναπτυχθεί ή           

εγκριθεί ακόμη εμβόλια για την πρόληψη όλων των συγγενών λοιμώξεων,          

συμπεριλαμβανομένων των υπό μελέτη λοιμώξεων (5,6). Επιπλέον, ενώ η δυνατότητα          

χορήγησης θεραπείας στην έγκυο, σε περίπτωση μόλυνσης, μειώνει την πιθανότητα          

κάθετης μετάδοσης σε ορισμένες περιπτώσεις (σύφιλη, λιστέρια), σε άλλες         

αντενδείκνυται ή δεν επηρεάζει τη μετάδοση (HCV). Τέλος, αν και η τριτογενής            

πρόληψη μειώνει τις επιπτώσεις στο νεογνό, προϋποθέτει ότι αυτό έχει ήδη εκτεθεί σε             

κίνδυνο.  

Τα παραπάνω, καταδεικνύουν ότι η αποφυγή μόλυνσης της εγκύου μέσα από           

την υιοθέτηση απλών προφυλακτικών μέτρων, είναι ίσως το σπουδαιότερο κομμάτι της           

πρόληψης των συγγενών λοιμώξεων. Πρόκειται για το απλούστερο, οικονομικότερο         

και εύκολα εφαρμόσιμο μέτρο πρόληψης. Για την επίτευξη του απαιτούνται τρία           

βήματα. Το πρώτο, είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εγκύων σχετικά με τα             

παθογόνα που μπορούν να μεταδοθούν στο νεογνό, τη φύση της νόσου που προκαλούν             

και τις συνέπειες που επιφέρουν στο νεογνό. Το δεύτερο, είναι η εκπαίδευση τους             

αναφορικά με τους τρόπους προφύλαξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις επικίνδυνες          

συνήθειες κατά την εγκυμοσύνη, που πρέπει να αποφεύγονται. Τέλος, το τρίτο βήμα,            

είναι η εφαρμογή αυτών των μέτρων από τις έγκυες.  

Έχει αποδειχθεί, ότι η εκπαίδευση των εγκύων μειώνει τις επικίνδυνες          

συμπεριφορές και κατ’ επέκταση τις περιπτώσεις ορομετατροπής κατά την         

εγκυμοσύνη. Στην Αυστραλία παρατηρήθηκε βελτίωση των γνώσεων των εγκύων         

αναφορικά με τη μετάδοση και την πρόληψη του CMV, μετά τη χορήγηση            
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ενημερωτικού φυλλαδίου. Σε Γαλλία και Ιταλία, η συμβουλευτική των εγκύων απέβει           

αποτελεσματική στη μείωση των περιπτώσεων μόλυνσης από CMV (7–9). Σύμφωνα          

με τους Foulon et al. η εισαγωγή εντατικού προγράμματος συμβουλευτικής επιφέρει           

σημαντική μείωση των περιπτώσεων τοξοπλάσμωσης κατά την εγκυμοσύνη.        

Ενθαρρυντικά είναι επίσης τα αποτελέσματα μελετών σε Πολωνία και Καναδά          

(10–14).  

Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης των εγκύων        

στην πρόληψη των συγγενών λοιμώξεων, στη χώρα μας δεν υπάρχουν συγκεκριμένες           

συστάσεις ή στρατηγικές για την ενημέρωση των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας          

και των εγκύων αναφορικά με την πρόληψη των λοιμώξεων. Ακόμη, τα δεδομένα για             

την επάρκεια της ενημέρωσης τους και τις συνήθειες τους κατά την εγκυμοσύνη, είναι             

απογοητευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελετών παγκοσμίως, οι οποίες         

συγκλίνουν στην ανάγκη ενίσχυσης της εκπαίδευσης των εγκύων (14–20). Μελέτες σε           

Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία και Ιρλανδία δείχνουν την ανεπαρκή ενημέρωση          

των εγκύων για τη CMV λοίμωξη και την πρόληψη της. Σύμφωνα με τους Mateus et al.                

οι έγκυες είναι ανεπαρκώς ενημερωμένες για τη λιστερίωση, στην Πορτογαλία, με το            

12,2% να έχει ενημερωθεί για τη νόσο (19). Ελλιπής, αποδείχθηκε η ενημέρωση για τη              

λιστερίωση και σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Ιρλανδία, όπου οι έγκυες όμως              

φάνηκαν να είναι καλύτερα ενημερωμένες για την τοξοπλάσμωση (21–25). Στην          

Ελλάδα, οι μελέτες είναι περιορισμένες, με μια να αφορά στις γνώσεις των εγκύων για              

τον ιό Zika και τα μέτρα προφύλαξης έναντι των κουνουπιών και τη δεύτερη, στις              

γνώσεις και στάσεις των εγκύων σχετικά με την πρόληψη της τοξοπλάσμωσης και της             

CMV, με αποτελέσματα κυρίως όσον αφορά στο CMV, απογοητευτικά (26,27). Παρά           

τις ανεπαρκείς γνώσεις των εγκύων, η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι η αποφυγή           

επικίνδυνων συμπεριφορών δε σχετίζεται απαραίτητα με τη γνώση της αιτίας πίσω από            

αυτές και προτείνεται μάλιστα η εκπαίδευση των εγκύων να αφορά στις συνήθειες που             

πρέπει να αποφεύγουν, χωρίς λεπτομέρειες για την αιτιολογία (15,20,21,26). Ωστόσο,          

οι μελέτες στην Ευρώπη που αξιολογούν την επικίνδυνη συμπεριφορά των εγκύων για            

μόλυνση από CMV, λιστέρια και τοξόπλασμα είναι περιορισμένες (19,21,23,26).         

Επιπλέον, ενώ στη χώρας μας συστήνεται ο καθολικός έλεγχος των εγκύων για σύφιλη,             

με στόχο την πρόληψη της μετάδοσης στο έμβρυο, η επάρκεια ενημέρωσης των εγκύων             

για τη νόσο δεν έχει μελετηθεί στην Ευρώπη.  

Παρακάτω περιγράφονται τέσσερις συγγενείς λοιμώξεις, οι οποίες       

προλαμβάνονται με απλά μέτρα. Η επάρκεια ενημέρωσης των εγκύων σχετικά με αυτά,            

αλλά και η συχνότητα τήρησης τους, αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  
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1.3 Τοξοπλάσμωση 

H τοξοπλάσμωση προκαλείται από το ενδοκυττάριο πρωτόζωο, Toxoplasma        

gondii. Η επίπτωση της νόσου διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή με διάφορους           

παράγοντες να συμβάλλουν σε αυτό, όπως οι συνήθειες διατροφής (βρώση ωμού           

κρέατος) και το κλίμα. Περίπου 201,000 περιπτώσεις συγγενούς τοξοπλάσμωσης         

καταγράφονται παγκοσμίως, κάθε χρόνο, με τις περισσότερες να είναι σε περιοχές με            

τροπικό κλίμα (6). Το 2017, στην Ευρώπη, ο επιπολασμός της νόσου ήταν 5,3             

περιστατικά ανά 100,000 ζώντα νεογνά. Η Γαλλία αντιπροσώπευε το 79% των           

περιστατικών, πιθανόν λόγω του ενεργού προληπτικού ορολογικού ελέγχου που         

γίνεται στις έγκυες αλλά και των διατροφικών συνηθειών (βρώση ωμού κρέατος), ενώ            

ακολουθούσαν η Σλοβενία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Η θνητότητα της νόσου στην             

Ευρώπη το ίδιο έτος ήταν 2,6% (28). Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο επιπολασμός της              

νόσου στα νεογνά φαίνεται να είναι σε χαμηλά επίπεδα (0,51/10,000 γεννήσεις το έτος             

2009) (29). Στην Κρήτη, η οροεπίπτωση των εγκύων που γέννησαν το έτος 2017 ήταν              

21,7% και ορομετατροπή κατά την εγκυμοσύνη παρατηρήθηκε σε ποσοστό 4% (30).  

To Toxoplasma gondii μολύνει πουλιά και τα περισσότερα θηλαστικά         

παγκοσμίως, όμως οι γάτες είναι οι μόνοι τελικοί ξενιστές του παρασίτου. Όταν            

μολύνονται αποβάλουν άωρες ωοκύστεις μέσα στα κόπρανα τους, οι οποίες          

διασπείρονται στο έδαφος, το νερό και τα τρόφιμα όπου ωριμάζουν και επιβιώνουν για             

πολλούς μήνες (2). Ο άνθρωπος και τα ζώα μολύνονται μέσω της κατάποσης            

ωοκύστεων ή κύστεων σε ιστούς ζώων (επαφή με περιττώματα, μολυσμένη τροφή ή            

νερό). Σπανιότερες πηγές μετάδοσης αποτελούν η μετάγγιση με μολυσμένο αίμα και η            

μεταμόσχευση οργάνου (31,32). H οξεία λοίμωξη κατά την εγκυμοσύνη ή έως και            

τρεις μήνες πριν τη σύλληψη, οδηγεί σε παρασιταιμία και διαπλακουντιακή μόλυνση           

του εμβρύου. Επιπλέον, έχει καταγραφεί κάθετη μετάδοση μετά από αναζωπύρωση          

παλαιάς λοίμωξης, σε ανοσοκατεσταλμένες έγκυες. Ο κίνδυνος κάθετης μετάδοσης         

αυξάνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία κύησης κατά την οποία μολύνεται η έγκυος.             

Έχει υπολογιστεί περίπου 15%, 30% και 60%, κατά το 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο αντίστοιχα               

(2,5). Όμως, όσο νωρίτερα μολύνεται η έγκυος κατά την εγκυμοσύνη, τόσο           

δυσμενέστερες είναι οι συνέπειες για το έμβρυο.  

Το 70-90% των νεογνών με συγγενή τοξοπλάσμωση είναι ασυμπτωματικά κατά          

τη γέννηση. Η κλασική τριάδα των συμπτωμάτων χοριοαμφιβληστροειδίτιδας,        

ενδοκρανιακών αποτιτανώσεων και υδροκέφαλου παρατηρείται σπάνια και σχετίζεται        

κυρίως με λοιμώξεις που έχουν λάβει χώρα στο 1ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Οι             
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πρώιμες κλινικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ίκτερο, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα,       

ηπατοσπληνομεγαλία, μικροκεφαλία, ενώ οι όψιμες χοριοαμφιβληστροειδίτιδα (~90%       

των περιπτώσεων), σπασμούς, διανοητική υστέρηση και νευρολογικά ελλείμματα        

(2,6). 

Στη χώρα μας δε συστήνεται καθολικός ορολογικός έλεγχος των εγκύων, παρά           

μόνο εάν τεθεί κλινική υποψία νόσησης της εγκύου ή ανευρεθούν παθολογικά           

υπερηχογραφικά ευρήματα στο έμβρυο. Σε περίπτωση ορομετατροπής, υπάρχει η         

δυνατότητα χορήγησης θεραπείας στην έγκυο, που φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα           

κάθετης μετάδοσης κατά 50% (33). Επομένως, η πρωτογενής πρόληψη της συγγενούς           

τοξοπλάσμωσης με την τήρηση προφυλακτικών μέτρων από τις επίνοσες έγκυες, είναι           

κεφαλαιώδους σημασίας. Τα μέτρα αυτά αφορούν στην αποφυγή κατανάλωσης ωμού ή           

ανεπαρκώς μαγειρεμένου κρέατος, λαχανικών και φρούτων που δεν έχουν πλυθεί          

σχολαστικά, αλλά και δραστηριοτήτων που εκθέτουν την έγκυο σε κόπρανα γάτας           

(καθαρισμός δοχείων με κόπρανα γάτας, ενασχόληση με τον κήπο χωρίς γάντια κ.α).  

1.4 CMV λοίμωξη 

Η συγγενής CMV λοίμωξη είναι η συχνότερη συγγενής λοίμωξη και το           

συχνότερο αίτιο νευροαισθητήριας βαρηκοΐας λοιμώδους αιτιολογίας και       

νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα βρέφη. Εμφανίζεται σε ποσοστό 0,2-2% των         

ζώντων νεογνών ετησίως (5). Ο επιπολασμός της νόσου ποικίλει ανά γεωγραφική           

περιοχή από 5-7/1000 (ΗΠΑ, Καναδάς, Δυτική Ευρώπη, Αυστραλία) έως 10-30/1000          

ζώντα νεογνά (Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία) (34). Η οροθετικότητα των γυναικών           

αναπαραγωγικής ηλικίας επίσης ποικίλει. Στις αναπτυγμένες περιοχές ανέρχεται στο         

50%, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις φτωχές περιοχές των          

βιομηχανοποιημένων χωρών, το ποσοστό είναι αρκετά μεγαλύτερο (έως και 100% σε           

περιοχές της νοτίου Αμερικής και της Ασίας) λόγω της μετάδοσης μέσω του μητρικού             

γάλακτος νωρίς κατά τη νεογνική/βρεφική περίοδο και των συνθηκών διαβίωσης          

(35,36). Στην Ελλάδα υπολογίζεται μεταξύ 60-65% (37), ενώ στην Κρήτη ανέρχεται σε            

63,7%, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σε έγκυες που γέννησαν το έτος 2017 (30).             

Υπολογίζεται, ότι μεταξύ των οροαρνητικών γυναικών ένα ποσοστό 1-7% θα          

νοσήσουν ετησίως (35), ενώ 1-2% θα εμφανίσουν ορομετατροπή κατά τη διάρκεια της            

εγκυμοσύνης (38).  

Οι έγκυες συνήθως μολύνονται μετά από επαφή με μολυσμένα σωματικά υγρά           

παιδιών προσχολικής ηλικίας (σίελος, ούρα, αίμα) ή κατά τη σεξουαλική επαφή           

(μολυσμένες κολπικές εκκρίσεις ή σπέρμα) (5). Σε περίπτωση πρωτογενούς λοίμωξης,          
10 

https://paperpile.com/c/U4PwhL/jRSy+rfok
https://paperpile.com/c/U4PwhL/AkYO
https://paperpile.com/c/U4PwhL/a3OG
https://paperpile.com/c/U4PwhL/zUn7
https://paperpile.com/c/U4PwhL/1ieJ+7AW9
https://paperpile.com/c/U4PwhL/sz6B
https://paperpile.com/c/U4PwhL/WHFM
https://paperpile.com/c/U4PwhL/1ieJ
https://paperpile.com/c/U4PwhL/IORG
https://paperpile.com/c/U4PwhL/a3OG


Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων  
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
ο κίνδυνος κάθετης μετάδοσης στο έμβρυο είναι ~ 40%, ενώ αυξάνεται όσο            

μεγαλύτερη είναι η ηλικία κύησης (6,39). Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος κάθετης          

μετάδοσης και μετά από επαναλοίμωξη της εγκύου με άλλο στέλεχος του ιού ή             

αναζωπύρωση παλαιάς λοίμωξης. Επομένως, η ανοσία από προηγούμενη λοίμωξη         

φαίνεται να μην παρέχει πλήρη προστασία στο έμβρυο (39). Η μετάδοση λαμβάνει            

χώρα ενδομήτρια διαμέσου του πλακούντα, κατά τον τοκετό ή μετά τη γέννηση μέσω             

του μητρικού γάλακτος.  

Η CMV λοίμωξη της εγκύου είναι συνήθως υποκλινική ή ήπια νόσος (5,6). Τα             

νεογνά είναι επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις ασυμπτωματικά, καθώς μόνο         

10-18% εκδηλώνουν συμπτώματα στη γέννηση (πετεχειώδες εξάνθημα, Blueberry        

muffin rash, μικροκεφαλία, ίκτερο, υποτονία κ.α). Περίπου 40-60% των         

συμπτωματικών νεογνών θα εμφανίσουν μόνιμες βλάβες, με συχνότερη τη         

νευροαισθητήρια βαρηκοΐα, ακολουθούμενη από γνωστικές διαταραχές,      

αμφιβληστροειδίτιδα και εγκεφαλική παράλυση, ενώ το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο          

στα νεογνά που γεννιούνται ασυμπτωματικά (10-15%). Η θνητότητα σε περίπτωση          

σοβαρής λοίμωξης ανέρχεται σε 30% και ο θάνατος επέρχεται συνήθως στη βρεφική            

ηλικία (6,34).  

Το υπό ανάπτυξη εμβόλιο παραμένει ένα πολλά υποσχόμενο μέτρο πρόληψης          

της συγγενούς CMV λοίμωξης. Επίσης, σημαντικός είναι ο τακτικός ορολογικός          

έλεγχος της εγκύου, ώστε να ανιχνευτεί τυχόν ορομετατροπή, που θα οδηγήσει στην            

έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του νεογνού. Όσον αφορά στην έγκυο, υπάρχει η            

δυνατότητα χορήγησης CMV ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης, η οποία όμως, σε κλινικές          

μελέτες, φαίνεται να έχει αμφιλεγόμενη επίδραση στην κάθετη μετάδοση του ιού           

(40–42). Έτσι επί του παρόντος, ο μόνος τρόπος πρόληψης των συνεπειών του CMV             

στο έμβρυο και το νεογνό είναι η αποτροπή ορομετατροπής κατά την εγκυμοσύνη,            

μέσα από την εφαρμογή απλών μέτρων υγιεινής από τις έγκυες. Ενθαρρυντικά είναι τα             

αποτελέσματα μελετών, που δείχνουν μείωση των ποσοστών ορομετατροπής, μετά από          

ενημέρωση των εγκύων σχετικά με την προφύλαξη από την έκθεση στον ιό (7–9). Τα              

προφυλακτικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση της επαφής με εν δυνάμει μολυσμένα           

σωματικά υγρά παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται: η αποφυγή          

κοινής χρήσης φαγητού, ποτού, σκευών με παιδιά προσχολικής ηλικίας, η υγιεινή           

χεριών μετά από αλλαγή πάνας και γενικότερα πριν το φαγητό και η αποφυγή φιλιών              

στο στόμα μικρού παιδιού (34).  
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1.5 Σύφιλη 

H συγγενής σύφιλη είναι αποτέλεσμα μόλυνσης του εμβρύου με τη          

σπειροχαίτη, Treponema pallidum. Είναι μία νόσος, γνωστή από την αρχαιότητα, που           

συνεχίζει ακόμα και σήμερα να μαστίζει τα βρέφη παγκοσμίως. Αποτελεί μία από τις             

λίγες περιπτώσεις συγγενούς λοίμωξης, όπου η θεραπευτική παρέμβαση στην έγκυο          

μειώνει την πιθανότητα κάθετης μετάδοσης.  

Σύμφωνα με παγκόσμια δεδομένα, υπολογίζεται ότι περίπου 1,86 εκατομμύρια         

εγκυμοσύνες επηρεάζονται από τη σύφιλη παγκοσμίως (43). Μολονότι κατά το          

διάστημα 2008-2012, τα καταγεγραμμένα περιστατικά συγγενούς σύφιλης μειώθηκαν        

σταδιακά από 10,5 σε 8,4 περιπτώσεις ανά 100,000 ζώντα νεογνά, από το 2012             

αυξάνονται κάθε χρόνο, φτάνοντας το 2018 να ανέρχονται σε 31,6 ανά 100,000. Αυτή             

η αύξηση κατά 185,3% συγκριτικά με το έτος 2014, συμβαδίζει με την αύξηση των              

περιστατικών σύφιλης στο σύνολο των γυναικών αλλά και στις γυναίκες          

αναπαραγωγικής ηλικίας κατά την περίοδο 2014-2018 (44). Όσον αφορά στην          

Ευρώπη, από το 2005 τα περιστατικά συγγενούς σύφιλης μειώνονται σταδιακά, έως το            

2017. Αυτό αποδίδεται ενδεχομένως, στη μείωση των καταγεγραμμένων περιστατικών         

σύφιλης σε γυναίκες στην Ευρώπη, αλλά και στην ανεπαρκή δήλωση ή καταγραφή των             

περιστατικών συγγενούς σύφιλης. Την περίοδο 2013-2017 καταγράφηκαν στην        

Ευρώπη 247 περιπτώσεις συγγενούς σύφιλης, εκ των οποίων οι 3 ήταν στην Ελλάδα             

(45).  

Η σύφιλη είναι ένα σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Σε περίπτωση         

μόλυνσης της εγκύου, η μετάδοση στο έμβρυο συμβαίνει διαμέσου του πλακούντα είτε            

κατά τον τοκετό, όταν το νεογνό έρθει σε επαφή με βλάβες της μητέρας (42). Αν η                

έγκυος δεν λάβει θεραπεία, περίπου 50% των βρεφών θα προσβληθούν από τη νόσο             

και 25% των κυήσεων θα οδηγηθούν σε αποβολή, θνησιγενές έμβρυο ή σε άλλα             

δυσμενή συμβάματα (46).  

Τα περισσότερα νεογνά είναι ασυμπτωματικά κατά τη γέννηση (~75%). Τα          

συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν πρώιμα (ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερος,       

ρινίτιδα, εξάνθημα, αποφολίδωση δέρματος, οίδημα κ.α,) είτε μετά τα 2 έτη           

(διαταραχές στο νευρικό, το καρδιαγγειακό σύστημα ή το συνδετικό ιστό) (6).  

Η πρόληψη της συγγενούς σύφιλης βασίζεται στον προληπτικό ορολογικό         

έλεγχο των εγκύων και στην έγκαιρη χορήγηση πενικιλίνης στις θετικές έγκυες. Ο            

έλεγχος συστήνεται να γίνεται κατά την πρώτη επίσκεψη στον γυναικολόγο και σε            
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περιπτώσεις εγκύων υψηλού κινδύνου να επαναλαμβάνεται στις 28-32 εβδομάδες         

κύησης (47).  

1.6 Λιστερίωση 

H λιστερίωση είναι μία τροφική λοίμωξη που προκαλείται από το Gram θετικό            

βακτήριο, Listeria monocytogenes. Πρόκειται για ένα ανθεκτικό βακτήριο, που         

επιβιώνει σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Αναπαράγεται στο έδαφος, στο νερό,           

στη λάσπη, στα λύματα, στις ζωοτροφές, αλλά και σε τρόφιμα και ωμά κρέατα που              

διατηρούνται στο ψυγείο. Αν και συναντάται σπάνια στην εγκυμοσύνη, η νόσος έχει            

σοβαρές επιπτώσεις για το έμβρυο και το νεογνό. 
Υπολογίζεται ότι οι έγκυες διατρέχουν ~18 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο         

μόλυνσης συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, λόγω της καταστολής της κυτταρικής           

ανοσίας που λαμβάνει χώρα κατά την εγκυμοσύνη. Εκτιμάται ότι αποτελούν ~16-27%           

των περιπτώσεων λιστερίωσης και ότι η επίπτωση της νόσου που σχετίζεται με την             

εγκυμοσύνη είναι 3-4/100,000 γεννήσεις (48–51). Το 2017, καταγράφηκαν στην         

Ευρώπη συνολικά 2,502 περιστατικά λιστερίωσης, τα 20 εκ των οποίων ήταν στην            

Ελλάδα (52). Όσον αφορά ωστόσο, στα περιστατικά συγγενούς λοίμωξης, τα          

επιδημιολογικά δεδομένα είναι φτωχά.  

Η L. monocytogenes μεταδίδεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων,         

όπως έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, λουκάνικα, αλλαντικά, ωμά/καπνιστά        

θαλασσινά, κομμάτια προμαγειρεμένου κρέατος που δεν έχει ζεσταθεί πριν την          

κατανάλωση, μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά, μαλακά τυριά, ανεπαρκώς πλυμένα        

ωμά λαχανικά και φρούτα. Όταν η έγκυος μολύνεται, το μικρόβιο εισέρχεται στο            

γαστρεντερικό σύστημα και μέσω του αίματος, διαπερνά τον πλακούντα και μολύνει           

το έμβρυο. Εναλλακτικά, το έμβρυο μολύνεται μέσω της ανιούσας οδού και σε            

σπανιότερες περιπτώσεις κατά τη δίοδο μέσα από το γεννητικό κανάλι. Έχει βρεθεί ότι             

96% των εγκύων μεταδίδουν το παθογόνο στο έμβρυο εντός 14 ημερών από τη στιγμή              

που μολύνθηκαν (53).  

Όπως στις περισσότερες συγγενείς λοιμώξεις, η λιστερίωση στην έγκυο είναι          

συχνά υποκλινική ή εμφανίζεται με μη ειδικά συμπτώματα (εμπύρετο, κεφαλαλγία,          

έμετοι, διάρροιες). Αντιθέτως, στο έμβρυο και το νεογνό, η νόσος είναι σοβαρή και             

σχετίζεται με υψηλά ποσοστά εμβρυικής (27-33%) και νεογνικής (20-60%)         

θνητότητας, με μεγαλύτερο κίνδυνο (65%) κατά το 1ο τρίμηνο (48,49). Στο νεογνό,            

αποτελεί μία από τις συχνότερες αιτίες μηνιγγίτιδας. Άλλες εκδηλώσεις της νόσου           
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είναι η σηψαιμία (~80-88%), η πνευμονία (~38%) και ο σχηματισμός κοκκιωμάτων           

(48).  

Η δευτερογενής πρόληψη μέσα από τη χορήγηση αντιβιοτικής θεραπεία στην          

έγκυο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην πρόληψη της κάθετης μετάδοσης. Όμως,          

εξίσου σπουδαία και ασφαλέστερη για τη μητέρα και το έμβρυο είναι η πρόληψη             

μόλυνσης της εγκύου. Αυτή επιτυγχάνεται με διατροφικές συνήθειες και κανόνες          

υγιεινής, που μειώνουν την πιθανότητα έκθεσης σε μολυσμένη τροφή. Ορισμένα          

παραδείγματα είναι: α) η αποφυγή κατανάλωσης αλλαντικών και μη παστεριωμένων          

γαλακτοκομικών/μαλακών τυριών, β) το ζέσταμα του φαγητού που έχει απομείνει, γ)           

το επιμελές πλύσιμο ωμών λαχανικών και φρούτων, δ) η υγιεινή χεριών και ο             

καθαρισμός των πάγκων κοπής/σκευασμάτων μετά από χειρισμό ωμού κρέατος (48).  

 1.7 Σκοπός της μελέτης  
Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την επάρκεια          

ενημέρωσης εγκύων και λεχωίδων του νομού Ηρακλείου, αναφορικά με την πρόληψη           

τεσσάρων συγγενών λοιμώξεων: α) CMV λοίμωξη, β) τοξοπλάσμωση, γ) σύφιλη, δ)           

λιστερίωση, καθώς και το βαθμό εφαρμογής προληπτικών μέτρων. Επιμέρους στόχους          

της έρευνας αποτελούν, η ανάδειξη των πηγών ενημέρωσης των γυναικών και η            

συσχέτιση των γνώσεων και της επικίνδυνης συμπεριφοράς τους, με δημογραφικά          

χαρακτηριστικά.  

Τα ευρήματα μιας τέτοιας μελέτης μπορούν να αξιολογήσουν την ανάγκη          

ενίσχυσης των ήδη υπαρχόντων στρατηγικών ενημέρωσης και εκπαίδευσης των         

εγκύων και των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, σχετικά με την πρόληψη των           

συγγενών λοιμώξεων, να ευαισθητοποιήσουν τους μαιευτήρες/γυναικολόγους και       

ενδεχομένως να αποτελέσουν αφετηρία για το σχεδιασμό νέων στρατηγικών         

ενημέρωσης.  

2. Μεθοδολογία  

2.1 Σχεδιασμός μελέτης και πληθυσμός 

Προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα, αναπτύχθηκε μία        

συγχρονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν τα δύο δημόσια Νοσοκομεία του νομού           

Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ, ΒΓΝΗ) και συγκεκριμένα η Μαιευτική Κλινική και τα          

αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία των δύο νοσοκομείων. Χρονικό πλαίσιο της μελέτης          
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ήταν η περίοδος από το Σεπτέμβριο έως το Νοέμβριο του 2020. Για τη διεξαγωγή της,               

ελήφθη έγκριση από τους Διευθυντές των Μαιευτικών Κλινικών, το Επιστημονικό          

Συμβούλιο κάθε νοσοκομείου και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.  

Στη μελέτη συμμετείχαν έγκυες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης, που        

νοσηλεύονταν στην Μαιευτική Κλινική για οποιοδήποτε λόγο ή προσέρχονταν στα          

εξωτερικά ιατρεία, στα πλαίσια του ελέγχου ρουτίνας της εγκυμοσύνης και λεχωίδες           

που γέννησαν και νοσηλεύονταν στην κλινική έως και τρία 24ωρα μετά τον τοκετό.             

Μοναδικό κριτήριο αποκλεισμού συμμετοχής στη μελέτη, ήταν η αδυναμία         

επικοινωνίας λόγω μη κατανόησης της ελληνικής γλώσσας. Λαμβάνοντας υπόψη το          

σύνολο των ετήσιων τοκετών στα δύο νοσοκομεία (~1600), αρχικός στόχος ήταν να            

συμπεριληφθούν στη μελέτη περίπου 400 γυναίκες. 

2.2 Ερωτηματολόγιο 

Για την εκτίμηση των γνώσεων και των στάσεων των γυναικών δημιουργηθηκε           

ένα αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από 30 ερωτήσεις         

πολλαπλής επιλογής και διακρινόταν σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος συλλέγονταν           

ορισμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχουσών. Συγκεκριμένα, η ηλικία,        

το εκπαιδευτικό επίπεδο, το επάγγελμα, ο τόπος κατοικίας, η εθνικότητα και ο αριθμός             

των παιδιών της οικογένειας. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε ερωτήσεις που          

αφορούσαν στην παρούσα εγκυμοσύνη, όπως η συχνότητα ιατρικής παρακολούθησης,         

η ηλικία κύησης και η συνήθεια του καπνίσματος. Επιπροσθέτως, οι γυναίκες           

κλήθηκαν να απαντήσουν εάν είχαν ενημερωθεί, σχετικά με τις λοιμώξεις που είναι            

επικίνδυνες για το έμβρυο, ποιά ήταν η πηγή ενημέρωσης τους, εάν είχαν ακούσει             

σχετικά με τις υπό διερεύνηση λοιμώξεις και εάν γνώριζαν ότι οι συγκεκριμένοι            

λοιμογόνοι παράγοντες μπορούν να μεταδοθούν στο έμβρυο. Ακόμη, σε αυτό το μέρος,            

εκτιμήθηκε η συχνότητα εφαρμογής πρακτικών που αυξάνουν την έκθεση στο          

τοξόπλασμα, το CMV ή τη λιστέρια, μέσα από ερωτήσεις για τις συνήθειες που             

ακολουθούσαν οι έγκυες στην καθημερινότητα τους. Τέλος, το τρίτο μέρος αφορούσε           

στις γνώσεις των εγκύων αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κάθε συγγενούς λοίμωξης.  

Η δημιουργία του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ερωτήσεις που είχαν         

συμπεριληφθεί σε παρόμοιες, δημοσιευμένες μελέτες, αλλά και στην εμπειρία της          

ερευνητικής ομάδας. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση σε 10          

έγκυες, με σκοπό να ελεγχθεί η κατανόηση των ερωτήσεων και ακολούθησαν μικρές            

τροποποιήσεις. Συνοδευόταν από ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τη διεξαγωγή της          
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μελέτης και φύλλο συγκατάθεσης. Μπορούσε να συμπληρωθεί μόνο μία φορά, ήταν           

αυτοσυμπληρούμενο, απαιτούσε ~5 λεπτά για τη συμπλήρωση και ήταν ανώνυμο.  

2.3 Συλλογή δεδομένων 

Η συλλογή των δεδομένων γινόταν με 2-3 εβδομαδιαίες επισκέψεις στα          

εξωτερικά ιατρεία και τη Μαιευτική Κλινική κάθε νοσοκομείου, όπου αφού          

ενημερώνονταν οι γυναίκες σχετικά με τη μελέτη, χορηγούνταν το ερωτηματολόγιο          

προς συμπλήρωση. Η συμπλήρωση γινόταν στους χώρους αναμονής των εξωτερικών          

ιατρείων ή στους θαλάμους νοσηλείας και τα ερωτηματολόγια συλλέγονταν πριν από           

την έξοδο των γυναικών. 

2.4 Στατιστική ανάλυση 

Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων excel. Χρησιμοποιήθηκε        

περιγραφική στατιστική και τα κατηγορικά δεδομένα περιγράφηκαν με απόλυτες και          

σχετικές συχνότητες (%), ενώ τα ποσοτικά με διάμεσο (εύρος τιμών), μέση τιμή (+/-             

τυπική απόκλιση). 

Με σκοπό να εκτιμηθεί η επικίνδυνη συμπεριφορά των γυναικών για μόλυνση           

από τοξόπλασμα, CMV ή λιστέρια στην εγκυμοσύνη, θεωρήθηκε ότι κάθε έγκυος που            

υιοθετούσε τουλάχιστον μία φορά στην εγκυμοσύνη, έστω και μία συνήθεια που           

μπορούσε να την εκθέσει στο λοιμογόνο παράγοντα, είχε επικίνδυνη συμπεριφορά για           

μόλυνση από αυτόν. Στο ερωτηματολόγιο, υπήρχαν τρεις πρακτικές που αυξάνουν την           

έκθεση στο CMV: 1) μη πλύσιμο χεριών μετά από αλλαγή πάνας μικρού παιδιού, 2) μη               

πλύσιμο χεριών πριν το φαγητό, 3) κοινή χρήση φαγητού/ποτού/σκευών με μικρά           

παιδιά. Αντίστοιχα, έξι πρακτικές που αυξάνουν την έκθεση στο τοξόπλασμα:          

1) ενασχόληση με την κηπουρική χωρίς γάντια, 2) καθαρισμός περιττωμάτων γάτας,           

3) κατανάλωση γρήγορου/έτοιμου φαγητού όπως σαλάτες με λαχανικά/hot dog,         

4) κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί καλά, 5) κατανάλωση λαχανικών που            

δεν έχουν πλυθεί καλά, 6) μη πλύσιμο χεριών μετά από επεξεργασία ωμού κρέατος.             

Τέλος, όσον αφορά στη λιστέρια, υπήρχαν επίσης έξι επικίνδυνες πρακτικές: 1)           

κατανάλωση γαλακτοκομικών ατελούς επεξεργασίας/ζύμωσης, 2) κατανάλωση      

αλλαντικών, 3) κατανάλωση γρήγορου/έτοιμου φαγητού όπως σαλάτες με        

λαχανικά/hot dog, 4) κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί καλά, 5)           

κατανάλωση λαχανικών που δεν έχουν πλυθεί καλά, 6) μη πλύσιμο χεριών μετά από             

επεξεργασία ωμού κρέατος. Βαθμολογήθηκε η επικίνδυνη συμπεριφορά των εγκύων,         
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ανάλογα με τον αριθμό των επικίνδυνων πρακτικών που υιοθετούσαν, τουλάχιστον μία           

φορά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σε κάθε έγκυο αντιστοιχούσε 1 βαθμολογία            

για κάθε παθογόνο. Η βαθμολογία για το CMV κυμαινόταν από 0 έως 3, όπου 0= δεν                

υπάρχει επικίνδυνη συμπεριφορά, 3= υιοθέτηση τουλάχιστον μία φορά στην         

εγκυμοσύνη και των τριών πρακτικών που αυξάνουν την έκθεση στο CMV.           

Αντίστοιχα, η βαθμολογία για το τοξόπλασμα και τη λιστέρια κυμαινόταν από 0 έως 6.  

Παρομοίως, προκειμένου να εκτιμηθούν οι γνώσεις των εγκύων αναφορικά με          

τα μέτρα πρόληψης κάθε συγγενούς λοίμωξης, αναπτύχθηκε βαθμολογική κλίμακα, που          

αντιπροσώπευε τις γνώσεις τους, για κάθε συγγενή λοίμωξη χωριστά (τοξοπλάσμωση,          

λιστέρια, CMV). Κάθε σωστή απάντηση προσέδιδε στην έγκυο ένα βαθμό (+1), ενώ            

κάθε λάθος απόκριση (+0). Η βαθμολογία προέκυψε από τις σωστές απαντήσεις των            

εγκύων. Σωστή απάντηση θεωρήθηκε, είτε η επιλογή κάθε σωστού προληπτικού          

μέτρου, είτε η μη επιλογή λάθος προληπτικού μέτρου, για κάθε λοίμωξη. Έτσι, η             

βαθμολογία των γυναικών για τις γνώσεις των προληπτικών μέτρων, κυμάνθηκε από 0            

(απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή επέλεξαν μόνο λάθος απαντήσεις) έως 6 (επέλεξαν            

μόνο όλες τις σωστές απαντήσεις) για κάθε συγγενή λοίμωξη.  

Για την ανάδειξη πιθανών παραγόντων που σχετίζονται με τις γνώσεις ή τις            

πρακτικές των εγκύων, χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι Kruskal-Wallis και        

Mann-Whitney (σύγκριση βαθμολογιών γνώσεων με δημογραφικά χαρακτηριστικά και        

βαθμολογιών επικίνδυνης συμπεριφοράς με δημογραφικά χαρακτηριστικά). Η πιθανή        

συσχέτιση μεταξύ δημογραφικών χαρακτηριστικών, διερευνήθηκε με χ2 έλεγχο        

ανεξαρτησίας. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η Λογιστική Παλινδρόμηση, προκειμένου να        

εκτιμηθεί η επίδραση δημογραφικών χαρακτηριστικών στην ενημέρωση των γυναικών         

για κάθε συγγενή λοίμωξη. Η λογιστική παλινδρόμηση και οι έλεγχοι Kruskal-Wallis           

και Mann-Whitney έγιναν στην R με τις εντολές glm() και compare_means()           

αντίστοιχα, ενώ η περιγραφική στατιστική και οι έλεγχοι χ2 έγιναν στην python. Ως             

αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05. 

3. Αποτελέσματα 

3.1 Περιγραφή του δείγματος 

Στη μελέτη έλαβαν μέρος συνολικά 355 έγκυες και λεχωίδες (88,7% του           

αρχικού στόχου), τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στο         

Γράφημα 1. Από το σύνολο του δείγματος, 203 (57,2%) γυναίκες παρακολουθούνταν           
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στο ΠΑΓΝΗ και 152 (42,8%) στο ΒΓΝΗ. Οι λεχωίδες αποτελούσαν το 47,9% του             

πληθυσμού, ενώ από τις έγκυες, οι περισσότερες διένυαν το 3ο τρίμηνο της            

εγκυμοσύνης. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 29,4±6,15 έτη. Η           

πλειοψηφία είχε ελληνική εθνικότητα (80,8%), διέμενε σε αστική περιοχή (66,8%), δεν           

κάπνιζε (82%) και είχε τακτική ιατρική παρακολούθηση κατά την εγκυμοσύνη          

(94,6%). Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, το 41,7% είχε αποφοιτήσει από τη            

δευτεροβάθμια και το 40% από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, το 43,9% των            

γυναικών ήταν άνεργες, το 5,1% εκπαιδευτικοί, το 2,8% επαγγελματίες υγείας και το            

2,3% αγρότισσες ή κτηνοτρόφοι.  

3.2 Ενημέρωση για τις συγγενείς λοιμώξεις  

Οι περισσότερες γυναίκες (78,1%) είχαν ενημερωθεί για τις συγγενείς         

λοιμώξεις, είτε με λεπτομέρειες είτε λίγο (Γράφημα 2Α). Κύρια πηγή ενημέρωσης           

ήταν ο γυναικολόγος τους (61,4%). To διαδίκτυο αποτέλεσε τη δεύτερη επιλογή           

ενημέρωσης των γυναικών, καθώς το 27% διάβασε πληροφορίες από εκεί, ενώ το            

12,7% πληροφορήθηκε σχετικά, από γνωστούς ή φίλους. Όταν ρωτήθηκαν αν έχουν           

ακούσει οποιαδήποτε πληροφορία ή έχουν ενημερωθεί για κάθε παθογόνο, η          

πλειοψηφία (82,5%) δήλωσε πως είχε ενημερωθεί για το τοξόπλασμα και τη σύφιλη            

(65,9%), λιγότερες από τις μισές για το CMV (42,8%) και μόνο το 24,5% για τη               

λιστερίωση. Από αυτές, οι 7 στις 10 γνώριζαν ότι το τοξόπλασμα μπορεί να μεταδοθεί              

στο έμβρυο. Εντούτοις, τα ποσοστά γνώσης της δυνατότητας κάθετης μετάδοσης της           

σύφιλης (31,6%), του CMV (50,7%) και της λιστέριας (40,2%) δεν ήταν ικανοποιητικά            

(Γράφημα 2Β).  

3.3 Γνώσεις για τα προληπτικά μέτρα  

Οι συμμετέχουσες ήταν περισσότερο ενημερωμένες αναφορικά με τα        

προληπτικά μέτρα έναντι της τοξοπλάσμωσης, αφού το 75,2% γνώριζε τουλάχιστον          

μία συνήθεια που προστατεύει από τη νόσο. Παρόλα αυτά, μικρό ποσοστό των            

γυναικών, μόλις το 17,2%, είχε γνώση όλων των προληπτικών μέτρων (μέγιστη           

βαθμολογία 6), ενώ το 24,8% σημείωσε μόνο λάθος απαντήσεις ή απάντησε "δε            

γνωρίζω" (βαθμολογία 0). Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι πρόληψης, ήταν η αποφυγή           

καθαρισμού περιττωμάτων γάτας και το καλό πλύσιμο λαχανικών/φρούτων με το 70%           

και το 66,8% των γυναικών αντίστοιχα, να τα αναγνωρίζουν ως μέτρα προστασίας.            

Όμως, λιγότερες από τις μισές συμμετέχουσες συσχέτισαν την κατανάλωση καλά          
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μαγειρεμένου κρέατος (36,1%) και τη χρήση γαντιών κατά την κηπουρική (35,5%) με            

την πρόληψη της τοξοπλάσμωσης. 

Η ενημέρωση για την πρόληψη της CMV λοίμωξης και της λιστερίωσης ήταν            

ιδιαίτερα ελλιπής, αφού μόλις το 19,4% και το 14,1%, αντίστοιχα, γνώριζαν           

τουλάχιστον μία πρακτική που προλαμβάνει κάθε λοίμωξη. Μάλιστα, μόνο το 3,1%           

(Ν=11) αναγνώρισε ορθώς όλα τα προληπτικά μέτρα της CMV λοίμωξης και μόνο το             

1,4% (Ν=5) της λιστερίωσης. Παρόμοιος αριθμός συμμετεχουσών (~12%) σημείωσε         

κάθε ένα από τα 3 σωστά προληπτικά μέτρα της CMV λοίμωξης. Σχετικά με την              

πρόληψη της λιστερίωσης, τα πιο γνωστά, αν και σε μη ικανοποιητικό βαθμό, ήταν η              

αποφυγή κατανάλωσης μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών (11%), η αποφυγή        

κατανάλωσης αλλαντικών και έτοιμου/γρήγορου φαγητού (10,4%) και η αποφυγή         

κατανάλωσης ωμών θαλασσινών (10,1%). Όσον αφορά στη σύφιλη, όταν οι          

συμμετέχουσες ρωτήθηκαν εάν η χορήγηση θεραπευτικής αγωγής στην έγκυο που έχει           

μολυνθεί με σύφιλη μπορεί να προλάβει την κάθετη μετάδοση στο έμβρυο, το 88,3%             

απάντησε "δεν γνωρίζω" και μόνο το 10,5% απάντησε "ναι". Οι γνώσεις των γυναικών             

για την πρόληψη των συγγενών λοιμώξεων συνοψίζονται στο Γράφημα 3.  

3.4 Πρακτικές κατά την εγκυμοσύνη  

Η πλειοψηφία των γυναικών φάνηκε να υιοθετεί τρόπους πρόληψης της          

τοξοπλάσμωσης. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες απάντησαν πως έπλεναν τα χέρια         

τους μετά την επεξεργασία ωμού κρέατος (97,7%), έπλεναν καλά τα λαχανικά πριν την             

κατανάλωση (97,2%), δεν καθάριζαν περιττώματα γάτας (95,5%) και έτρωγαν το          

κρέας καλά ψημένο (88,7%). Ακόμη, το 60,7% (136/224) χρησιμοποιούσε γάντια κατά           

την ενασχόληση με την κηπουρική. Η συχνότητα τήρησης προληπτικών μέτρων έναντι           

του CMV ήταν επίσης ικανοποιητική, καθώς το 77,7% έπλενε τα χέρια πριν το φαγητό,              

το 78,4% (171/218) έπλενε τα χέρια μετά την αλλαγή πάνας μικρού παιδιού και το              

62,3% δε μοιραζόταν φαγητό/ποτό ή σκεύη με μικρά παιδιά. Εντούτοις, τα ποσοστά            

των γυναικών που προφυλάσσονται από τη λιστερίωση δεν ήταν ικανοποιητικά, με το            

34,9% να αποφεύγει τα γαλακτοκομικά ατελούς επεξεργασίας/ζύμωσης και μόλις το          

16,3% την κατανάλωση αλλαντικών. Με σκοπό να αξιολογηθεί ο κίνδυνος μόλυνσης           

από κάθε παθογόνο, με βάση τη συμπεριφορά, βαθμολογήθηκε η επικίνδυνη          

συμπεριφορά των εγκύων. Τα αποτελέσματα, έδειξαν ότι το 4,5% (Ν=16), το 0,3%            

(Ν=1) και το 0,6% (Ν=2) παρουσίασαν το μέγιστο βαθμό επικινδυνότητας για           

μόλυνση από CMV, τοξόπλασμα και λιστέρια αντίστοιχα (μέγιστη βαθμολογία). Ενώ,          

τα ποσοστά των γυναικών που δεν υιοθετούσαν ποτέ, καμία από τις επικίνδυνες            
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συνήθειες για μόλυνση από CMV, τοξόπλασμα και λιστέρια, ήταν 47,3% (Ν=168),           

23,4% (Ν=83) και 5,4% (Ν=19) αντίστοιχα (βαθμολογία 0). Οι πρακτικές που           

ακολουθούσαν οι έγκυες παρουσιάζονται στο Γράφημα 4. 

Τέλος, υπολογίστηκε πόσες από τις γυναίκες που εφάρμοζαν κάποιο         

προληπτικό μέτρο κατά την εγκυμοσύνη, γνώριζαν την αιτιολογία της εφαρμογής του.           

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, τα ποσοστά των γυναικών που είχαν γνώση ότι η              

υιοθέτηση κάθε προληπτικού μέτρου τις προστατεύει συγκεκριμένα από κάθε         

παθογόνο, ήταν χαμηλά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της CMV λοίμωξης και της           

λιστερίωσης. Μάλιστα, μόνο το 22,4% των εγκύων που έπλεναν τα χέρια τους μετά             

την αλλαγή πάνας μικρού παιδιού και το 12,8% αυτών που απέφευγαν να μοιραστούν             

φαγητό/ποτό ή σκεύη με μικρά παιδιά, γνώριζαν ότι αυτές οι συνήθειες αποτελούν            

τρόπους πρόληψης της CMV λοίμωξης. Επιπλέον, ο αριθμός των γυναικών που           

εφάρμοζαν αιτιολογημένα προληπτικά μέτρα έναντι της λιστερίωσης, δεν ήταν         

ικανοποιητικός. Ενδεικτικά, μόλις το 3,3% (12/355) απέφευγε τα γαλακτοκομικά         

ατελούς επεξεργασίας/ζύμωσης, γνωρίζοντας ότι αποτελούν κίνδυνο μόλυνσης από        

λιστέρια. Όσον αφορά στις συνήθειες που προστατεύουν από την τοξοπλάσμωση,          

παρόλο που το 96,6% των συμμετεχόντων έπλενε καλά τα λαχανικά πριν την            

κατανάλωση, μόνο το 67,7% εξ’ αυτών ήταν ενημερωμένες ότι έτσι μειώνεται η            

έκθεση στο τοξόπλασμα. Παρομοίως, ενώ το 88,6% του δείγματος κατανάλωνε το           

κρέας καλά ψημένο, μικρό ποσοστό (37,3%) είχε επίγνωση ότι με αυτό τον τρόπο             

προφυλάσσεται από το τοξόπλασμα.   

 3.5 Παράγοντες που σχετίζονται με την ενημέρωση, τις γνώσεις και την 

επικίνδυνη συμπεριφορά  

Όσον αφορά στην ενημέρωση για τις συγγενείς λοιμώξεις, η μονοπαραγοντική          

ανάλυση έδειξε ότι μεγαλύτερα ποσοστά οποιασδήποτε ενημέρωσης για κάθε         

παθογόνο, σημείωσαν οι έγκυες που ανήκαν στις δημογραφικές ομάδες: 1) τριτοβάθμια           

εκπαίδευση, 2) ελληνική εθνικότητα και 3) ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Ακόμη, οι μη             

καπνίστριες, ήταν σε στατιστικώς σημαντικό βαθμό περισσότερο ενημερωμένες για το          

CMV, τη σύφιλη και τη λιστέρια συγκριτικά με τις καπνίστριες. Επιπλέον, βρέθηκε ότι             

η αποφοίτηση από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχε θετική συσχέτιση με την           

ενημέρωση για όλα τα παθογόνα, με εξαίρεση τη λιστέρια. Λαμβάνοντας υπόψη όλους            

τους παραπάνω παράγοντες, η πολλαπλή παλινδρόμηση έδειξε ότι οι απόφοιτες          

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν 5,2 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα (95% CI: 1,7-19,2,          

20 



Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων  
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
p<0.01) να έχουν ακούσει οτιδήποτε για το CMV και αντίστοιχα αυτές που ανήκαν             

στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών, είχαν 2,6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα (95% CI:            

1,4-4,8, p<0.01). Στην περίπτωση του τοξοπλάσματος, η πολυπαραγοντική ανάλυση         

έδειξε ότι οι απόφοιτες δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχαν περισσότερες        

πιθανότητες να έχουν ακούσει για το τοξόπλασμα. Βρέθηκε επίσης ότι οι Ελληνίδες            

ήταν 10,9 φορές (95% CI: 5,0-24,2, p<0.01) πιο πιθανό να έχουν ενημερωθεί.            

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, μόνο το υψηλότερο εκπαιδευτικό         

επίπεδο δείχθηκε ότι αυξάνει την πιθανότητα των εγκύων να έχουν ενημερωθεί για τη             

σύφιλη. Μάλιστα, οι απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχαν 7,3 φορές (95% CI:           

2,6-21,7, p<0.01) μεγαλύτερη πιθανότητα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες. Τέλος, όταν          

συνεκτιμήθηκαν οι παράγοντες που φάνηκαν να επιδρούν στην ενημέρωση για τη           

λιστέρια, μόνο η ηλικία ≥26 ετών, βρέθηκε να αυξάνει την πιθανότητα ενημέρωσης. Οι             

παράγοντες που βρέθηκαν να σχετίζονται με την ενημέρωση των γυναικών αναφορικά           

κάθε λοίμωξη παρουσιάζονται στους Πίνακες 2 και 3.  

Επιπλέον, συσχετίστηκε η επικίνδυνη συμπεριφορά των εγκύων με τους         

δημογραφικούς παράγοντες (Γράφημα 5). Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι έγκυες           

που διέμεναν σε αγροτική ή ημιαστική περιοχή είτε είχαν ήδη τουλάχιστον 1 παιδί,             

παρουσίαζαν πιο επικίνδυνη συμπεριφορά για έκθεση στο CMV, σε σχέση με αυτές            

που διέμεναν σε αστική περιοχή ή δεν είχαν άλλα παιδιά. Υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης             

στη λιστέρια εμφάνισαν οι συμμετέχουσες που διέμεναν σε αγροτική ή ημιαστική           

περιοχή, είχαν ≥2 παιδιά, είτε ηλικία ≤ 25 ετών. Τέλος, όσον αφορά στο τοξόπλασμα,              

οι έγκυες ηλικιακής ομάδας ≤ 25 ετών, όπως και αυτές που διέμεναν σε αγροτική              

περιοχή παρουσίασαν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης, συγκριτικά με αυτές που ανήκαν          

στις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες είτε διέμεναν στην πόλη.  

Υψηλότερη βαθμολογία γνώσεων για τα προληπτικά μέτρα της CMV         

λοίμωξης, της τοξοπλάσμωσης και της λιστερίωσης, συσχετίστηκε με την ελληνική          

εθνικότητα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Εκτός           

των προαναφερθέντων, η ηλικία ≥36 ετών φάνηκε να σχετίζεται με περισσότερες           

γνώσεις για την πρόληψη της λιστερίωσης και της τοξοπλάσμωσης (Γράφημα 6).           

Τέλος, όταν συγκρίθηκαν οι βαθμολογίες γνώσεων των γυναικών ανάλογα με την πηγή            

ενημέρωσης τους, βρέθηκε ότι οι γυναίκες που είχαν ενημερωθεί για τις συγγενείς            

λοιμώξεις, από τον προσωπικό τους γιατρό και το διαδίκτυο συγκέντρωσαν          

υψηλότερες βαθμολογίες στις γνώσεις για το CMV (p=0,02) και τη λιστέρια (p<0.01),            

σε σχέση με αυτές που είχαν ενημερωθεί αποκλειστικά από τον προσωπικό τους γιατρό             

(Γράφημα 7).  
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4. Συζήτηση  

Στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκε η επάρκεια ενημέρωσης των εγκύων όσον          

αφορά στις συγγενείς λοιμώξεις από τοξόπλασμα, λιστέρια, CMV και ωχρό τρεπόνημα,           

καθώς και η πηγή ενημέρωσης τους. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν οι γνώσεις τους για την             

πρόληψη των παραπάνω λοιμώξεων και ο βαθμός στον οποίο τηρούσαν προληπτικά           

μέτρα, κατά την εγκυμοσύνη. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη στη χώρα μας που             

μελετά την ενημέρωση, τις γνώσεις και πρακτικές των εγκύων αναφορικά με την            

πρόληψη της λιστερίωσης και για την πρώτη στην Ευρώπη που ερευνά την ενημέρωση             

των εγκύων για τη σύφιλη.  

Η έρευνα ήρθε σε συμφωνία με προηγούμενες, που επιβεβαιώνουν ότι οι           

επαγγελματίες υγείας παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των γυναικών για την           

πρόληψη λοιμώξεων κατά την εγκυμοσύνη (18,21,26). Αυτό καταδεικνύει την ευθύνη          

που φέρουν, κυρίως οι μαιευτήρες/γυναικολόγοι, στην ενημέρωση των εγκύων και των           

γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Επομένως, είναι σημαντικό οι ίδιοι να είναι          

ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι, όσον αφορά στους τρόπους μετάδοσης και         

πρόληψης των συγγενών λοιμώξεων, στα κλινικά σημεία στην έγκυο, αλλά και στις            

συνέπειες στο έμβρυο και το νεογνό. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι η γνώση των             

επαγγελματιών υγείας για τις συγγενείς λοιμώξεις είναι ανεπαρκής. Οι Gordier et al.            

στη Γαλλία, έδειξαν ότι η πλειοψηφία των μαιευτήρων και μαιών δε γνώριζε τους             

τρόπους μετάδοσης του CMV και το 20% θεωρούσε λανθασμένα ότι υπάρχει διαθέσιμη            

θεραπεία για το έμβρυο (54). Παρόμοια ήταν τα ευρήματα λίγα χρόνια αργότερα, με το              

91% να μη γνωρίζει πώς μεταδίδεται ο ιός (55). Οι Shand et al. έδειξαν ότι μόνο το                 

8,8% των επαγγελματιών υγείας, στην Αυστραλία, συζητάει συστηματικά με τις έγκυες           

σχετικά με την πρόληψη του CMV (56). Αντίστοιχες έρευνες, αποδεικνύουν τις           

ανεπαρκείς γνώσεις των υγειονομικών για την πρόληψη της τοξοπλάσμωσης και της           

λιστερίωσης. Συγκεκριμένα, μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας στο Μεξικό,         

δεν ενημερώνει καθόλου τις έγκυες για τους τρόπους πρόληψης της τοξοπλάσμωσης,           

ενώ στις ΗΠΑ, η ενημέρωση που παρέχουν είναι ελλιπής. Ομοίως, στον Καναδά            

τονίζεται η ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης των υγειονομικών αναφορικά με τις          

διατροφικές συνήθειες που μειώνουν την έκθεση στη λιστέρια (57–59).  

Το διαδίκτυο φαίνεται, επίσης, να συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση των          

εγκύων. Άξιο αναφοράς είναι, ότι στην παρούσα μελέτη οι γυναίκες που ενημερώθηκαν            

για τις συγγενείς λοιμώξεις από το μαιευτήρα και το διαδίκτυο είχαν περισσότερες            

γνώσεις για την πρόληψη της CMV λοίμωξης (p=0.02) και της λιστερίωσης (p=0.001),            
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σε σχέση με αυτές που ενημερώθηκαν αποκλειστικά από το μαιευτήρα τους. Επομένως,            

με τη σωστή οργάνωση και δημιουργία κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού, το          

διαδίκτυο θα μπορούσε να συντελέσει στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών στις          

έγκυες.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περισσότερες από τα 2 /3 των γυναικών (78,1%)            

είχαν ενημερωθεί με οποιοδήποτε τρόπο για τις συγγενείς λοιμώξεις. Παρά τα           

ικανοποιητικά ποσοστά ενημέρωσης, αποδείχθηκε ότι αυτή αφορούσε κυρίως στο         

τοξόπλασμα, ενώ η ενημέρωση για το CMV, τη λιστέρια και τη σύφιλη, ήταν ελλιπής.              

Μάλιστα, λιγότερες από τις μισές είχαν ακούσει ή ενημερωθεί για το CMV και οι μισές               

εξ’ αυτών γνώριζαν ότι μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο. Εξίσου αποθαρρυντικά ήταν            

τα ποσοστά γνώσεων των τρόπων πρόληψης της CMV λοίμωξης. Τα παραπάνω           

προβληματίζουν, δεδομένου ότι η συγγενής CMV λοίμωξη είναι η πιο συχνή συγγενής            

λοίμωξη και προλαμβάνεται σχεδόν αποκλειστικά με την πρόληψη μόλυνσης της          

εγκύου. Επομένως, θα ήταν επιθυμητό η ενημέρωση των εγκύων, να εστίαζε ως επί το              

πλείστον στους τρόπους πρόληψης της CMV λοίμωξης. Στοιχεία ελλιπούς ενημέρωσης          

για το CMV προκύπτουν και από άλλες μελέτες. Αντίστοιχα με τα δικά μας ευρήματα,              

το 2019 μελέτη στην Ελλάδα, έδειξε ότι παρόμοιο ποσοστό (44,7%) εγκύων ήταν            

ενημερωμένες για το CMV, ενώ η πλειοψηφία (66%) δε γνώριζε τα μέτρα πρόληψης             

(26). Ακόμα πτωχότερη ήταν αυτή η γνώση στην Ιαπωνία, αφού αναφέρεται μόνο το             

5-6% των εγκύων να γνωρίζει τα προληπτικά μέτρα. H φτωχή γνώση των Ιαπώνων,             

ενδεχομένως αποδίδεται στο χαμηλό επιπολασμό της συγγενούς CMV λοίμωξης         

(0,31/100), εκείνη την περίοδο στη χώρα (17,60). Μελέτες από άλλες χώρες όπως            

Ολλανδία, Ελβετία, Ιταλία, Σιγκαπούρη και ΗΠΑ δείχνουν ότι γενικότερα οι έγκυες δεν            

είναι επαρκώς ενημερωμένες όσον αφορά στο CMV, στις συνέπειες του και στους            

τρόπους πρόληψης. Μάλιστα τα ποσοστά ενημέρωσης έχουν μεγάλο εύρος         

διακύμανσης από 12,5% στην Ολλανδία έως 43,4% στην Ιταλία (17,21,24,25,61,62).          

Μία πιθανή εξήγηση των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών στην Ολλανδία, είναι η έλλειψη            

γνώσεων των επαγγελματιών υγείας της χώρας για το CMV, όπως έδειξαν οι Korver et              

al (63). Ακόμη, ενώ στην Ολλανδία διανέμεται στις έγκυες ενημερωτικό φυλλάδιο           

σχετικά με τους τρόπους πρόληψης των λοιμώξεων, αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες          

για την πρόληψη της τοξοπλάσμωσης και της λιστερίωσης, αλλά όχι της CMV            

λοίμωξης (21). Συνεπώς, η τακτική παροχή πληροφοριών στις έγκυες για τη νόσο            

φαίνεται να μην υφίσταται. Αντίθετα με τα προαναφερθέντα, οι Cordier et al. έδειξαν             

πιο ικανοποιητικό ποσοστό ενημέρωσης των εγκύων για το CMV, στη Γαλλία, αφού το             

60% είχε ακούσει ή διαβάσει οποιαδήποτε πληροφορία (22). Αξίζει να σημειωθεί όμως,            
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ότι οι έγκυες της μελέτης, προέρχονταν από νοσοκομείο με ενεργό και οργανωμένη            

πολιτική ενημέρωσης των εγκύων, παρέχοντας τους τόσο προφορικές όσο και γραπτές           

πληροφορίες για τη CMV λοίμωξη.  

Αν και οι γνώσεις των γυναικών για την πρόληψη της λοίμωξης από CMV ήταν              

ανεπαρκείς, η πλειοψηφία υιοθετούσε τα μέτρα πρόληψης, χωρίς να γνωρίζει ότι με            

αυτό τον τρόπο προστατεύεται από το CMV. Όμως, είναι άξιο αναφοράς, ότι σχεδόν οι              

μισές γυναίκες δεν είχαν άλλο παιδί στην οικογένεια, γεγονός που ενδεχομένως           

επηρέασε τη συχνότητα υιοθέτησης επικίνδυνων συνηθειών για έκθεση στο CMV.          

Παρόλα αυτά, προηγούμενη μελέτη στη χώρα μας που απευθυνόταν αποκλειστικά σε           

έγκυες που είχαν μικρά παιδιά στην οικογένεια, έδειξε επίσης την εφαρμογή           

προληπτικών μέτρων για τη CMV λοίμωξη σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά τις           

ανεπαρκείς γνώσεις τους (26). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η υιοθέτηση           

προφυλακτικών μέτρων έναντι της τοξοπλάσμωσης δε συνδέεται απαραίτητα με τη          

γνώση αυτών, όπως έχει προκύψει και από προηγούμενες μελέτες (15,20,21). Μάλιστα,           

παρόλο που σημαντικό ποσοστό των γυναικών δε γνώριζε ότι η αποφυγή ανεπαρκώς            

ψημένου κρέατος και η χρήση γαντιών κατά την κηπουρική μειώνει την έκθεση στο             

τοξόπλασμα, οι περισσότερες από αυτές λάμβαναν αυτά τα μέτρα στην εγκυμοσύνη.           

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η εκπαίδευση των γυναικών θα έπρεπε ίσως να             

εστιάζει στις συνήθειες που συστήνεται να ακολουθούν στην καθημερινότητα τους          

κατά την εγκυμοσύνη και όχι σε λεπτομέρειες για κάθε λοίμωξη και τις συνέπειες της              

στο έμβρυο.  

Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με αυτά παλαιότερων μελετών, που δείχνουν          

ότι οι γυναίκες υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να          

έχουν ενημερωθεί για το CMV και να γνωρίζουν για την πρόληψη (25,26,54). Από την              

άλλη, ενώ αναμενόταν οι γυναίκες που είχαν και άλλα παιδιά ή εργαζόταν ως             

επαγγελματίες υγείας ή εκπαιδευτικοί, να είναι περισσότερο ενημερωμένες, δε βρέθηκε          

στατιστικά σημαντική διαφορά στην ενημέρωση τους, σε σχέση με τις υπόλοιπες           

ομάδες. Να σημειωθεί ωστόσο, ότι οι επαγγελματίες υγείας και οι εκπαιδευτικοί           

αποτελούσαν πολύ μικρό κομμάτι του δείγματος. Επομένως, η σύγκριση ίσως δεν ήταν            

αξιόπιστη.  

Παρατηρήθηκε επίσης, ότι υψηλότερες βαθμολογίες γνώσεων για τα        

προληπτικά μέτρα τόσο έναντι του CMV όσο και των υπόλοιπων λοιμώξεων,           

συσχετίστηκαν με τις ίδιες δημογραφικές ομάδες. Συγκεκριμένα, με την ανώτατη          

εκπαίδευση, την ελληνική εθνικότητα και την ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Το εύρημα            

αυτό, οδήγησε στη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ αυτών των παραγόντων.          
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Βρέθηκε ότι οι Ελληνίδες και οι γυναίκες 26-35 ετών είχαν υψηλότερα ποσοστά            

ανώτατης εκπαίδευσης (p<0.05), σε σχέση με τις γυναίκες άλλης εθνικότητας και άλλης            

ηλικιακής ομάδας. Επομένως, φάνηκε ότι καθοριστικός παράγοντας στην επάρκεια         

γνώσεων των προληπτικών μέτρων ήταν η ανώτατη εκπαίδευση. Aυτό υποδηλώνει ότι           

οι γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου χρήζουν εκπαιδευτικών παρεμβάσεων        

σε μεγαλύτερο βαθμό.  

Ένα ακόμα ενδιαφέρον εύρημα, ήταν ότι οι γυναίκες οι οποίες διέμεναν σε            

αγροτική ή ημιαστική περιοχή είτε είχαν και άλλα παιδιά, παρουσίασαν πιο επικίνδυνη            

συμπεριφορά για μόλυνση από CMV, σε σχέση με αυτές που ζούσαν σε αστική περιοχή              

ή δεν είχαν άλλα παιδιά. Το πρώτο, ερμηνεύεται πιθανόν διότι σε αστικές ή ημιαστικές              

περιοχές η επαφή με μικρά παιδιά που δεν ανήκουν στην οικογένεια τους, είναι             

συχνότερη. Η υπόθεση ότι η ενημέρωση για τη CMV λοίμωξη είναι πιο ανεπαρκής σε              

σχέση με τις γυναίκες που ζουν στην πόλη, δεν επιβεβαιώθηκε καθώς ο τόπος κατοικίας              

δε βρέθηκε να επιδρά στην ενημέρωση των εγκύων για τη CMV λοίμωξη και οι              

γυναίκες που διέμεναν σε αγροτική ή ημιαστική περιοχή δεν είχαν σε στατιστικώς            

σημαντικό βαθμό, χαμηλότερα ποσοστά ανώτατης εκπαίδευσης. Το δεύτερο,        

ερμηνεύεται από τη δυσκολία που φαίνεται να παρουσιάζουν οι γυναίκες που έχουν            

μικρά παιδιά να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών μετά από            

αλλαγή πάνας, αποφυγή κοινής χρήσης φαγητού/ποτού). Αυτό, καταδεικνύει την         

ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης των εγκύων, σε κάθε εγκυμοσύνη για την πρόληψη της            

CMV λοίμωξης.  

Η μελέτη μας, έδειξε ότι οι γυναίκες ήταν περισσότερο ενημερωμένες για το            

τοξόπλασμα. Το υψηλό ποσοστό ενημέρωσης, συμβαδίζει με το αποτέλεσμα         

προηγούμενης μελέτης στη χώρα μας, στην οποία το 81,6% είχε ακούσει ή διαβάσει             

πληροφορίες σχετικά με το τοξόπλασμα (26). Υψηλά ποσοστά ενημέρωσης για το           

τοξόπλασμα παρατηρήθηκαν και σε άλλες σε χώρες της Ευρώπης. Πρόσφατα στην           

Πολωνία, δείχθηκε ότι το 94,4% των εγκύων είναι ενημερωμένο για το τοξόπλασμα,            

γεγονός που μπορεί να συνδέεται με τις στρατηγικές ενημέρωσης που διαμορφώθηκαν           

στη χώρα τα προηγούμενα έτη. Αντίστοιχες μελέτες σε Ελβετία και Ολλανδία, έδειξαν            

ικανοποιητικά ποσοστά ενημέρωσης, σε αντίθεση με την Ιρλανδία όπου το 49,6% των            

εγκύων είχε ενημερωθεί. Αυτό σχετίζεται πιθανώς με την έλλειψη εντατικής          

συμβουλευτικής των γυναικών από τους γιατρούς, αφού η πλειοψηφία των εγκύων της            

μελέτης, ενημερώθηκε από περιοδικά είτε γνωστούς/φίλους (10,21,23,25,64). Μη        

ικανοποιητικός ήταν ο βαθμός ενημέρωσης των εγκύων και σε Βραζιλία (55,7%), ΗΠΑ            

(48%) και Σαουδική Αραβία (25,5%). Παρά τα υψηλά ποσοστά οροθετικότητας των           
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εγκύων στην Τουρκία (25,7%-44,7%), λίγες είχαν γνώση για την τοξοπλάσμωση          

(22,4%), με αυτό να καταδεικνύει τις ανεπαρκείς στρατηγικές ενημέρωσης της χώρας.           

Τέλος, στην Τανζανία (4,3%) σημειώθηκε το χαμηλότερο ποσοστό ενημέρωσης των          

εγκύων, που συμβαδίζει με τα χαμηλά ποσοστά γνώσεων των υγειονομικών της           

περιοχής (15,18,20,65–67). 

Παρόλο που οι γυναίκες ήταν περισσότερο ενημερωμένες για την πρόληψη της           

τοξοπλάσμωσης, μόνο το 17,1% γνώριζε όλα τα προληπτικά μέτρα. Τα πιο           

διαδεδομένα, τόσο στην παρούσα μελέτη όσο και σε αυτή που έγινε πέρυσι στη χώρα              

μας, αλλά και σε αυτή των Pereboom et al. στην Ολλανδία, ήταν η αποφυγή              

καθαρισμού περιττωμάτων γάτας και το καλό πλύσιμο λαχανικών και φρούτων (21).           

Ενώ, οι Basit et al. στην Ιρλανδία ανέφεραν χαμηλότερη γνώση αυτών των            

προληπτικών μέτρων, που φάνηκε να συμβαδίζει με τα χαμηλά ποσοστά ενημέρωσης           

των γυναικών (23).  

Η πλειοψηφία των εγκύων εφάρμοζε στην καθημερινότητα προληπτικά μέτρα         

που μειώνουν την έκθεση στο τοξόπλασμα. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που            

υιοθετούσαν έστω και μία επικίνδυνη συμπεριφορά, τουλάχιστον μία φορά στην          

εγκυμοσύνη, ήταν υψηλό (76,6%). Αυτό δείχνει ότι αρκεί η υιοθέτηση μίας επικίνδυνης            

συμπεριφοράς για να εκθέσει πολλές γυναίκες σε κίνδυνο μόλυνσης. Συνεπώς, η           

εκπαίδευση των εγκύων οφείλει να είναι ενδελεχής με περισσότερη έμφαση στις           

συνήθειες, που αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο γνωστές ως επικίνδυνες, όπως η            

κατανάλωση κρέατος που δεν έχει μαγειρευτεί καλά και η ενασχόληση με την            

κηπουρική χωρίς γάντια. Μάλιστα, η διαμονή σε αγροτική περιοχή σχετίστηκε με           

μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης στο τοξόπλασμα. Μία πιθανή εξήγηση, είναι ότι οι           

γυναίκες που μένουν σε αγροτική περιοχή, ασχολούνται περισσότερο με την κηπουρική           

και τις αγροτικές εργασίες, χωρίς προφυλάξεις.  

Αποδείχθηκε, ότι τόσο η ενημέρωση όσο και οι γνώσεις και προφυλάξεις των            

εγκύων, δεν επαρκούν για την προστασία τους από τη λιστερίωση. Μόνο το 24,5% των              

γυναικών είχε λάβει οποιαδήποτε πληροφορία για τη λιστέρια εκ των οποίων λιγότερες            

από τις μισές γνώριζαν ότι μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο. Αντίστοιχες έρευνες σε             

έγκυες σε Πορτογαλία και ΗΠΑ, όπου η επίπτωση της νόσου είναι χαμηλή, ανέφεραν             

μικρότερα ποσοστά ενημέρωσης. Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Ιρλανδία και η           

Ολλανδία, η ενημέρωση ήταν πιο επαρκής (16,19,21,68). Είναι σημαντικό να τονιστεί,           

ότι πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών (94,6%), είχε τουλάχιστον μία επικίνδυνη           

συμπεριφορά για μόλυνση από λιστέρια, αποτέλεσμα συμβατό με τα χαμηλά ποσοστά           

ενημέρωσης. Τέλος, όταν διερευνήθηκαν οι παράγοντες που σχετίζονται με την          
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ενημέρωση των γυναικών για τη λιστερίωση, βρέθηκε ότι οι γυναίκες ≥26 ετών ήταν             

πιο πιθανό να έχουν ενημερωθεί για τη λιστέρια και την πρόληψη της, εύρημα το οποίο               

συμφωνεί με τα αποτελέσματα μελέτης στην Ολλανδία (21). Μάλιστα, οι γυναίκες που            

ήταν ≥26 ετών, υιοθετούσαν σπανιότερα πρακτικές υψηλού κινδύνου για μόλυνση από           

λιστέρια.  

Οι ερωτήσεις αναφορικά με τη σύφιλη, συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα         

έρευνα, καθώς είναι από τις λίγες περιπτώσεις λοιμώξεων, για την οποία συστήνεται ο             

καθολικός έλεγχος των εγκύων, στη χώρα μας. Ο λόγος είναι, ότι υπάρχει δυνατότητα             

θεραπευτικής παρέμβασης στην έγκυο, που προλαμβάνει τη μετάδοση στο έμβρυο. Τα           

αποτελέσματα έδειξαν ότι αν και οι περισσότερες από τις μισές γυναίκες είχαν ακούσει             

για τη σύφιλη, η μειοψηφία γνώριζε ότι μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο και ότι η               

χορήγηση θεραπείας στην έγκυο προλαμβάνει την κάθετη μετάδοση. Από τα          

παραπάνω, συμπεραίνεται ότι οι έγκυες πιθανόν να είχαν ακούσει για τη σύφιλη ως             

νόσο γενικότερα, παρά ως συγγενή λοίμωξη.  

Τελειώνοντας, η ανάπτυξη βαθμολογιών προκειμένου να ποσοτικοποιηθούν οι        

γνώσεις και η επικίνδυνη συμπεριφορά των εγκύων, αποτελεί ένα δυνατό σημείο της            

παρούσας μελέτης. Με αυτό τον τρόπο έγινε εφικτός ο προσδιορισμός παραγόντων που            

σχετίζονται με περισσότερες γνώσεις ή με πιο επικίνδυνη συμπεριφορά κατά την           

εγκυμοσύνη, κάτι το οποίο συναντήθηκε μόνο σε αντίστοιχη μελέτη στην Ολλανδία           

(21). Άλλο πλεονέκτημα, είναι ότι οι ερωτήσεις που αφορούσαν στις συνήθειες κατά            

την εγκυμοσύνη που αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από CMV, απευθυνόταν σε όλες            

τις γυναίκες και όχι μόνο σε αυτές που είχαν μικρά παιδιά, δεδομένης της πιθανότητας              

έκθεσης στον ιό και μέσα από επαφή με παιδιά του συγγενικού ή του εργασιακού              

περιβάλλοντος. Επομένως, σε αντίθεση με άλλες έρευνες, συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα          

και οι γυναίκες που είχαν εκτεθεί στον ιό με αυτούς τους τρόπους. 

4.1 Περιορισμοί  μελέτης  

Η μελέτη έχει διάφορους περιορισμούς. Αρχικά, το ερωτηματολόγιο δεν ήταν          

σταθμισμένο, γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία του. Ακόμη, παρέχονταν μόνο στην           

Ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να λειτουργεί αποτρεπτικά στη συμμετοχή         

γυναικών που δε χειρίζονται καλά τη γλώσσα. Ένας ακόμη περιορισμός, ήταν ο μικρός             

αριθμός του δείγματος, ο οποίος δε μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικός των εγκύων της             

χώρας. Τέλος, ερωτήσεις που αφορούν στις συνήθειες υγιεινής των γυναικών, όπως για            

παράδειγμα η υγιεινή των χεριών, ενδεχομένως να μην έχουν απαντηθεί με ειλικρίνεια            

λόγω κοινωνικών πιέσεων. Αυτό, αποτελεί αναπόφευκτη προκατάληψη στις        
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απαντήσεις αυτής της ενότητας και συνεπώς στα αποτελέσματα μας. Επομένως, η           

συχνότητα υιοθέτησης προφυλακτικών πρακτικών από τις έγκυες, πιθανόν να έχει          

υπερεκτιμηθεί.  

4.2 Μέλλον - Προοπτικές  

Τα αποτελέσματα, υποδεικνύουν ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω        

ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις συγγενείς λοιμώξεις, με περισσότερη έμφαση          

στην πρόληψη μόλυνσης από CMV και λιστέρια. Σημαντικό βήμα, θα ήταν να            

δημιουργηθούν στη χώρα μας, καθολικές συστάσεις για την εκπαίδευση των εγκύων           

και των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, αναφορικά με την πρόληψη των συγγενών           

λοιμώξεων. Η ενημέρωση, πέρα από τη συζήτηση με το μαιευτήρα, θα μπορούσε να             

γίνεται μέσα από ενημερωτικά φυλλάδια και οπτικοακουστικό υλικό που θα          

διατίθενται σε διάφορες γλώσσες. Ακόμα, δεδομένης της συμβολής του διαδικτύου          

στην ενημέρωση των εγκύων, θα είχε ενδιαφέρον να δημιουργηθεί από την ιατρική            

κοινότητα, ιστοσελίδα στην οποία θα συγκεντρώνονται αξιόπιστες πληροφορίες για         

κάθε συγγενή λοίμωξη και τους τρόπους πρόληψης. Έτσι, κάθε έγκυος που θα            

ενημερώνεται από το γιατρό της, ήδη στα πρώτα ραντεβού, θα μπορεί να λαμβάνει             

ενημερωτικό φυλλάδιο, αλλά και να παραπέμπεται στην ιστοσελίδα για περαιτέρω          

πληροφορίες. Όπως έδειξε η έρευνα μας, αλλά και οι μελέτες του παρελθόντος, η             

συμπεριφορά των εγκύων δεν καθορίζεται απαραίτητα από τις γνώσεις τους για τις            

συγγενείς λοιμώξεις. Επομένως, η ενημέρωση θα έπρεπε να εστιάζει περισσότερο στις           

συνήθειες που συστήνεται να αποφεύγουν και όχι σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες για           

κάθε συγγενή λοίμωξη. Η ενίσχυση των γνώσεων των γυναικών με χαμηλότερο           

μορφωτικό επίπεδο θα έπρεπε να είναι βασική μέριμνα των επαγγελματιών υγείας.           

Πρόκληση για το μέλλον, θα ήταν να μελετηθεί η επίδραση εκπαιδευτικών           

παρεμβάσεων, στην αλλαγή της συμπεριφοράς των εγκύων, όσον αφορά στην τήρηση           

προληπτικών μέτρων. 

Τέλος, όπως αποδείχθηκε, ο ρόλος του μαιευτήρα παραμένει καθοριστικός,         

καθώς είναι αυτός που θα ευαισθητοποιήσει αρχικά την έγκυο, αλλά και θα λύσει             

οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα δημιουργούνται. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται η           

συνεχής εκπαίδευση των υγειονομικών (μαιευτήρων/γυναικολόγων, μαιών, γενικών       

ιατρών) για τους τρόπους μετάδοσης και πρόληψης των συγγενών λοιμώξεων. Θα είχε            

ενδιαφέρον να δημιουργηθούν μελέτες, που θα ερευνούν την επάρκεια γνώσεων των           

υγειονομικών, επί του θέματος.  
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4.3 Σημαντικότερα ευρήματα - Συμπεράσματα  

Η μείωση της επίπτωσης των συγγενών λοιμώξεων, αποτελεί ακόμα και          

σήμερα σημαντική πρόκληση για την επιστημονική κοινότητα. Η πρωτογενής         

πρόληψη, μέσα από την αποφυγή μόλυνσης της εγκύου παραμένει ο σπουδαιότερος,           

απλούστερος και οικονομικότερος τρόπος πρόληψης των συγγενών λοιμώξεων.        

Απαραίτητη είναι η καθοδήγηση και συμβουλευτική των εγκύων, αναφορικά με τις           

συνήθειες που θα πρέπει να αποφεύγουν στην καθημερινότητα τους. Η παρούσα           

μελέτη δημιουργήθηκε, προκειμένου να ελεγχθεί η επάρκεια γνώσεων των εγκύων για           

τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων από CMV, λιστέρια, ωχρό τρεπόνημα και           

τοξόπλασμα και η συχνότητα εφαρμογής τους κατά την εγκυμοσύνη. Απώτερος          

στόχος, ήταν να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω εκπαιδευτικών         

παρεμβάσεων στις έγκυες και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σημαντικό μέρος των γυναικών δεν είχε λάβει           

ποτέ κάποια πληροφορία για τη CMV λοίμωξη, τη σύφιλη, τη λιστερίωση και την             

τοξοπλάσμωση και δε γνώριζε τα μέτρα προφύλαξης. Μάλιστα, οι γνώσεις τους ήταν            

ιδιαίτερα ελλιπείς όσον αφορά στην πρόληψη της CMV λοίμωξης και της λιστερίωσης.            

Παρόλα αυτά αυτά, πολλές γυναίκες ορθώς απέφυγαν να υιοθετούν επικίνδυνες          

συμπεριφορές κατά την εγκυμοσύνη, χωρίς να γνωρίζουν το λόγο. Όμως, ο αριθμός            

αυτών που εκτίθενται σε αυτές τις λοιμώξεις, βάσει των συνηθειών που ακολουθούν,            

παραμένει σημαντικός. Τέλος, ο μαιευτήρας αναδείχθηκε η βασική πηγή ενημέρωσης          

των εγκύων. 

Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις        

στην εκπαίδευση των εγκύων και των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, αναφορικά          

με τις συνήθειες που μειώνουν την έκθεση σε λοιμογόνους παράγοντες κατά την            

εγκυμοσύνη. Τα πρώτα βήματα θα ήταν η συνεχής εκπαίδευση των υγειονομικών για            

την πρόληψη των συγγενών λοιμώξεων, η δημιουργία καθολικών συστάσεων για την           

ενημέρωση των εγκύων της χώρας μας και ενός οργανωμένου συστήματος          

εκπαίδευσης με τη χρήση ενημερωτικών φυλλαδίων και οπτικοασκουστικού υλικού.  

Η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία νέων            

στρατηγικών ενημέρωσης, με τους τρόπους που αναφέρθηκαν και το πρώτο βήμα για            

τη δημιουργία περαιτέρω ερευνών που θα αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των          

εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.  
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5. Χρηματοδότηση - εγκρίσεις  

Η παρούσα μελέτη δεν έχει χρηματοδοτηθεί από κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

 

Έχει ληφθεί έγκριση από τους διευθυντές των Κλινικών Μαιευτικής/Γυναικολογίας,         

από τα Επιστημονικό Συμβούλια των δύο νοσοκομείων (ΠΑΓΝΗ, ΒΓΝΗ) και από την            

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης (αριθμοί πρωτοκόλλου: 58497/16-12-2020,       

59818/23-12-2020). 
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7. Γραφήματα και πίνακες 

Εικόνα 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχουσών. Στον άξονα x απεικονίζεται ο αριθμός των            

γυναικών. Δίπλα σε κάθε ράβδο παρατίθεται το ποσοστό επί του συνόλου των γυναικών.  
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Γράφημα 2. Ενημέρωση για τις συγγενείς λοιμώξεις και τη δυνατότητα κάθετης μετάδοσης στο             

έμβρυο. Στον άξονα y απεικονίζεται ο αριθμός των συμμετεχουσών και στα δυο διαγράμματα. Α. Απάντηση               

στην ερώτηση: Έχετε ενημερωθεί για τις λοιμώξεις που είναι επικίνδυνες στην εγκυμοσύνη; Πάνω από κάθε               

ράβδο αναγράφεται το ποσοστό επί του συνόλου. Β. Απάντηση στην ερώτηση: Έχετε ενημερωθεί ή ακούσει               

ποτέ για τα παρακάτω; Με μωβ χρώμα απεικονίζεται ο αριθμός των γυναικών που απάντησαν ότι είχαν                

ακούσει για κάθε παθογόνο και γνώριζαν ότι μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο. Πάνω από κάθε ράβδο για τις                  

κατηγορίες «ναι, όχι, δεν θυμάμαι», αναγράφεται το ποσοστό επί του συνόλου των γυναικών, ενώ για την                

κατηγορία έχω «ακούσει και ξέρω ότι μεταδίδεται» αναγράφεται το ποσοστό επί του συνόλου των γυναικών               

που είπαν «ναι». 
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Γράφημα 3. Γνώσεις για τα προληπτικά μέτρα λοίμωξης από CMV, λιστέρια και            

τοξόπλασμα. Στον άξονα x ο αριθμός των συμμετεχουσών που γνωρίζουν το συγκεκριμένο            

μέτρο. Δίπλα σε κάθε ράβδο αναγράφεται το ποσοστό επί του συνόλου των συμμετεχουσών.             

Πράσινο χρώμα: σωστές επιλογές, κόκκινο χρώμα: λάθος επιλογές, γκρι χρώμα: δεν γνωρίζω.  
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Γράφημα 4. Πρακτικές κατά την εγκυμοσύνη. Ποσοστά συμμετεχουσών όπως απάντησαν στις           

ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούσαν κατα την εγκυμοσύνη (* περιλαμβάνει τις             

γυναίκες που δεν απάντησαν καθόλου στην ερώτηση).  
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Γράφημα 5. Σχέση μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και βαθμολογίας επικίνδυνης συμπεριφοράς για           

μόλυνση από CMV, λιστέρια και τοξόπλασμα. Στον άξονα y, η βαθμολογία επικίνδυνης συμπεριφοράς για              

το κάθε παθογόνο. Κόκκινο τετράγωνο: διάμεσος βαθμολογίας για κάθε κατηγορία, μπλε τρίγωνο: μέση τιμή              

βαθμολογίας για κάθε κατηγορία. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann - Whitney (p- value< 0.05, ** p- value<                

0.01, *** p- value<0.001).  
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Γράφημα 6. Σχέση μεταξύ δημογραφικών παραγόντων και βαθμολογίας γνώσεων προληπτικών          

μέτρων κάθε λοίμωξης. Στον άξονα y, η βαθμολογία γνώσεων για το κάθε παθογόνο. Κόκκινο τετράγωνο:               

διάμεσος βαθμολογίας για κάθε κατηγορία, μπλε τρίγωνο: μέση τιμή βαθμολογίας για κάθε κατηγορία.             

Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann - Whitney (* p- value< 0.05,  ** p- value< 0.01, *** p- value<0.001). 
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Γράφημα 7. Βαθμολογίες γνώσεων προληπτικών μέτρων, ανάλογα με την πηγή ενημέρωσης. Στο κάτω             

μέρος της εικόνας απεικονίζονται σε πίνακα οι διαφορετικές κατηγορίες πηγών ενημέρωσης. Στο οριζόντιο             

ραβδόγραμμα (αριστερά του πίνακα) απεικονίζεται το σύνολο των απαντήσεων για την κάθε κατηγορία, ενώ              

στο κάθετο ραβδόγραμμα, απεικονίζεται ο αριθμός των απαντήσεων για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς             

απαντήσεων. Στο πάνω μέρος της εικόνας, παρουσιάζεται σε θηκογράμματα η βαθμολογία γνώσεων (y             

άξονας) για τους επιμέρους συνδυασμούς απαντήσεων. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Mann - Whitney για τις              

συγκρίσεις ανά ζεύγη των βαθμολογιών για τις δύο πιο διαδεδομένες πηγές ενημέρωσης (προσωπικός             

γιατρός, διαδίκτυο) και το συνδυασμό τους. Γυναίκες που ενημερώθηκαν από τον προσωπικό γιατρό και το               

διαδίκτυο είχαν υψηλότερη μέση βαθμολογία για το CMV και τη λιστέρια, σε σχέση με αυτές που                

ενημερώθηκαν μόνο από τον γιατρό. Ακόμα γυναίκες που ενημερώθηκαν από τον προσωπικό γιατρό και το               

διαδίκτυο είχαν είχαν υψηλότερη μέση βαθμολογία για τη λιστέρια σε σχέση με αυτές που ενημερώθηκαν               

μόνο από το διαδίκτυο (* p- value< 0.05,  *** p- value<0.001).  
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Πίνακες  

 

 

Πίνακας 1. Αιτιολογημένη εφαρμογή προφυλακτικών μέτρων στην εγκυμοσύνη. Το σύνολο          

υποδηλώνει τον αριθμό των γυναικών που εφάρμοζαν κάθε προληπτικό μέτρο έναντι των λοιμώξεων             

από CMV, τοξόπλασμα ή λιστέρια. Η στήλη δίπλα, αφορά στον αριθμό και στα ποσοστά των γυναικών                

που εφάρμοζαν κάθε προφυλακτικό μέτρο και γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί τρόπο             

πρόληψης λοίμωξης, συγκεκριμένα, από CMV, τοξόπλασμα ή λιστέρια.  
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Πρακτικές Σύνολο Γνωρίζουν 
 N N (%) 

Κυτταρομεγαλοϊός    

πλύσιμο χεριών μετά από αλλαγή πάνας μικρού παιδιού 171 38 (22,1%) 

αποφυγή κοινής χρήσης χρήσης φαγητού/ποτού, σκευών με 
μικρά παιδιά 221 28 (12,6%) 

Τοξόπλασμα   

χρήση γαντιών κατά την κηπουρική 136 74 (54,4%) 

αποφυγή καθαρισμού περιττωμάτων γάτας 339 243 (71,7%) 

καλό πλύσιμο λαχανικών πριν την κατανάλωση 345 233 (67,5%) 

κατανάλωση κρέατος που έχει ψηθεί καλά 315 117 (37,1%) 

Λιστέρια   

καλό πλύσιμο λαχανικών πριν την κατανάλωση 345 15 (4,35%) 

αποφυγή κατανάλωσης αλλαντικών 58  9 (15,6%) 

αποφυγή κατανάλωσης έτοιμου/γρήγορου φαγητού/σαλατών 123 8 (6,5%) 

αποφυγή κατανάλωσης γαλακτοκομικών ατελούς 
επεξεργασίας/ζύμωσης 124 12 (9,7%) 
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Πίνακας 2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχουσών που βρέθηκαν να επιδρούν στην ενημέρωση           

τους για το CMV και το τοξόπλασμα. Η πρώτη στήλη κάτω από κάθε παθογόνο αντιπροσωπεύει τις                

γυναίκες κάθε δημογραφικής ομάδας, που είχαν ακούσει οποιαδήποτε πληροφορία για το CMV ή το              

τοξόπλασμα. Χρησιμοποιήθηκε μονοπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση κάθε         

δημογραφικού παράγοντα με την ύπαρξη ενημέρωσης ή όχι για κάθε παθογόνο και τα αποτελέσματα              

παρουσιάζονται στη δεύτερη στήλη κάτω από κάθε παθογόνο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε πολλαπλή            

λογιστική παλινδρόμηση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που βρήκαμε ότι σχετίζονται με την             

ενημέρωση των γυναικών. Τα αποτελέσματα από την πολλαπλή παλινδρόμηση παρουσιάζονται στην τρίτη            

στήλη, κάτω από κάθε παθογόνο (OR: odds ratio, CI: confidence interval, * p-value< 0.05, ** p-value< 0.01, ***                  

reference category). 
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   CMV    Τοξόπλασμα  

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  N (%) ΟR (95% CI) 
Adjusted ΟR  

  (95% CI) N (%)     ΟR (95% CI) 
Adjusted OR 

 (95% CI) 

Κάπνισμα         

Ναι ***                 (N=64)  20 (31.2) -      

Όχι                         (N=291)  132 (45.3) 1.8 (1.0-3.3)*      

         

Εκπαιδευτικό επίπεδο         

Δημοτικό               (N=19)  4 (21.5) 1.6 (0.3-8.0)   3 (15.7) 0.1 (0.0-0.5)** 0.1 (0.0-0.6)* 

Γυμνάσιο ***        (N=29)  4 (13.8)  -   17 (58.6) -  

Λύκειο                   (N=148)  57 (38.5) 3.9 (1.4-13.0)*   131 (88.5) 5.4 (2.2-13.0)** 2.9 (1.0-8.4)* 

ΤΕΙ/Παν/μιο          (N=142)  85 (59.8) 9.3 (3.3-32.0)** 5.2 (1.7-19.2)**  137 (96.4) 19.3 (6.3-67.3)** 6.9 (1.9-27.4)** 

Τίποτα από αυτά   (N=17)  2 (11.7) 0.8 (0.1-4.8)   5 (29.4) 0.2 (0.0-1.0) 0.2 (0.0-0.9)* 

         

Εθνικότητα         

Ελληνική               (N=287)  138 (48%) 3.2 (1.5-7.5)**   267 (93) 21.5 (11.2-42.9)** 10.9 (5.0-24.2)** 

Αλλη ***               (N=68)  14 (20.5%) -   26 (38.2) -  

         

Ηλικιακή ομάδα         

≤ 25 ***                (N=97)  23 (23.7) -   68 (70.1) -  

26-35                     (N=205)  108 (52.6) 3.5 (2.1-6.2)** 2.6 (1.4-4,8)**  179 (87.3) 2.9 (1.6-5.3)**  

≥ 36                       (N=53)  21 (39.6) 2.1 (1.0-4.3)*   46 (86.7) 2.8 (1.1-7.4)*  
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Πίνακας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχουσών που βρέθηκαν να επιδρούν στην ενημέρωση           

τους για τη σύφιλη και τη λιστέρια. Η πρώτη στήλη κάτω από κάθε παθογόνο αντιπροσωπεύει τις                

γυναίκες κάθε δημογραφικής ομάδας, που είχαν ακούσει οποιαδήποτε πληροφορία για τη σύφιλη ή τη              

λιστέρια. Χρησιμοποιήθηκε μονοπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση για τη συσχέτιση κάθε         

δημογραφικού παράγοντα με την ύπαρξη ενημέρωσης ή όχι για κάθε παθογόνο και τα αποτελέσματα              

παρουσιάζονται στη δεύτερη στήλη κάτω από κάθε παθογόνο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε πολλαπλή            

λογιστική παλινδρόμηση, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που βρέθηκε ότι σχετίζονται με την             

ενημέρωση των γυναικών. Τα αποτελέσματα από την πολλαπλή παλινδρόμηση παρουσιάζονται στην τρίτη            

στήλη, κάτω από κάθε παθογόνο (OR: odds ratio, CI: confidence interval, * p-value< 0.05, ** p-value< 0.01, ***                  

reference category). 
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   Σύφιλη    Λιστέρια  

Δημογραφικά χαρακτηριστικά N (%) ΟR (95% CI) 
Adjusted ΟR  
  (95% CI) N (%)     ΟR (95% CI) 

Adjusted OR 
 (95% CI) 

Κάπνισμα        

Ναι ***                     (N=64)  35 (54.6) -   9 (14) -  

Όχι                            (N=291)  199 (68.4) 1.7 (1.0-3.1)*   78 (26.8) 2.2 (1.1-5.0)*  

         

Εκπαιδευτικό επίπεδο        

Δημοτικό                  (N=19)  3 (15.7) 0.4 (0.0-1.6)   1 (5.26) 0.4 (0.0-4.1)  

Γυμνάσιο ***           (N=29)  9 (31) -   3 (10.3) -  

Λύκειο                      (N=148)  100 (67.5) 4.6 (2.0-11.4)** 4.0 (1.6-11.0)**  30 (20.2) 2.2 (0.7-9.6)  

ΤΕΙ/Παν/μιο             (N=142)  119 (83.8) 11.4 (4.7-29.6)** 7.3 (2.6-21.7)**  52 (36.6) 5.0 (1.6-21.7)*  

Τίποτα από αυτά      (N=17)  3 (17.6) 0.4 (0.1-1.9)   1 (5.88) 0.5 (0.0-4.6)  

         

Εθνικότητα        

Ελληνική                  (N=287)  206 (71.7) 3.6 (2.1-6.3)**   78 (27.1) 2.4 (1.2-5.5)*  

Αλλη ***                  (N=68)  28 (41.1) -   9 (13.2) -  

         

Ηλικιακή ομάδα        

≤ 25 ***                    (N=97)  49 (50.5) -   6 (6.1) -  

26-35                         (N=205)  55 (26.8) 2.6 (1.6-4.4)**   64 (31.2) 6.8 (3.1-18.3)** 5.5 (2.4-15.1)**

≥ 36                           (N=53)  35 (66) 1.9 (0.9-3.8)   17 (32) 7.1 (2.7-21.2)** 5.2 (1.9-15.9)**
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 8. Παράρτημα - ερωτηματολόγιο 

  

  ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

      Αγαπητές μητέρες/μέλλουσες μητέρες, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά τις γνώσεις και τις στάσεις σας για την πρόληψη των συγγενών λοιμώξεων. Οι                  
απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν για ακαδημαϊκούς σκοπούς στα πλαίσια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.            
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.  

Δημογραφικά Στοιχεία: 

1. Ημερομηνία Γέννησης: _______ 

2. Εθνικότητα:  _________________ 

3. Σημειώστε τι από τα παρακάτω ισχύει:  

❒  γεννήθηκα και ζω στην Ελλάδα              ❒  έχω μεταναστεύσει και ζω προσωρινά στην Ελλάδα 

❒  ήρθα στην Ελλάδα για ταξίδι              ❒  έχω μεταναστεύσει και ζω μόνιμα στην Ελλάδα  

4. Εκπαιδευτικό επίπεδο:   ❒  Δημοτικό    ❒  Γυμνάσιο    ❒  Λύκειο   ❒  Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ    ❒  τίποτα από αυτά 

5. Εργάζεστε;    ❒  ναι    ❒  όχι  

6. Αν ναι, με τι ασχολείστε;   ❒  δημόσιος υπάλληλος    ❒  ιδιωτικός υπάλληλος   ❒  ελεύθερος επαγγελματίας   ❒  αγρότισσα 

/κτηνοτρόφος   ❒  επαγγελματίας υγείας    ❒  εκπαιδευτικός     ❒  άλλο 

7. Τόπος κατοικίας:      ❒  πόλη      ❒  κοντά σε πόλη        ❒  αγροτική περιοχή  

8. Έχετε άλλα παιδιά; ❒  όχι           ❒  1         ❒  ≥ 2  
 
Κατά την εγκυμοσύνη: 

9. Κάθε πότε επισκέπτεστε το γιατρό σας; ❒  κάθε μήνα ή συχνότερα     ❒  πιο αραιά     ❒  καθόλου  

10. Σε ποιό στάδιο της εγκυμοσύνης βρίσκεστε;    ❒  1ο τρίμηνο  ❒  2ο τρίμηνο   ❒  3ο τρίμηνο    ❒  αμέσως μετά τον τοκετό  

11. Καπνίζετε/καπνίζατε κατά την εγκυμοσύνη;    ❒  ναι     ❒  όχι 

12. Έχετε ενημερωθεί για τις λοιμώξεις που είναι επικίνδυνες στην εγκυμοσύνη και για τους τρόπους προφύλαξης από αυτές; 

❒  ναι, με λεπτομέρειες     ❒  ναι, αλλά λίγο     ❒  όχι     ❒  δεν θυμάμαι 

13. Αν ναι, πώς ενημερωθήκατε;   ❒  προσωπικός ιατρός   ❒  διαδίκτυο  ❒  ΜΜΕ  ❒  facebook/twitter ❒  γνωστοί/ φίλοι  ❒  άλλο 

14. Έχετε ακούσει ποτέ ή ενημερωθεί για τα παρακάτω;  

Κυτταρομεγαλοϊός ❒  ναι ❒  όχι ❒  δεν θυμάμαι 

Λιστέρια ❒  ναι ❒  όχι ❒  δεν θυμάμαι 

Τοξόπλασμα ❒  ναι ❒  όχι ❒  δεν θυμάμαι 

Σύφιλη  ❒  ναι ❒  όχι ❒  δεν θυμάμαι 

15. Ποιό/ ποιά από τα παρακάτω μπορούν να μεταδοθούν από τη μητέρα στο έμβρυο και αποτελούν κίνδυνο για αυτό; (σημειώστε όλα 

όσα ισχύουν)  

❒  κυτταρομεγαλοϊός ❒  λιστέρια    

❒  τοξόπλασμα ❒  κανένα από τα παραπάνω  

❒  σύφιλη ❒  δεν γνωρίζω  
 

Ποιές τακτικές ακολουθείτε  κατά την εγκυμοσύνη;  

16. Πλένετε πάντα τα χέρια σας μετά από αλλαγή πάνας μικρού παιδιού;            ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

17. Πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά πριν το φαγητό;                            ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  
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18. Μοιράζεστε φαγητό/ποτό ή σκεύη με μικρά παιδιά;            ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

19. Πλένετε τα χέρια σας μετά την επεξεργασία ωμού κρέατος;                             ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

20. Χρησιμοποιείτε γάντια κατά την ενασχόληση σας με τον κήπο;             ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

21. Ασχολείστε με την καθαριότητα περιττωμάτων γάτας;              ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι 

22. Πλένετε καλά τα λαχανικά πριν τα φάτε;             ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

23. Καταναλώνετε αλλαντικά;              ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι 

24. Πώς τρώτε το κρέας;                              ❒  πολυψημένο ❒   μέτρια ψημένο ❒  λίγο ψημένο  

25. Καταναλώνετε έτοιμο/γρήγορο φαγητό – σαλάτες; (hot dog, σάντουιτς, ανάμεικτες σαλάτες με νωπά λαχανικά/σάλτσες)  

     ❒  ναι   ❒  όχι   ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

26. Καταναλώνετε γαλακτοκομικά προϊόντα ατελούς επεξεργασίας/ ζύμωσης όπως: ξύγαλο, μυζήθρα, τυροζούλι, ροκφόρ, παγωτό από 

ζαχαροπλαστείο;  

     ❒  ναι   ❒  όχι   ❒  συνήθως ναι   ❒  συνήθως όχι  

Πρόληψη λοιμώξεων κατά την εγκυμοσύνη: 

27. H πρόληψη λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό κατά την εγκυμοσύνη περιλαμβάνει: (σημειώστε όλα όσα ισχύουν) 

     ❒  πλύσιμο χεριών μετά από αλλαγή πάνας μικρών παιδιών        ❒  αποφυγή επαφής με σάλιο, δάκρυα, ούρα μικρών παιδιών  

     ❒  καλό πλύσιμο λαχανικών/κρέατος   ❒  δεν γνωρίζω   

     ❒  αποφυγή καθαρισμού περιττωμάτων γάτας  

     ❒  αποφυγή κοινής χρήσης φαγητού/ποτού/σκευών με μικρά παιδιά 

     ❒  χρήση εντομοαπωθητικών   

28. Μπορεί η έγκαιρη διάγνωση της σύφιλης και η χορήγηση θεραπείας στην έγκυο να προλάβει τη μετάδοση στο έμβρυο;  

       ❒  ναι    ❒  όχι    ❒  δεν γνωρίζω 

29. H πρόληψη λοίμωξης από τοξόπλασμα κατά την εγκυμοσύνη περιλαμβάνει:  (σημειώστε όλα όσα ισχύουν) 

       ❒  αποφυγή καθαρισμού περιττωμάτων γάτας                 ❒  αποφυγή κοινής χρήσης φαγητού/ποτού/σκευών με μικρά παιδιά  

       ❒  χρήση γαντιών κατά την κηπουρική  ❒  κατανάλωση  καλομαγειρεμένου κρέατος  

       ❒  καλό πλύσιμο λαχανικών/φρούτων                                 ❒  δεν γνωρίζω  

       ❒  χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφ 

30. H πρόληψη λοίμωξης από λιστέρια περιλαμβάνει: (σημειώστε όλα όσα ισχύουν) 

       ❒  κατανάλωση μόνο παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων    

       ❒  αποφυγή κατανάλωσης αλλαντικών και έτοιμου/ γρήγορου φαγητού  

       ❒  ζέσταμα του φαγητού που έχει απομείνει  

       ❒  καλό πλύσιμο λαχανικών πριν την κατανάλωση    

       ❒  αποφυγή κατανάλωσης έτοιμων ανάμεικτων σαλατών με νωπά λαχανικά 

       ❒  αποφυγή κατανάλωσης ωμών θαλασσινών (καπνιστά μύδια/ στρείδια 

  ❒  δεν γνωρίζω  

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας! 
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