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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων φοιτητριών ενός νοσηλευτικού τµήµατος αναφορικά µε τις δυνατότητες
πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µε
το εµβόλιο έναντι του HPV. Υλικό και
µέθοδος: Στην έρευνα έλαβαν µέρος 110 φοιτήτριες Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ ηλικίας 18-54 ετών του 5ου και 6ου εξαµήνου.
Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε κλειστού τύπου ερωτήσεις που αφορούσε στον καρκίνο του τραχήλου της
µήτρας και τις δυνατότητες πρόληψής του. Αποτελέσµατα: Το 64 % περίπου των φοιτητριών γνώριζε την ύπαρξη
εµβολίου έναντι του HPV, ενώ λιγότερες από τις µισές γυναίκες γνώριζαν την ύπαρξη του HPV test. Ο φόβος των
παρενεργειών ήταν η κυριότερη αιτία απροθυµίας εµβολιασµού. Οι
φοιτήτριες εµφανίζονται πιο δεκτικές στον
εµβολιασµό των ιδίων συγκριτικά µε τον εµβολιασµό των θυγατέρων τους ( p<0.05). Συµπεράσµατα: Οι γνώσεις
των φοιτητριών της Νοσηλευτικής σχετικά µε τη πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας
κρίνονται ανεπαρκείς, ενώ εκφράζονται επιφυλάξεις για τον εµβολιασµός έναντι του HPV.
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ABSTRACT
Aim: To investigate the knowledge of a Nursing Department Technological Institution students regarding primary
cervical cancer prevention Material and methods: 110 female nursing students of 5th and 6th semester aged 18-54
years were enrolled in the study. A questionnaire of closed-type questions was used to assess knowledge on cervical
cancer and its prevention possibilities. Results: 64% of the students were aware of the HPV vaccine, whereas less
than half were aware of the HPV test. Fear of side-effects was τhe main reason of denial to receive the vaccine. The
students appear more receptive towards their vaccination in comparison to their daughters’ vaccination.
Conclusions: Nursing students’ knowledge regarding primary cervical cancer are considered inadequate, while
concerns are expressed towards HPV vaccination.
Keywords: Human Papilloma Virus, Students, Knowledge, Nursing

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας εξακολουθεί να
είναι από τους συχνότερους καρκίνους παγκοσµίως
και ο ιός των ανθρωπίνων θηλωµάτων (HPV) είναι η
πιο κοινή ιογενής , σεξουαλικά µεταδιδόµενη νόσος
παγκοσµίως. Έχει πια επιβεβαιωθεί ότι ο HPV είναι η
κύρια αιτία όλων ειδών νεοπλασιών του τραχήλου της
µήτρας. Στην Ευρώπη, η επίπτωση του καρκίνου του
τραχήλου της µήτρας είναι πολύ υψηλή, καθώς κάθε
χρόνο
33.500
γυναίκες
στην
Ευρώπη,
διαγιγνώσκονται µε καρκίνο του τραχήλου και 15.000
γυναίκες κάθε χρόνο πεθαίνουν από αυτή τη νόσο
(Ferlay, 2004, Levi 2000). Oι προληπτικές εξετάσεις
µπορούν να οδηγήσουν σε µείωση των περιπτώσεων
του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας, µε το τεστ

Παπανικολάου να αποτελεί καταξιωµένη µέθοδο
δευτερογενούς πρόληψης, αν και δεν προφυλάσσει
100% την γυναίκα από την νόσο. Σήµερα ωστόσο
είναι πλέον δυνατή και η πρωτογενής πρόληψη του
καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µε την εισαγωγή
στην καθ’ ηµέρα πράξη των εµβολίων εναντίον του
HPV, που σταδιακά όλες οι ανεπτυγµένες χώρες της
Ευρώπης εντάσσουν στα Εθνικά Προγράµµατα
Εµβολιασµού τους (Moscicki 2008). Tα εµβόλια
εναντίον του HPV προφυλάσσουν από τους πλέον
νοσογόνους και επικίνδυνους, δηλαδή τους
υποτύπους 16 και 18. ∆ιατίθεται ωστόσο και ένα
τετραδύναµο εµβόλιο, δηλ. εµβόλιο εναντίον των
υποτύπων 16, 18, 6 και 11, το οποίο προφυλάσσει
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όχι µόνον από τις δυσπλασίες και καρκίνο του
τραχήλου αλλά και από τα κονδυλώµατα, τα οποία
αποτελούν µια από τις πλέον συχνές σεξουαλικά
µεταδιδόµενες παθήσεις (Moscicki 2008).
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση
των γνώσεων
φοιτητριών ενός νοσηλευτικού
τµήµατος
αναφορικά µε τις δυνατότητες
πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου
της µήτρας. ∆ιερευνήθηκε επίσης η δεκτικότητα στον
εµβολιασµό έναντι του HPV.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Στην έρευνα έλαβαν µέρος 110 φοιτήτριες
Νοσηλευτικής ηλικίας 18-54 ετών του 5ου και 6ου
εξαµήνου. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε
σε
νοσηλευτικό τµήµα ΑΤΕΙ της περιφέρειας κατά το
χρονικό διάστηµα Μαρτίου-Απριλίου 2010 Εργαλείο
της έρευνας αποτέλεσε ερωτηµατολόγιο το οποίο
περιελάµβανε 66 κλειστού τύπου ερωτήσεις και που
αναφέρονταν στις γνώσεις των γυναικών σχετικά µε
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας,
το τεστ Παπανικολάου, τον ιό HPV, καθώς και τη
στάση τους απέναντι στον εµβολιασµό των ιδίων και
των παιδιών τους. Το ερωτηµατολόγιο αυτό έχει
χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράµµατος « Λυσιστράτη», καθώς
και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες στην Ελληνική
Επικράτεια (Αγοραστός 2008, Γκεσούλη 2010). Κάθε
γυναίκα έδωσε εγγράφως τη συγκατάθεση της για τη
συµµετοχή της στην έρευνα και συµπλήρωσε
ανώνυµα το ερωτηµατολόγιο, παρουσία µελών της
ερευνητικής οµάδας.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Εφαρµόστηκε
περιγραφική
στατιστική
και
κατασκευάστηκαν πίνακες συχνοτήτων για τις υπό
εξέταση µεταβλητές. Για τη σύγκριση των αναλογιών
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος χ2.
Η στατιστική
επεξεργασία έγινε µε το πρόγραµµα SPSS for
Windows, 17.0 έκδοση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η πλειοψηφία των φοιτητριών του δείγµατος ήταν
ηλικίας 20-24 ετών (70 γυναίκες, 81%). 27 γυναίκες
ήταν µικρότερες των 20 ετών (24,5%) και 13 άνω των
24 ετών ( 10%). Ανύπαντρες ήταν 93 γυναίκες (85%)(
πίνακας 1). Το 64 % περίπου των φοιτητριών γνώριζε
την ύπαρξη εµβολίου έναντι του HPV, ενώ λιγότερες
από τις µισές γυναίκες γνώριζαν την ύπαρξη του HPV
test και ακόµα λιγότερες το είχαν πραγµατοποιήσει
(πίνακας 2). Ο ιατρός και τα ΜΜΕ ήταν οι κυριότερες
πηγές ενηµέρωσης σχετικά µε το εµβόλιο έναντι του
HPV (πίνακας 3). Ο φόβος των παρενεργειών ήταν η
κυριότερη αιτία απροθυµίας εµβολιασµού τόσο για τις
ίδιες τις γυναίκες, όσο και για τους απογόνους τους
(πίνακας 4). Οι γυναίκες του δείγµατος εµφανίζονται
πιο δεκτικές στον εµβολιασµό των ιδίων συγκριτικά µε
τον εµβολιασµό των θυγατέρων τους (p<0.05). Όσον
αφορά στον εµβολιασµό µελλοντικά του γιου τους ή
τον εµβολιασµό του για την προφύλαξη των
µελλοντικών
σεξουαλικών
του
συντρόφων

εµφανίζονται ακόµα λιγότερο δεκτικές συγκριτικά µε
τον εµβολιασµό των ιδίων( p<0.001) (γράφηµα 1).
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μελέτες δείχνουν έλλειψη γνώσεων και εσφαλµένες
αντιλήψεις
µεταξύ
των φοιτητών των σχολών
επιστηµών υγείας σχετικά µε την αιτιολογική σύνδεση
του HPV και του καρκίνου του τραχήλου της µήτρας.
Οι φοιτητές των επαγγελµάτων υγείας θεωρούν
εαυτούς ευάλωτους στη µόλυνση από τον HPV, ενώ
δε θεωρούν τον καρκίνο του τραχήλου επικίνδυνο
(Denny-Smith 2006). Συχνά επίσης, και παρά ότι οι
περισσότεροι φοιτητές έχουν ενεργό σεξουαλική ζωή,
πιστεύουν ότι η µετάδοση της νόσου είναι σπάνια
(Kang & Moneyham 2010). Έχει βρεθεί επίσης ότι τα
αυξηµένα ποσοστά γνώσης σχετικά µε τον HPV,
συνδυάζονται µε συχνότερη διενέργεια του Pap test
(Denny –Smith 2005). Οι γυναίκες του δείγµατος δεν
είναι εξοικειωµένες µε τα σύγχρονα αυτά δεδοµένα,
καθώς οι µισές δήλωσαν ότι αγνοούν τον ιό των
ανθρωπίνων θηλωµάτων, και η συντριπτική τους
πλειοψηφία δεν έχει κάνει το σχετικό τεστ. Το
φαινόµενο αυτό δεν συναντάται µόνο στην Ελλάδα,
αλλά αφορά ακόµα και τις πιο εξελιγµένες
υγειονοµικά χώρες (Hopkins 2009). Σε έρευνα που
διεξήχθη στη χώρα µας βρέθηκε ότι, 20 % περίπου
των µαιών δε γνώριζαν ότι µια ιογενής λοίµωξη
προκαλεί καρκίνο του τραχήλου, ποσοστό που
ξεπερνά το 50 % στους φοιτητές της µαιευτικής. 90 %
των µαιών γνώριζαν ότι υπάρχει διαθέσιµο εµβόλιο
έναντι του HPV, ενώ το ποσοστό στους φοιτητές ήταν
60% (Dinas 2009).
Σε ό,τι αφορά στην προσωπική αποδοχή του HPV
εµβολίου από τους φοιτητές της νοσηλευτικής, τα
ευρήµατα της παρούσας µελέτης βρίσκονται σε
συµφωνία µε ευρήµατα παλαιότερης έρευνας στο
γενικό πληθυσµό της Ελλάδας, στα πλαίσια του
προγράµµατος
«Λυσιστράτη».
Οι
Ελληνίδες
αποδέχονται τον HPV – εµβολιασµό για την πρόληψη
του καρκίνου του τραχήλου σε ποσοστό 86%.
Αντίστοιχες έρευνες στις Ηνωµένες Πολιτείες, το
Ηνωµένο Βασίλειο και το Μεξικό προσδιορίζουν το
ποσοστό προσωπικής αποδοχής του HPV εµβολίου
από 74% έως 88% (Zimet et al. 2000 & 2005, Kahn
et al. 2003, Slomovitz et al. 2006).
Αν και γίνονται τακτικά συστάσεις στους
επαγγελµατίες υγείας να συµβουλεύουν τις ασθενείς
τους σχετικά µε τον κίνδυνο από τον ιό, για τη
στρατηγική προληπτικού ελέγχου που πρέπει να
ακολουθηθεί,
σε
πολλές
περιπτώσεις
οι
επαγγελµατίες υγείας δεν αξιοποιούν τις επισκέψεις
των εφήβων στα νοσηλευτικά ιδρύµατα ή το
γυναικολόγο για να τους ενηµερώσουν σχετικά (Kang
& Moneyham, 2010).
Σχετικά µε τις επιφυλάξεις που εκφράζονται για την
αποδοχή του εµβολιασµού, η ασφάλεια του εµβολίου
είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που ανησυχεί
εφήβους και γονείς, αλλά και τους παιδιάτρους και
τους γυναικολόγους, που συχνά διστάζουν να το
προτείνουν στις οµάδες -στόχους του πληθυσµού.
Ένας ακόµα λόγος επιφύλαξης είναι η πεποίθηση ότι
η πραγµατοποίηση του εµβολίου θα εξωθήσει τους
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νέους σε πιο επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές και
σε µικρότερη ηλικία έναρξης σεξουαλικών επαφών.
Οι γονείς που θεωρούν ότι τα παιδιά τους έχουν
χαµηλό κίνδυνο µόλυνσης, δεν είναι πρόθυµοι να
συναινέσουν στον εµβολιασµό τους (Ishibashi 2008).
Από έρευνα στην Αυστραλία βρέθηκε ότι οι γυναίκες
επιθυµούν αναλυτική ενηµέρωση για τον ιό και τις
επιπτώσεις του στην υγεία και τη γονιµότητα , καθώς
επίσης και για τις θεραπευτικές και προληπτικές
επιλογές που είναι διαθέσιµες σήµερα (McCaffery &
Irwig 2005).
Αναφορικά µε τους περιορισµούς της µελέτης
σηµειώνεται ότι η πλειονότητα των γυναικών δεν είχε
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Ν
Ηλικία
<20
20-24
>24
Σύνολο

27
70
13
110

Οικογενειακή
κατάσταση
Ανύπαντρες
Παντρεµένες
Χήρες
Σύνολο

93
14
3
110

%
24,5
81,0
10,0
100,0

85,0
14,0
3,0
100,0

Πίνακας 1. ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος.

Γνώση HPV-test
NAI
OXI
Σύνολο

51
54

105

48,6
52,4
100,0

Πραγµατοποίηση ΗPVtest τουλάχιστον µια φορά
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

14
86
100

14,0
86,0
100,0

Οικείο πρόσωπο που έχει
πραγµατοποιήσει HPV-test
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

20
81
101

19,8
80,2
100,0

Γνώση εµβολίου εναντίον
του HPV
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Σύνολο

65
37
102

63,7
36,3
100,0

Πίνακας 2. Γνώσεις σχετικά µε το HPV-test και την πραγµατοποίησή του, καθώς και τον εµβολιασµό έναντι του HPV.
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Μόνο από την
οικογένεια
Μόνο από το
γιατρό
Μόνο από
τα ΜΜΕ
Μόνο από
φίλους –
γνωστούς
Συνδυασµοί
των παραπάνω
Σύνολο

Ν
6

%
9,1

15

22,7

18

27,3

4

6,0

23

34,6

66

100,0

Πίνακας 3. Πηγές ενηµέρωσης για το εµβόλιο HPV
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Πίνακας 4. Αιτίες άρνησης εµβολιασµού
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