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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ ζπζρέηηζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ηεο γπλαηθείαο πγείαο ζην ΑΣΔΗ Κξήηεο. πγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ δχν κέξε ην 

Θεσξεηηθφ θαη ην Δξεπλεηηθφ. ην Θεσξεηηθφ κέξνο απαξηίδεηαη απφ ηξία θεθάιαηα ζηα 

νπνία γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην, γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ κε ηελ πγεία θαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο πεξηιακβάλεη ηεο έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζε ζπλνιηθά 100 

θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΑΣΔΗ 

Κξήηεο. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο γλψζεο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο εμέηαζεο 

πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο (test pap) ζε λεαξέο θνηηήηξηεο ρνιήο Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο ηνπ ΑΣΔΗ Κξήηεο (Παξάξηεκα Ζξαθιείνπ), ζε ζπλάξηεζε κε ην ζπλνιηθφ αηνκηθφ 

ηνπο θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ ηκήκαηνο λνζειεπηηθήο 

δελ είραλ δηεμάγεη έιεγρν Pap ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ 14/51 απφ φηη νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ 

ηκήκαηνο θνηλσληθήο εξγαζίαο 4/49 (p=0,026). Σν θνηλσληθφ θεθάιαην έδεημε νκνηνγέλεηα 

σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδψλ (έηνο, ζρνιή) κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο (π.ρ. 

αλνρή ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα αλά ζρνιή (p=0,004), αλά έηνο ζπνπδψλ (p=0,011) θαη ζηελ 

αμία ηεο δσήο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία (p=0,012). Γελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ηε «γπλαηθνινγηθή» ζπκπεξηθνξά, π.ρ. επίζθεςε ζε γπλαηθνιφγν (p>0,05) θαη αλ έρεη 

γίλεη πνηέ test pap (p>0,05) γηα θάζε θιίκαθα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. Δπηδξάζεηο 

παξνπζηάζηεθαλ ζηελ θιίκαθα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θνηλσληθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο 

(p=0,018) ζε ζρέζε κε ην εάλ έρνπλ γλψζε γηα ππεξεζίεο γπλαηθνινγηθνχ ειέγρνπ. Σέινο 

ζπνπδάζηξηεο πνπ είραλ δειψζεη θφβν ή ληξνπή γηα ην test pap δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ απηέο πνπ δελ δήισζαλ ζην θνηλσληθφ θεθάιαην (p=0,038).  

πκπεξαζκαηηθά ε κειέηε αλέδεημε ελδηαθέξνπζεο πηπρέο ηφζν δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ φζν θαη ζηελ ρξήζε θαη γλψζε ησλ γπλαηθνινγηθψλ εμεηάζεσλ.  
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ABSTRACT 

 

This thesis discusses the relationship of social capital and health of women in TEI of Crete. 

Specifically it consists of two parts the Theory and Research. In Theoretical part consists of 

three chapters is literature review on social capital for social connection with health and the 

prevention of cervical cancer. 

The inquiring part comprises the investigation was performed in a total of 100 female students 

of Nursing and the Department of Social Work of TEI Crete. The purpose of research is the 

study of knowledge and proper use of the cervical cancer prevention examination (test pap) in 

young students of Health and Welfare School of Crete TEI (Annex Heraklion), depending on 

their total personal social capital and individual components. 

The results revealed that female students of nursing department portion had not conduct test 

Pap in a higher proportion 14/51 than female students of social work department 4/49 (p = 

0,026). Social capital showed uniformity as to the characteristics of studies (year, school) with 

minor variations (eg tolerance for diversity at school (p = 0,004), per years of study (p = 

0,011) and the value of life than work (p = 0,012). There were no differences in the 

"gynecological" behavior, such as visiting a gynecologist (p> 0,05) and if you ever have done 

pap test (p> 0,05) for each of  social capital scale. Effects presented in social capital scale 

social and friendly relationship (p = 0,018) with respect to knowledge of services for 

gynecological control. Finally the female students have stated fear or shame for pap test were 

differed significantly from those not declared to social capital (p = 0,038). 

In conclusion, the study revealed interesting aspects as differentiation of social capital and the 

use and knowledge of gynecological examinations. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζπλερφκελε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αλαπαξαγσγηθή 

ειηθία θάζε ρξφλν λνζνχλ.  

Γπζηπρψο ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ην γεγνλφο φηη ν θαξθίλνο 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απνηειεί πιένλ κάζηηγα πνπ πιήηηεη ηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ. 

πγθεθξηκέλα  θάζε ρξφλν ζε παγθφζκην επίπεδν, δηαγηγλψζθνληαη κε θαξθίλν ηξαρήινπ 

κήηξαο πεξίπνπ 500.000 γπλαίθεο,  ην 80% ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο,  θαη πεξίπνπ νη 275.000 θαηαιήγνπλ απφ ηελ λφζν. Ο αξηζκφο λέσλ πεξηζηαηηθψλ αλά 

έηνο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 50.000 γηα ηελ Δπξψπε, ζηηο 13.000 ζηηο ΖΠΑ, θαη ζηελ Διιάδα ν 

αξηζκφο απηφο είλαη πεξίπνπ 400. 

Ζ ηαηξηθή θνηλφηεηα ππνζηεξίδεη πσο ε ζσζηή πξνθχιαμε πεξηιακβάλεη ζπζηεκαηηθέο 

γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο θαη ην Σεζη Παπαληθνιάνπ (Onmed, 2017). Σν Σεζη 

Παπαληθνιάνπ πιένλ μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη πξνιεπηηθά 

κηα θνξά αλά έηνο.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θνπέιεο λεαξήο ειηθίαο λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο πξνιεπηηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παξνχζα εξγαζία πξνβαίλεη ζε κηα 

έξεπλα ζε θνηηήηξηεο ηνπο Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, 

κε ζθνπφ ηελ ζπζρέηηζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

Ζ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε πνιινχο δελ είλαη γλσζηή, φκσο απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή έλλνηα γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ππάξρεη αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη γηα ην πψο απηή 

ζπλδέεηαη κε ηελ πγεία.  

Μέζσ ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο γίλεηαη ε απαξαίηεηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φισλ 

ησλ φξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην, κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, κε ηηο απαηηνχκελεο εμεηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ, θαζψο ππάξρεη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά γηα ην Test Pap. 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο 

έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα.  



[10] 
 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Α΄ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

  



[11] 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

1.1 Οξηζκόο Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ 

χκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015, ζει.11) «ην θνηλσληθό θεθάιαην είλαη κηα έλλνηα 

ζεκαληηθή ζην ρώξν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ θαη ηεο πγείαο, γηαηί ζπλνςίδεη ηηο θπξηόηεξεο 

παξακέηξνπο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θνηλσληθό ηζηό ηεο θνηλσλίαο». Όπσο αλαθέξεη ε 

Μνπδάηζνπ (2015) ζηελ δηδαθηνξηθή  ηεο δηαηξηβή, ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί κηα 

ζπνπδαία έλλνηα, δεδνκέλνπ φηη ζπγθεθαιαηψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο, πνπ 

απαξηίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ κηαο θνηλσλίαο. 

Γελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ιφγσ ηνπ φηη ν φξνο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο, νη νπνίεο 

νξηζκέλεο θνξέο αληηθξνχνληαη (Κξηηζσηάθεο, 2009).  

Ο Loury (1977) ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ κίιεζε γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην, θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη ηελ έιιεηςε – απνπζία  φρη αηνκηθψλ, αιιά 

θνηλσληθψλ πξνζφλησλ. Καηά ηνλ Loury (1977), θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ έρνπλ νη επξχηεξεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη νη θνηλσληθέο 

ζπλαλαζηξνθέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. 

Ο Putman (1993), ν νπνίνο ππήξμε απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, απέδσζε αθφκα έλα νξηζκφ. Καηά ηνλ Putman, ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

απαξηίδεηαη απφ: 

 Ύπαξμε δηθηχσλ ζηελ θνηλφηεηα (CommunityNetworks): επαθή ησλ αηφκσλ κηαο 

θνηλφηεηαο κέζα απφ ζπιιφγνπο, νκάδεο, νξγαλψζεηο θαη άιια ηνπηθά θνηλνηηθά 

δίθηπα. 

 πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά (Civic Engagement): ε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

θνηλνηηθνχ‐ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηηθψλ δηθηχσλ. 

 Ύπαξμε ηζρπξήο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο (Civic Identity): ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ ζε κηα 

θνηλφηεηα ή ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ ε νπνία κνηξάδεηαη θνηλέο αμίεο. Αθνξά 

ζηε ζπκκεηνρή, ηελ ελζσκάησζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ αιιεινδηακφξθσζε 

ηνπ αηφκνπ κέζα ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο νκάδαο. 
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 Αληαπνδνηηθφηεηα: ε ακνηβαία βνήζεηα κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο νκάδαο ή 

θνηλφηεηαο. 

 Δκπηζηνζχλε, ζε αληηδηαζηνιή κε ν θφβν. 

Όπσο αλαθέξεη ν Κξηηζσηάθεο (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ. 2009), «ην θνηλσληθφ θεθάιαην 

έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πγεία, θαζψο ζπλνςίδεη έλα πιήζνο απφ νηθνινγηθνχο παξάγνληεο 

(θνηλσληθή ζπλνρή, εκπηζηνζχλε, ζπκκεηνρή, αληαπνδνηηθφηεηα θαη αιιειεγγχε) πνπ 

κπνξεί λα δηακνξθψλνπλ θαη λα επεξεάδνπλ ηνπο δείθηεο πγεηνλνκηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο». 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο πξνθχπηεη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλα 

ζπιινγηθφ αιιά θαη αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλσληψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα δνκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ  ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ εθάζηνηε 

θνηλσληθή δνκή.  

Ο Coleman(1988) ππνζηεξίδεη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην δελ είλαη έλα ζπιινγηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά αηνκηθφ, ην νπνίν κάιηζηα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα άηνκα πξνο ίδην 

φθεινο θαη φρη απαξαηηήησο πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ – θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Δπίζεο ζεσξεί φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην αλαπηχζζεηε πην εχθνια ζε θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή απνκφλσζε απφ άιιεο θνηλφηεηεο, ιφγσ ηνπ φηη ηα άηνκα 

γλσξίδνληαη θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, ζπκκεηέρνπλ ζηηο ίδηεο δνκέο θαη ζηνπο ίδηνπο 

θνηλσληθνχο κεραληζκνχο, ελψ παξάιιεια νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο βαζίδνληαη ζηα θνηλά 

θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη εζηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

1.2 Δπηκέξνπο Καηεγνξίεο Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ 

αθψο θαη πξνθχπηεη ην εξψηεκα, αλ ηειηθά ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη έλα αηνκηθφ 

ή έλα θνηλσληθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Πνιινί θνηλσληθνί εξεπλεηέο πηνζεηνχλ ηελ άπνςε φηη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ηαπηφρξνλα αηνκηθή θαη νηθνινγηθή κεηαβιεηή (Κξηηζσηάθεο θαη 

ζπλ., 2009) φπσο θαη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην δηαζέηεη δχν επίπεδα: ην θνηλνηηθφ θαη ην 

αηνκηθφ (Μνπδάηζνπ, 2015). 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015), «ζε αηνκηθφ επίπεδν, ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζπληζηψζεο φπσο νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ε ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά, ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ δηθηχσλ ζηελ θνηλφηεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε 

αληαπνδνηηθφηεηα. Με άιια ιφγηα είλαη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ απμάλνπλ θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο βηψζηκνπ δηθηχνπ ζρέζεσλ, ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη γλσξηκίαο ησλ 

αλζξψπσλ. Όζνλ αθνξά ηελ θνηλνηηθή ηνπ δηάζηαζε, είλαη ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ 
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πξαγκαηηθψλ ή εηθνληθψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε κηα νκάδα κε ηελ χπαξμε ελφο δηθηχνπ 

ζεζκνζεηεκέλσλ ζρέζεσλ ακνηβαίαο γλσξηκίαο θαη αλαγλψξηζεο». 

Ο Woolcock (1998) πξνέβε ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπο εζσ-θνηλνηηθνχο (intra-

community) θαη ζηνπο δηα-θνηλνηηθνχο (inter-community) δεζκνχο, γεγνλφο ην νπνίν σο 

απνηέιεζκα είρε ηελ δεκηνπξγία κηαο επηπιένλ δηάθξηζεο κεηαμχ δεζκεπηηθνχ (bonding), 

ζπλδεηηθνχ (bringing) θαη ελσηηθνχ (linking) θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (Putnam, 2000).  

Καηά ηνλ Svendsen (2006)ην δεζκεπηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην αθνξά ηνπο ζηελνχο 

δεζκνχο (πρ νηθνγελεηαθνχο) κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο δνκέο. Σν 

δεζκεπηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην εζσηεξηθφ κηαο νκάδαο. Σν 

ζπλδεηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην παξαιιειίδεη αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε 

απφζηαζε, νη νπνίνη δελ βηψλνπλ φκνηεο ζπλζήθεο θαη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

νκάδεο, ελψ έρεη ζπιινγηθφ θαη πεξηεθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Svendsen, 2006). Σν ελσηηθφ 

θνηλσληθφ θεθάιαην αθνξά ζρέζεηο νκάδσλ ή αηφκσλ, θπξίσο δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο, 

θαη ζηηο νπνίεο ππάξρεη θάπνηα ηεξαξρηθή δνκή ή ππνβφζθνπζα ζρέζε εμνπζίαο. 

Ζ Μνπδάηζνπ (2015, ζει 21) θάλεη ιφγν γηα δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο είλαη: 

 ην γλσζηαθφ θνηλσληθφ θεθάιαην (cognitive social capital): ην νπνίν έρεη λα θάλεη κε 

ην πσο ληψζνπλ θαη κε ην πσο αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη, θαη  

 ην δνκηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην (structural social capital): έρεη λα θάλεη κε ην ηη 

πξαγκαηηθά πξάηηνπλ.  

Οη Colletta & Cullen (2000) ελζσκάησζαλ ζε εληαίν κνληέιν ηηο δπλάκεηο νη νπνίεο 

αζθνχληαη κεηαμχ δηαθφξσλ νκάδσλ θαη δηαρσξίδνπλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε: 

 νξηδφληην θνηλσληθφ θεθάιαην, πνπ αθνξά ζηνπο δεζκνχο θαη ηηο δνκέο αλάκεζα ζε 

ηζφηηκεο νκάδεο, θαη  

 θάζεην θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ αθνξά ζε ζρέζεηο κε ηεξαξρηθή δνκή. 

 

1.3 Μέηξεζε Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ  

Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, είλαη αλάινγνο ηνπ 

ηξφπνπ νξηζκνχ ηνπ. Οη Hean θαη ζπλ (2003) πξφηεηλαλ κηα αλαιπηηθή κέζνδν ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά δεδνκέλα θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα ηνπ «θεθαιαίνπ» απφ ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, φπσο απηφ νξίδεηαη κε καξμηζηηθνχο φξνπο. Αληίζεηα απφ ηελ ζεσξία 

ηνπ Marx, ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, ην δεηνχκελν δελ είλαη ηα ρξήκαηα, αιιά νη 
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θνηλσληθέο ζπλδηαιιαγέο θαη ηα θνηλσληθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο (Κξηηζσηάθεο 

θαη ζπλ., 2009). Οη De Silva θαη ζπλ (2005) ζηάζκηζαλ έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην κε 9 

εξσηήζεηο, γηα ρξήζε φηαλ ην θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί κέξνο κηαο επξχηεξεο 

θνηλσληθήο έξεπλαο. 

Ζ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ιηγφηεξν ηξεηο 

αιιεινζπλδεφκελεο δηαζηάζεηο (Ρεληνχκεο θαη ζπλ., 2004), ηε κέηξεζε (πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή) ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ηε κέηξεζε απηψλ θαζ’ 

απηψλ ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, θαη ηε κέηξεζε ησλ 

δεηθηψλ απνηειέζκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Οη Onyx θαη Bullen (2000) ζηελ Απζηξαιία ρξεζηκνπνίεζαλ έλα εξγαιείν γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη νθηψ δηαθξηηά ζηνηρεία ηνπ: 

1. πκκεηνρή ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα 

2. ρέζεηο ζηε γεηηνληά 

3. Οηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο 

4. ρέζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

5. Κνηλσληθή δξάζε 

6. Αίζζεκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο 

7. Αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

8. Αμία ηεο δσήο 

Ο Hall (1999) φζνλ αθνξά ηελ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δίδεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ θνηλσληθφηεηα ε νπνία παξέρεηαη απφ ηα δίθηπα θαζψο θαη ζηηο λφξκεο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο πνπ ζπλδένληαη κε ηα δίθηπα απηά. Πηζηεχεη φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ 

αξθεηά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ησλ δηθηχσλ, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

πάληα ζε ζρέζε κε ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη θάζε είδνπο ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο 

επίζεκεο θαη αλεπίζεκεο κε γείηνλεο θαη θίινπο.  

Όπσο αλαθέξεη ε Μνπδάηζνπ (2015), νη πην ζπρλέο κεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην έρνπλ λα θάλνπλ  κε  ηελ θνηλνηηθή ηνπ δηάζηαζε θαη δηεξεπλνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνξείο, ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο ή πνιηηηθά θφκκαηα. Ζ κέηξεζε 

ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη φζν πην νινθιεξσκέλε γίλεηαη θαη λα 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θαίξηεο ζεκαηηθέο ηνπ ελφηεηεο (αμίεο, ζηάζεηο δσήο θαη δίθηπα). Τπφ 

απηή ηελ νπηηθή γσλία νη κεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην ηδηαίηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη. 
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Καηά ηελ έξεπλα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο 

ζπιινγηθήο ηνπ δηάζηαζεο ε νπνία έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ηεο γεηηνληάο, απφ ηελ αηνκηθή 

ηνπ δηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξεπλεηήο ζέιεη λα κεηξήζεη ηελ έλλνηα ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηφηε ζα πξέπεη λα ηελ αμηνινγήζεη ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία θαη κε ην θχιν, 

εθφζνλ ζέιεη λα ηελ κεηξήζεη ζε αηνκηθφ επίπεδν. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα ηελ εμεηάζεη 

ζπιινγηθά, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνιηγίζεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο γεηηνληάο θαη ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη ην πιαίζην 

αλάπηπμεο ηεο εκπηζηνζχλεο (Μνπδάηζνπ, 2015). 

Ο Kritsotakis θαη ζπλ 2008 έρνπλ κεηαθξάζεη θαη ζηαζκίζεη έλα εξσηεκαηνιφγην ησλ 

Onyx&Bullen (2000), ην νπνίν αθνξά ηελ κέηξεζε ηνπ αηνκηθνχ θνηλσληθνπχ θεθαιαίνπ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 36 εξσηήζεηο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ πέληε 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

1. ζπκκεηνρή ζηελθνηλφηεηα,  

2. αίζζεκα αζθάιεηαο,  

3. νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο,  

4. αμίεο δσήο θαη θνηλσληθή αληαπνδνηηθφηεηα,  

5. αλνρή ζην δηαθνξεηηθφ θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ε θιίκαθα εθηίκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

(εξσηεκαηνιφγην SCQ-G) έρεη αμηνινγεζεί ςπρνκεηξηθά ζε δείγκα 521 αηφκσλ ζε ηξεηο 

αζηηθέο πεξηνρέο (Μνπδάηζνπ, 2015). Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε φηη πξφθεηηαη γηα 

έλα πξαθηηθφ, έγθπξν θαη αμηφπηζην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζε αηνκηθφ επίπεδν ζε αζηηθφ πιεζπζκφ (Kritsotakis 

θαη ζπλ, 2008). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΤΝΓΔΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΔΗΑ 

 

2.1 Μεραληζκνί πνπ ην Κνηλσληθό Κεθάιαην Δπεξεάδεη ηελ Τγεία 

Ζ ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πγεία μεθίλεζε κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ Putman «Make democracy work»ην 1993. Ζ πξψηε δεκνζίεπζε έγηλε απφ ηνπο 

Kawachi θαη ζπλ. (1997), ε νπνία ζπζρέηηδε ην θνηλσληθφ θεθάιαην κε ηελ νηθνλνκηθή 

αληζφηεηα θαη ηελ ζλεζηκφηεηα (Κξηηζσηάθεο, 2009).  Ζ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε βάζεη δχν παξακέηξσλ πνπ πξνυπήξραλ: ε πξψηε ήηαλ ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ζε νξγαλψζεηο θαη νκάδεο θαη ε δεχηεξε ήηαλ ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 

ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηελ πξψηε κεηαβιεηή ππνιφγηζαλ ηνλ θαηά θεθαιή αξηζκφ ησλ 

νξγαλψζεσλ φπνπ αλήθαλ νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο. Γηα ηε δεχηεξε παξάκεηξν 

ρξεζηκνπνίεζαλ δχν εξσηήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ νη εμήο: 

 Πηζηεχεηε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα πξνζπαζνχζαλ λα ζαο εθκεηαιιεπηνχλ, 

αλ είραλ ηελ επθαηξία ή ζα πξνζπαζνχζαλ λα ζαο θεξζνχλ ηί κηα;  

 Γεληθά κηιψληαο, ζα ιέγαηε φηη κπνξείηε λα εκπηζηεπζείηε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο ή φηη πξέπεη λα είζηε πξνζερηηθνί, φηαλ ζπλαιιάζζεζηε καδί ηνπο; 

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε ηηκηφηεηαο, ελψ ε δεχηεξε ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Να ζεκεησζεί φηη ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 39 πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ 

θαη έγηλε ζηάζκηζε γηα πηζαλή κεξνιεςία ζηε δεηγκαηνιεςία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη «ε 

επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληζφηεηαο ζηε ζλεζηκφηεηα κεηξηάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην» (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ., 2009). 

ε άιιε έξεπλα ησλ Kawachi θαη ζπλ. (1999)πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα ηα 

νπνία δνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ρακειφ ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα λα δειψζνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε ηεο πγείαο, κεηά απφ ζηάζκηζε γηα 

αηνκηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ρακειφ εηζφδεκα, ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

έιιεηςε πξνζβαζηκφηεηαο ζε ππεξεζίεο πγείαο, θάπληζκα, παρπζαξθία. 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία φζνλ 

αθνξά ηνπο ηνκείο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ησλ πξνζδηνξηζηψλ ηεο πγείαο. Σφζν νη 

γλσζηηθέο φζν θαη νη δνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπζρεηίδνληαη κε 

ηαηξηθά απνηειέζκαηα κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ηεο αίζζεζεο ηεο εζηθήο 

ππνρξέσζεο θαη ηεο πιηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο (Μνπδάηζνπ, 2015). 
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 Όπσο ππνζηεξίδεη ν Κξηηζσηάθεο (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ. 2010), ππάξρεη ζεηηθή 

ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πγεία ζηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, ζηνπο 

δείθηεο ζλεζηκφηεηαο, ζην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή θαη ζην εθηηκψκελν επίπεδν 

πγείαο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ θαη αληίζεηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα: ππάξρνπλ εξεπλεηέο νη νπνίνη εληφπηζαλ κηθξή ή αλχπαξθηε ζπζρέηηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε πγεηνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο ζλεζηκφηεηα (Turrellθαη ζπλ., 2006) ή 

πγεία ζην γεληθφ πιεζπζκφ (Kennelly θαη ζπλ., 2003).  Όπσο αλαθέξεη ν Κξηηζσηάθεο 

(Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ., 2009), ε ζπκκεηνρή ζε ζπιιφγνπο, ε νπνία θαη ζεσξείηαη δνκηθφ 

ζπζηαηηθφ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, δελ ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε απηνεθηίκεζε ηεο πγείαο ή 

κε ην γεληθφ επίπεδν ηεο πγείαο. Δπηπξφζζεηα απηψλ ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Putnam, ζε έξεπλα ζην Luton ιίγν έμσ 

απφ ην Λνλδίλν, ην πςειφ αίζζεκα ηνπηθήο ηαπηφηεηαο ζπλνδεπφηαλ ζηελ πξάμε κε 

ρακειφηεξν επίπεδν πγείαο (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ., 2009). 

ρεηηθά κε απηά ηα αληηθαηηθά απνηειέζκαηα ε Μνπδάηζνπ (2015, ζει.32)  αλαθέξεη 

φηη νθείινληαη «ζηε κεζνδνινγία ησλ πξψηκσλ θπξίσο κειεηψλ, νη νπνίεο εθηφο απφ ηε 

ζεσξεηηθή αζάθεηα, ή θαη ζχγρπζε, ήηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απινπζηεπηηθέο. Απηφ ζπλέβαηλε 

γηαηί ρξεζηκνπνηνχζαλ δεδνκέλα απφ άιιεο έξεπλεο θαη θπξίσο ηελ παγθφζκηα έξεπλα αμηψλ  

ή ηελ επξσπατθή θνηλσληθή έξεπλα, ρξεζηκνπνηψληαο κνλνδηάζηαηεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαλ ζε κία ή δχν εξσηήζεηο, νη νπνίεο 

είραλ ζρεδηαζηεί γηα λα πεξηγξάςνπλ άιια θνηλσληθά θαηλφκελα θαη φρη γηα λα απνηππψζνπλ 

ηε ζχλζεηε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ρσξίο κάιηζηα λα δηαθνξνπνηνχληαη 

ππννκάδεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ή επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Απηφ κνηξαία νδήγεζε ζε ππεξαπινχζηεπζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη ιάζνο 

εξκελείεο θαηά ηηο ζπζρεηίζεηο ηνπο». 

χκθσλα κε ηνλ Poortinga (2006), νη άλζξσπνη πνπ δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθά θαη ζε 

θνηλσληθά δξψκελα, φζν θαη ζε θνηλσληθά δίθηπα, είζηζηαη απηνί νη άλζξσπνη λα δειψλνπλ 

φηη έρνπλ θαιή πγεία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φηαλ νη άλζξσπνη δνπλ ζε πεξηνρέο κε ρακειφ 

θνηλσληθφ επίπεδν, δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ή είλαη πεξηνξηζκέλε, 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε πγεία ηνπο βξίζθεηαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (Poortinga, 

2006).   

χκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015), «ην θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο, κε ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ λνξκψλ, νη νπνίεο δχλαληαη λα 
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δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο. Δπίζεο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνσζεζνχλ πξάμεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ, σζψληαο έηζη ηνπο αλζξψπνπο 

λα αλαιάβνπλ δξάζεηο αιιεινυπνζηήξημεο. Αθφκα κπνξεί λα σζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία 

ηζφηηκεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν φισλ ησλ πνιηηψλ». 

Οη άλζξσπνη, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηάθνξεο 

νκάδεο θαη δίθηπα, απνθηνχλ ηαπηφηεηα, θαζνξίδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηηο αμίεο δσήο ηνπο, 

ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Σν θνηλσληθφ θεθάιαην παξέρεη ηηο πεγέο νη 

νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζηνπο αλζξψπνπο έηζη ψζηε  λα ληψζνπλ θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο νινθιήξσζε (Μνπδάηζνπ, 2015).  

χκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015), «νη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ απνξξένπλ θαη 

δηακνξθψλνληαη απφ ην θνηλσληθφ θεθάιαην πξνζθέξνπλ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε. Ζ 

εζηθή νπηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε πξνιεπηηθφ επίπεδν σο 

έλαο κεραληζκφο κείσζεο ηεο θνηλσληθήο απνκφλσζεο. Ζ πιηθή ππνζηήξημε κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζε πξαθηηθά ζέκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πξφιεςεο ή ζεξαπείαο 

αζζελεηψλ». 

 

2.2 Θεηηθή πζρέηηζε Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ κε ηελ Τγεία 

Όπσο πξναλαθέξζεθε έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζεηηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πγείαο. χκθσλα κε ηνλ Κξηηζσηάθε (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ., 

2009) ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη ζπζρεηηζηεί ζεηηθά κε πιεζψξα πγεηνλνκηθψλ παξακέηξσλ 

φπσο δηακφξθσζε πγηεηλψλ ζπκπεξηθνξψλ, θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ππνβαζκηζκέλεο 

ζπλνηθίεο θαη ζηελ ηξίηε ειηθία, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, κείσζε ηνπ 

επηπνιαζκνχ ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ, θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε 

θιίκαθεο απηνεθηίκεζεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο πγείαο θαη ρακειφηεξα 

πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, ρξήζεο θαη θαηάρξεζεο 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη λαξθσηηθψλ νπζηψλ, γελλήζεσλ ζηελ εθεβηθή ειηθία, AIDS θαη 

ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ.  

ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ε Μνπδάηζνπ (2015) αλαθέξεη κηα ζεηξά εξεπλψλ νη 

νπνίεο απνδεηθλχνπλ ηελ ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 χκθσλα κε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ρσζία ην θνηλσληθφ θεθάιαην, επηδξά ζεηηθά 

ζηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ. Γηαπηζηψζεθε φηη ηφζν ην αλζξψπηλν θεθάιαην 
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(κεηξεκέλν ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία, εθπαίδεπζε, εηζφδεκα θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε) φζν θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην (ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλσληθά δίθηπα, ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο) έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απην-αλαθεξφκελε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία (Rose, 2000).. 

 ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Οιιαλδία κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε 

επίδξαζε ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνζηέξεζεο ζε επίπεδν γεηηνληάο θαη ησλ 

ζπληζησζψλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (αλεπίζεκνο θνηλσληθφο έιεγρνο, θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη εκπηζηνζχλε) ζηε ρξήζε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο απφ ηα παηδηά, 

αλεμάξηεηα απφ πξνζσπηθέο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ηδηαίηεξα κε ηηο ζπληζηψζεο θνηλσληθή 

ζπλνρή θαη εκπηζηνζχλε (Linden θαη ζπλ.,2003). 

 ε έξεπλα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, πξνέθπςε φηη νη λεαξέο κεηέξεο, νη νπνίεο δνχζαλ 

ζε ρακειφ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη ιηγφηεξν θνηλσληθφ θεθάιαην. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα 

αλαθεξφηαλ ζηηο ζπλζήθεο δσήο λεαξψλ κεηέξσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη 

ζπλέθξηλε ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο κε εθείλεο ησλ γπλαηθψλ πνπ θαζπζηεξνχζαλ λα 

ηεθλνπνηήζνπλ(Moffitt θαη ζπλ. 2002). 

 ε έξεπλα ζηε Φηιαλδία, κειεηήζεθε ε ζπζρέηηζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πγεία ηνπο. Οη ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ εμεηάζηεθαλ, ήηαλ ε εκπηζηνζχλε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ζε ζρέζε κε ηελ απην-αλαθεξφκελε πγεία θαη ηελ ςπρνινγηθή πίεζε 

πνπ έλησζαλ νη άλζξσπνη. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ έδεημαλ κεξηθή 

ζχλδεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηαπηζηψζεθε 

φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ θιηκάθσλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαθή πγεία ησλ γπλαηθψλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο (Liukkonen θαη ζπλ. 

2004). 

 ηε νπεδία πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα εμεηαζηεί ε ζχλδεζε ηνπ 

βαζκνχ θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο κε ηελ εκθάληζε λφζνπ ζε ζπλάξηεζε κε 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε ρξήζε ηζηγάξνπ. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ 6.861 άλδξεο θαη γπλαίθεο.. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα ρακειά 

πνζνζηά θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο ζπλδένληαη κε ηελ ζηεθαληαία λφζν. 

Όπσο πξνέθπςε ην θνηλσληθφ θεθάιαην επεξεάδεη ηελ εκθάληζε ηεο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ κέζα απφ ηελ γξήγνξε θαη έγθαηξε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο, ηελ πηνζέηεζε 
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πγηψλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ χπαξμε ειέγρνπ ζε απνθιίλνπζεο 

ζπκπεξηθνξέο πγείαο (Sundguist θαη ζπλ. 2003). 

 ε κειέηε πνπ έγηλε ζηηο Ζ.Π.Α., δηεξεπλήζεθε ε ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, θηψρεηαο θαη εηζνδήκαηνο κε ηελ θπκαηίσζε, πξνέθπςε ε ζπζρέηηζή 

ηνπο κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην. πγθεθξηκέλα, ην ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην απνηειεί ηελ θπξηφηεξε κεηαβιεηή πξφβιεςεο ηεο εκθάληζεο 

ηεο αζζέλεηαο (Holtgrave & Crosby, 2004). 

 Απφ άιιε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηηο Ζ.Π.Α. δηαπηζηψζεθε φηη φλησο ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη δείθηεο επεμίαο γηα ηηο γπλαίθεο, αιιά δελ έγηλαλ γλσζηέο 

νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ην θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί απεπζείαο λα 

επεξεάζεη ηελ πγεία ηνπο (Caiazza & Putnam, 2002). 

 ε εηήζηα έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη ζε λνηθνθπξηά ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο 

γεηηνληάο ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηα δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ηα ρακειά 

επίπεδα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ζπλδένληαη ζεηηθά κε ηελ πξνδηάζεζε εκθάληζεο 

ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηα κηθξά πνζνζηά θνηλσληθήο νξγάλσζεο ζηε γεηηνληά, 

κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο (Mc Culloch, 2000). 

 ηε λφηην Αθξηθή πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί ε ζχλδεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο πγείαο κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζε έλα δείγκα πιεζπζκνχ 1211 

αηφκσλ. Όπσο πξνέθπςε ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ δελ είλαη ζαθήο σο 

πξνο ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ πγεία. πγθεθξηκέλα, ην θνηλσληθφ θεθάιαην νξίδεηαη 

σο ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε εζεινληηθέο θνηλνηηθέο νξγαλψζεηο (εθθιεζίεο, 

θέληξα λεφηεηαο). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη άλδξεο πνπ έρνπλ ζηελή ζρέζε κε 

ηελ εθθιεζία, έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα θξνληίζνπλ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο 

πγεία. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θιακπ λεφηεηαο. 

Αληίζεηα, ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα νκάδα λέσλ ην 

«stokrels» έρνπλ πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηνπο αγσγή (Campell 

θαη ζπλ. 2002). 

 ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Γαλία ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ζηηο γεηηνληέο πνπ 

ππάξρεη πςειφ θνηλσληθφ θεθάιαην, νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε θπζηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη είζηζηαη λα είλαη θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

ζπκπεξηθνξέο έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πγεία (Mohnen θαη ζπλ., 2012).  
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2.3 Αξλεηηθή πζρέηηζε Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ κε ηελ Τγεία 

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο πξνέθπςε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο 

πγείαο. ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, εδψ παξαηίζεληαη έξεπλαο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέθπςε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο πγείαο. 

πγθεθξηκέλα: 

 ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε ππνβαζκηζκέλεο γεηηνληέο ζηηο ΖΠΑ πξνέθπςε φηη ηα 

άηνκα ηα νπνία είραλ πςειφ δεζκεπηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην, δειαδή δελ είραλ 

ηδηαίηεξεο επαθέο κε άηνκα έμσ απφ ηελ θνηλφηεηά ηνπο, εκθάληδαλ πεξηζζφηεξεο 

ςπρνινγηθέο ή/θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Σν αληίζεην ζπλέβαηλε κε ηα άηνκα πνπ 

είραλ πςειφ ζπλδεηηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην (Mitchell & LaGory, 2002). 

 Απφ έξεπλα ζε πεξηζσξηνπνηεκέλνπο νκνθπιφθηινπο Φηιηππηλέδνπο κεηαλάζηεο 

θνξείο ηνπ AIDS ζην Λνο Άληδειεο ησλ ΖΠΑ, πξνέθπςε φηη ε σο ηψξα επηθξαηνχζα 

αληίιεςε γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην είλαη ιαλζαζκέλα δηραζηηθή. Δίλαη ιάζνο λα 

ζεσξείηαη φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην έρεη κνλνδηάζηαηε ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ πγεία γηαηί ζηελ πξάμε αζθεί ηαπηφρξνλα ζεηηθή θαη αξλεηηθή επηξξνή. Γηα 

παξάδεηγκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα, νηηδήπνηε θαη νπνηνζδήπνηε ππνζηήξηδε ηα 

άηνκα νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά (θίινη, νκάδεο, ζπγγελείο) ήηαλ θαη ε θχξηα 

αηηία πνπ ηα εγθιψβηδε ζε κηα πεξηνξηζκέλε θαη πεξηνξηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

δνκείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά ζηεξεφηππα (κεηαλάζηεο, νκνθπιφθηινη, θνξείο 

ηνπ AIDS) απφ ηελ νπνία δελ είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα μεθχγνπλ (έιιεηςε 

ζπλδεηηθνχ/ελσηηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ) (Takahashi & Magalong, 2008 ζην 

Κξηηζσηάθεο, 2009). 

 Καηά ηνλ Osborn (Osborn θαη ζπλ. 2008, ζηελ Μνπδάηζνπ, 2015) ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ ςπρηθή πγεία. 

 ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ε Μνπδάηζνπ (2015) θάλεη ιφγν γηα αθφκα κηα  

κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ζξάθιεην Κξήηεο απφ ηνλ Κξηηζσηάθε θαη ζπλ. 

(Kritsotakis θαη ζπλ. 2011, ζηελ Μνπδάηζνπ, 2015), ζε 610 γπλαίθεο, εμεηάζηεθε ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην ζε έγθπεο ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζή ηνπ ζηηο κειινληηθέο 

γελλήζεηο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απην-πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ, θαηά ηελ εηθνζηή ηέηαξηε εβδνκάδα ηεο θπνθνξίαο ησλ γπλαηθψλ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ απαξηηδφηαλ απφ εξσηήζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ηηο ηέζζεξεηο ζπληζηψζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ: ζπκκεηνρή ζηελ 



[22] 
 

θνηλφηεηα, αηζζήκαηα αζθάιεηαο, αμίεο δσήο θαη αλνρή απέλαληη ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ππάξρεη πςειφ πνζνζηφ 

εκθάληζεο πξφσξσλ γελλήζεσλ ζηηο έγθπεο πνπ παξνπζίαζαλ πςειφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο. Οη γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζε δξάζεηο ηεο θνηλφηεηαο, 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη παξνρέο γηα 

ζέκαηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. Αιιά, ε θνηλσληθή ζπκκεηνρή ησλ εγθχσλ απμάλεη θαη 

ηηο πηζαλφηεηεο ηεο έθζεζήο ηνπο ζε επηβιαβέο πεξηβάιινλ θαη ζε πεξηβάιινλ φπνπ 

ππάξρεη έληνλν ζηξεο. 

Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015) «ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ 

νπδέηεξε ζρέζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πγεία. Γελ ππάξρνπλ φκσο εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ λα ζπλδένπλ απφιπηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην, είηε σο αηνκηθφ είηε σο 

ζπιινγηθφ αγαζφ, κε ηελ πγεία». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΖ ΜΖΣΡΑ 

 

3.1 Γπλαηθείνο Καξθίλνο ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο 

Ο ηξάρεινο είλαη έλα φξγαλν πνπ ζπλδέεη ηε κήηξα θαη ηνλ θφιπν. Ο ηξάρεινο ηεο 

κήηξαο είλαη κηα πεξηνρή ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο ζηελ νπνία αλαπηχζζνληαη ζεκαληηθέο 

παζήζεηο φπσο είλαη ν θαξθίλνο. Βξίζθεηαη ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ θφιπνπ ηεο γπλαίθαο θαη 

είλαη εθηεζεηκέλνο ζε κηθξννξγαληζκνχο θαη ηνχο (Μαιέζθνπ, 2012). 

Όζνλ αθνξά ηνλ θαξθίλν πξφθεηηαη γηα κηα αλψκαιε αλάπηπμε θπηηάξσλ κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία φγθσλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Ο φξνο «θαξθίλνο» 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή κηαο νκάδαο λνζεκάησλ, ησλ νπνίσλ ε αηηία πξφθιεζεο 

ηνπο βξίζθεηαη ζε θπηηαξηθφ επίπεδν. Ο φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ππεξβνιηθή, ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ, αλάπηπμε θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ ήηαλ θπζηνινγηθά, κέρξη ηε 

ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο θαξθηλνγέλεζεο. Οπζηαζηηθά ν  θαξθίλνο απνηειεί κηα 

αζζέλεηα ησλ θπηηάξσλ (World Health Days, 2016).  

Δπνκέλσο, γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαξθίλνπ απαξαίηεηε είλαη ε αλαθνξά ζρεηηθά κε ην 

ηη ζπκβαίλεη φηαλ θπζηνινγηθά θχηηαξα κεηαηξέπνληαη ζε θαξθηληθά. Ο αλζξψπηλνο 

νξγαληζκφο απαξηίδεηαη απφ θχηηαξα. Φπζηνινγηθά, ηα θχηηαξα αλαπηχζζνληαη θαη 

δηαηξνχληαη, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζπγαηξηθά θχηηαξα θαη λα δηαηεξεζεί ε πγεία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Όκσο θάπνηεο θνξέο απηή ε δηαδηθαζία εθηξέπεηαη απφ ην θπζηνινγηθφ, θαη 

απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λέσλ θχηηαξσλ (ηα νπνία ν νξγαληζκφο δελ 

ρξεηάδεηαη)ρσξίο λα πεζαίλνπλ ηα παιηά θχηηαξα. Σα πιενλάδνληα θχηηαξα ζρεκαηίδνπλ 

κάδεο, πνπ θαινχληαη φγθνη.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηά ηα παζνινγηθά θχηηαξα θάλνπλ κεηάζηαζε, δειαδή 

εμαπιψλνληαη θαη ζε άιια κέξε ηνπ ζψκαηνο, δεκηνπξγψληαο δεπηεξεχνληεο φγθνπο 

(κεηαζηαηηθνχο φγθνπο) παξφκνηνπο κε απηνχο ηνπ αξρηθνχ θαξθίλνπ. πλήζσο ν θαξθίλνο 

δελ επεξεάδεη κφλν έλα φξγαλν ηνπ ζψκαηνο θαη δελ έρεη κηα κνξθή. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη νπνηνδήπνηε ηζηφ ηνπ ζψκαηνο θαη λα έρεη ηειείσο δηαθνξεηηθή κνξθή ζε θάζε 

ζεκείν ηνπ ζψκαηνο (Μπφληεο, 2002). 

Τπάξρνπλ πάλσ απφ 200 δηαθνξεηηθά είδε θαξθίλνπ θαη δελ αληηκεησπίδνληαη φινη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν. Σν θάζε είδνο έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Οη 
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πεξηζζφηεξεο κνξθέο θαξθίλνπ είλαη ζηελ νπζία φγθνη εθηφο απφ νξηζκέλνπο ηχπνπο 

θαξθίλνπ φπσο ε ιεπραηκία, ησλ νπνίσλ ηα θχηηαξα θπθινθνξνχλ κέζα ζην αίκα θαη ζηα 

φξγαλα θαη ηειηθά αλαπηχζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηζηνχο. Γελ είλαη φκσο φινη νη φγθνη 

επηθίλδπλνη γηα ηε δσή ηνπ αηφκνπ (Μπφληεο, 2002). 

Οη πεξηζζφηεξνη θαξθίλνη παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ ηχπν ηνπ θπηηάξνπ ή ηνπ 

νξγάλνπ απφ ην νπνίν αξρίδνπλ. Αλ θάλνπλ κεηάζηαζε, ν λένο φγθνο θέξεη ην ίδην φλνκα κε 

ηνλ αξρηθφ. Οξηζκέλνη φγθνη παίξλνπλ ην φλνκα ηνπο απφ ηνλ επηζηήκνλα πνπ ηνπο 

αλαθάιπςε (π.ρ. Hodgkin, Brenner). Άιινη ηαηξηθνί φξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

ππνδείμνπλ ηελ χπαξμε θαξθηληθήο λφζνπ είλαη νη φξνη θαθνήζεο φγθνο, θαξθίλσκα θαη 

λεφπιαζκα (Μπφληεο, 2002). 

Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν θαξθίλνο πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηνπο ηζηνχο 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. πλήζσο είλαη έλαο αξγά αλαπηπζζφκελνο θαξθίλνο, πνπ κπνξεί 

λα κελ έρεη ζπκπηψκαηα, αιιά κπνξεί λα αληρλεπζεί κε έλα ηεζη Παπαληθνιάνπ (Paptest). 

(AnticancerFund, 2016). 

 

Δηθόλα 1: Ζ Αλαηνκία ηνπ Γπλαηθείνπ Αλαπαξαγσγηθνύ πζηήκαηνο 

 

Πεγή: AnticancerFund, 2016 
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Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε γπλαίθεο ειηθίαο 30-65 

εηψλ. Απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζε ζπρλφηεηα θαξθίλν ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ θάησ ησλ 45 

εηψλ. Μπνξεί λα πξνζβάιεη γπλαίθεο νπνηαζδήπνηε ειηθίαο, νη νπνίεο είλαη ή έρνπλ ππάξμεη 

ζεμνπαιηθά ελεξγέο. Σα θχηηαξα πνπ θαιχπηνπλ ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο είλαη δπλαηφ λα 

ππνζηνχλ αιινηψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε πξνθαξθηληθέο βιάβεο νη νπνίεο, εάλ δελ 

αληηκεησπηζηνχλ, κπνξεί λα εμειηρζνχλ ζε θαξθίλν. Απηέο νη αιινηψζεηο δελ παξνπζηάδνπλ 

ζπκπηψκαηα, αιιά κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε ην ηεζη ΠΑΠ θαη λα ζεξαπεπηνχλ γηα λα κελ 

εμειηρζνχλ ζε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (ΚΔΔΛΠΝΟ, 2015). 

Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν ηφο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζειψκαηνο (HPV- HumanPapillomaVirus). Να ζεκεησζεί φηη ε ινίκσμε ηνπ ηνχ 

ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ (HPV), ζεσξείηαη ζήκεξα ε ζπρλφηεξε ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδφκελε ινίκσμε ζε παγθφζκην επίπεδν (Γηαθσκαλψιεο, 2007-2008). Μεηαδίδεηαη κε 

ηε ζεμνπαιηθή επαθή απφ άηνκν ζε άηνκν. Μπνξεί λα κεηαδνζεί θαη κε απιή επαθή ζην 

δέξκα πρ (θνιπηθφο, πξσθηηθφο, ή θαη ζηνκαηηθφο έξσηαο) κε θάπνην άηνκν πνπ έρεη απηφλ 

ηνλ ηφ. Πνιιέο γπλαίθεο κπνξεί λα έρνπλ ηνλ ηφ, αιιά θάπνηεο απφ απηέο λα αλαπηχμνπλ 

θαξθίλν. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ζψκα πνιεκάεη ηνλ ηφ θαη ε κφιπλζε θεχγεη απφ κφλε 

ηεο. ε κεξηθέο φκσο γπλαίθεο, ν ηφο παξακέλεη θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν. Σα 

πξνθπιαθηηθά κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ απφ ηνλ ηφ HPV, αιιά φρη απφιπηα. Ο ηφο κπνξεί 

θαη πάιη λα πεξάζεη ζην δέξκα απφ ηελ πεξηνρή πνπ δελ θαιχπηεηαη κε ην πξνθπιαθηηθφ 

(Νέα Τγεία, 2012). 

Απφ κειέηεο έρεη πξνθχςεη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 100 ηχπνη ηνπ HPV. Κάπνηνη απφ 

απηνχο πξνθαινχλ ηα γελλεηηθά θνλδπιψκαηα, ελψ άιινη πξνθαινχλ αιινηψζεηο ζηα 

ηξαρειηθά θχηηαξα νη νπνίεο κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ. Απφ ηνπο 100 

ηχπνπο ηνπ HPV, νη 35 αθνξνχλ ηα γελλεηηθά φξγαλα, εθ ησλ νπνίσλ νη 15 κφλν 

δεκηνπξγνχλ φγθνπο θαη ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Οη 35 

απηνί ηχπνη ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο  (Γηακαληήο, 2009): 

 Υακεινχ θηλδχλνπ, φπσο νη 6 θαη 11, 

 Δλδηάκεζνπ θηλδχλνπ, φπσο νη 31, 33, 35, 45, 51 , 

 Τςεινχ θηλδχλνπ, φπσο νη 16 θαη 18 , 

 Αβέβαηεο έθβαζεο . 
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Άιινη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν είλαη (Νέα Τγεία, 2012): 

 Σν θάπληζκα. Οη γπλαίθεο πνπ θαπλίδνπλ έρνπλ 2 θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

αλαπηχμνπλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ θαπλίδνπλ. Σν 

θάπληζκα έρεη πνιιά ρεκηθά πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ ηνπ αίκαηνο ζε άιια φξγαλα ηνπ 

ζψκαηνο. Οπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θαπλφ έρνπλ βξεζεί ζηνλ ηξάρειν ησλ γπλαηθψλ 

πνπ θαπλίδνπλ. 

 Ζ δηαηξνθή. Αλ δελ ηξσο πνιιά θξνχηα θαη ιαραληθά απμάλεηαη ν θίλδπλνο ζνπ. Σα 

θξνχηα θαη ηα ιαραληθά έρνπλ βηηακίλεο πνπ δπλακψλνπλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζνπ 

ζχζηεκα. Δπίζεο πεξηέρνπλ πνιχηηκεο νπζίεο φπσο είλαη ηα θπηνρεκηθά πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηα θχηηαξα καο απφ ηνλ θαξθίλν. 

 Σν αδχλακν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα γπλαίθα ιακβάλεη 

αλνζνθαηαζηαιηηθά (πξφθεηηαη γηα θάξκαθα πνπ θαηαζηέιινπλ ηηο αλεπηζχκεηεο 

αλνζνινγηθέο αληηδξάζεηο (απφξξηςε κνζρεπκάησλ, απηνάλνζεο αληηδξάζεηο θ.ι.π.) 

κε δηαθφξνπο κεραληζκνχο) θάξκαθα γηα θάπνηα άιιε αζζέλεηα. 

 Ζ χπαξμε άιισλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ, γηα παξάδεηγκα, ε 

ριακχδηα, απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο απφ ηνλ ηφ ησλ αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ 

 Ζ καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ αληηζπιιεπηηθνχ ραπηνχ - ν θίλδπλνο απμάλεηαη θάπσο 

φηαλ ην ιακβάλεηο, αιιά επαλέξρεηαη ζηαδηαθά ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κφιηο ην 

ζηακαηήζεηο 

 Σν νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κπνξεί λα είλαη 

θιεξνλνκηθφο. Αλ ε αδεξθή ζνπ ή ε κεηέξα ζνπ είρε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ, νη 

πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεηο θη εζχ είλαη 2 κε 3 θνξέο πεξηζζφηεξεο. Απηφ κάιινλ 

νθείιεηαη ζην φηη ην αλνζνπνηεηηθφ κεξηθψλ γπλαηθψλ παιεχεη ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθά ηνλ ηφ HPV. 

Παγθνζκίσο ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν δεχηεξνο ζπρλφηεξνο 

θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο (Ferlay θαη ζπλ., 2004). πγθεθξηκέλα ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο  είλαη ν δεχηεξνο ζπρλφηεξνο θαξθίλνο ησλ γπλαηθείσλ γελεηηθψλ νξγάλσλ κεηά απφ 

ηνλ θαξθίλν ηεο σνζήθεο. Ο θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο εθδειψλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θχηηαξα ηνπ ηξαρήινπ αξρίδνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη αλαξρηθά θαη 

δεκηνπξγνχλ έλα λέν ηζηφ, έλα φγθν ζηελ πεξηνρή. Τπάξρεη πηζαλφηεηα ζηελ πεξηνρή απηή 

λα δεκηνπξγεζεί είηε έλαο θαθνήζεο είηε έλαο θαινήζεο φγθνο. Οη ζπρλφηεξεο κνξθέο ηνπ 
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θαξθίλνπ ηεο κήηξαο είλαη ν επηζειηαθφο θαξθίλνο (90% ησλ πεξηπηψζεσλ) πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζην έμσ κέξνο ηνπ ηξαρήινπ θαη ην αδελνθαξθίλσκα (10% ησλ πεξηπηψζεσλ) 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ ηξαρειηθνχ θαλαιηνχ (ελδνηξάρεινο) 

(Μνλεκβαζίηεο, 2011). 

 

Δηθόλα 2: Καξθίλνο Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο 

 

Πεγή: Μνλεκβαζίηεο, 2011 

 

Κάζε ρξφλν δηαγηγλψζθνληαη πεξίπνπ 500.000 λέεο πεξηπηψζεηο θαη ππνινγίδεηαη φηη 

230.000 ζάλαηνη εηεζίσο νθείινληαη ζηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Σν 80% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζπκβαίλνπλ ζηηο ιηγφηεξν αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

ιφγσ ησλ θνηλσληθφ- νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε απηέο ηηο ρψξεο, ζηηο νπνίεο 

ε δπλαηφηεηα νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε καηεπηηθή θαη γπλαηθνινγηθή δεκφζηα 

πγεία είλαη κεδακηλή θαη ηα πξνιεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο νπζηαζηηθά είλαη αλχπαξθηα (Μαιέζθνπ, 2012).Δπηδεκηνινγηθά κνληέια 

ππνινγίδνπλ φηη ην 2050 ηα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζα δηπιαζηαζηνχλ ζε 

1.000.000/έηνο (ΔΜΓΔ, 2014). 

Όζνλ αθνξά ηελ Δπξψπε, ππνινγίζηεθε πσο 34.300 γπλαίθεο δηαγλψζηεθαλ κε 

θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηηο 27 ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2004 θαη 

πξνέθπςαλ πεξίπνπ 16.300 ζάλαηνη εμαηηίαο ηεο λφζνπ. Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

πεξηζηαηηθψλ ζεκεηψζεθαλ ζε θάπνηεο Αλαηνιηθέο θαη Κεληξηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

(Μαιέζθνπ, 2012). 



[28] 
 

ηελ Διιάδα, νη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη θάζε ρξφλν δηαγηγλψζθνληαη πεξίπνπ 307 

γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη 159 πεζαίλνπλ απφ ηε λφζν. Πεξίπνπ ην 

9,1% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη φηη ζα αλαπηχμεη ηξαρειηθή HPV-ινίκσμε θάπνηα 

ζηηγκή ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπ θαη φηη ην 41,3% ησλ δηεζεηηθψλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ 

νθείινληαη ζηνλ ηφ HPV 16 θαη ζηνλ ηφ HPV 18 (Υαξακήο θαη ζπλ, 2014). 

 

3.2 Σεζη Παπαληθνιάνπ  

Σν ηεζη ΠΑΠ, νλνκάδεηαη έηζη ιφγσ ηνπ ηαηξνχ Γ. Παπαληθνιάνπ πνπ ην αλαθάιπςε,  

πξφθεηηαη γηα κηα εμέηαζε πνπ έρεη ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Μπνξεί λα αληρλεχζεη βιάβεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ ηξαρήινπ, νη νπνίεο αλ δελ 

ζεξαπεπζνχλ, ζα νδεγήζνπλ ζηνλ θαξθίλν. Σν ηεζη ΠΑΠ είλαη έλαο ηξφπνο εμέηαζεο 

θπηηάξσλ ηα νπνία πάξζεθαλ απφ ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ηεζη είλαη 

λα βξεη θαξθηληθά θχηηαξα ή αιιαγέο ζηα θχηηαξα πνπ καθξνπξφζεζκα ζα νδεγήζνπλ ζε 

θαξθίλν αλ δελ ζεξαπεπηνχλ έγθαηξα. Πηζαλφλ επίζεο είλαη λα βξεη θαη άιιεο θαηαζηάζεηο 

πνπ δελ ζπλδένληαη κε θαξθίλν (π.ρ. κχθεηεο, θφθθνπο θιπ) αιιά δελ είλαη απηφο ν ζθνπφο 

ηεο εμέηαζεο (Μνλεκβαζίηεο, 2011). 

Σν ηεζη ΠΑΠ ζεσξείηαη απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο ε πην απνδνηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ (Janicekθαη ζπλ,2001). Με  

ηελ εηζαγσγή ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή πξάμε, κεηψζεθε ζεκαληηθά ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Δθηηκάηαη φηη, ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ιηγφηεξν απφ ην 5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ ππνβιήζεθε πνηέ ζε 

ηεζη ΠΑΠ, ζε αληίζεζε κε πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 85% πνπ παξαηεξνχληαη ζε 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. ε έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηε Γαλία, ππνινγίζηεθε φηη ν θίλδπλνο 

εθδήισζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ κεησλφηαλ φζν απμαλφηαλ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο ηεζη 

ΠΑΠ, ζηηο νπνίεο είρε ππνβιεζεί παιαηφηεξα ε αζζελήο. Έηζη έλα αξλεηηθφ ηεζη ΠΑΠ 

κείσλε ηνλ θίλδπλν εθδήισζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ θαηά 48%, δχν έσο ηέζζεξα ηεζη 

ΠΑΠ θαηά 69% θαη πέληε ή πεξηζζφηεξα ηεζη ΠΑΠ θαηά 100%(Αξρνληάθεο θαη ζπλ., 2016). 

χκθσλα κε ηελ Ακεξηθαληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία ηζρχνπλ ηα εμήο (Saslow θαη 

ζπλ., 2002): 

 Παιαηφηεξα ίζρπε φηη θάζε γπλαίθα φθεηιε λα αξρίδεη λα θάλεη ηεζη ΠΑΠ κε ηελ 

έλαξμε ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ θαη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξφλν γηα ηα ηξία 

πξψηα ρξφληα. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνεγνχκελεο εμεηάζεηο ήηαλ αξλεηηθέο, ην 
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δηάζηεκα πνπ κεζνιαβνχζε κεηαμχ ησλ εμεηάζεσλ κπνξνχζε λα απμεζεί ζε δχν ή 

ηξία ρξφληα. Μεηά ζπζηήζεθε ε έλαξμε ηνπ ηεζη ΠΑΠ λα γίλεηαη ηξία ρξφληα κεηά 

ηελ έλαξμε ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ θαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ. 

Όκσο απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Μαηεπηήξσλ θαη 

Γπλαηθνιφγσλ ζχζηεζε ηελ έλαξμε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ, άζρεηα 

απφ ηελ ειηθία έλαξμεο ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ. Παξφκνηεο ζπζηάζεηο έρνπλ δνζεί 

θαη απφ ηελ U.S. Preventive Services Task Force θαη απφ ηελ American Cancer 

Society. Να ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Τπεξεζία Τγείαο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ε ειηθία γηα ην ηεζη ΠΑΠ είλαη ηα 25 έηε (Ηαηξάθεο, 2015).  

 Σν ηεζη ΠΑΠ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίσο (ζπκβαηηθφ) ή αλά δηεηία (Test 

πγξήο θάζεο- thinprep). 

 Μεηά ηελ ειηθία ησλ 30 εηψλ, γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία δηαδνρηθά θπζηνινγηθά ηεζη 

ΠΑΠ, κπνξεί λα εμεηάδνληαη αλά 2-3 έηε, εθηφο αλ ππάξρεη αληίζεηε θιηληθή έλδεημε 

(πξνζβνιή απφ ηνλ ηφ HIV ή θαηαζηνιή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο). 

 Μεηά ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, γπλαίθεο πνπ έρνπλ ηξία ή πεξηζζφηεξα δηαδνρηθά 

θπζηνινγηθά θαη θαλέλα παζνινγηθφ ηεζη ΠΑΠ, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα 

ζηακαηήζνπλ ηελ πξνιεπηηθή ιήςε θνιπνηξαρειηθνχ επηρξίζκαηνο.  

 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ νιηθήο πζηεξεθηνκήο, ε ιήςε θνιπνηξαρειηθψλ 

επηρξηζκάησλ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κφλν εάλ ε δηάγλσζε αθνξνχζε θαξθηληθέο ή 

πξνθαξθηληθέο αιινηψζεηο ηνπ ηξαρήινπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ηζηνξηθφ πζηεξεθηνκήο κε δηαηήξεζε ηνπ ηξαρήινπ, ε 

ιήςε θνιπνηξαρειηθψλ επηρξηζκάησλ πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαλνληθά κέρξη θαη ηελ 

ειηθία ησλ 70 εηψλ. 

Γηα ην ηεζη ΠΑΠ νη αζζελείο ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ηηο εμήο νδεγίεο (Αξρνληάθεο 

θαη ζπλ., 2016): 

 Ζ ιήςε ηνπ επηρξίζκαηνο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί δχν εβδνκάδεο κεηά ηελ εκέξα 

ηεο ηειεπηαίαο έκκελεο ξήζεο. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θνιπηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ ή άιισλ θαξκαθεπηηθψλ 

ζθεπαζκάησλ, θαζψο θαη ληνπο, 48 ψξεο πξηλ ηελ εμέηαζε. 

 Ζ ζεμνπαιηθή επαθή δελ ζπζηήλεηαη ηε λχρηα πξηλ ηελ εμέηαζε. 
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Σν πην δηαδεδνκέλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απνηειεζκάησλ ηνπ ηεζη-Παπαληθνιάνπ 

είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Σα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηαμηλνκνχληαη ζε 3 

θαηεγνξίεο (Αξρνληάθεο θαη ζπλ., 2016): 

 Αξλεηηθό γηα θαθνήζε θύηηαξα: Παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ, Αιινηψζεηο θιεγκνλήο, 

Αλαγελλεηηθή αηππία, Αιινηψζεηο αθηηλνβνιίαο, Αιινηψζεηο απφ ρξήζε 

ελδνκεηξηθψλ αληηζπιιεπηηθψλ ζπζθεπψλ, Αηξνθία. 

 Με δηαγλσζηηθή αηππία: Με δηαγλσζηηθή αηππία πιαθσδψλ θπηηάξσλ (ASCUS), Με 

δηαγλσζηηθή αηππία πιαθσδψλ θπηηάξσλ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί 

πςεινχ βαζκνχ ελδνεπηζειηαθή αιινίσζε (ASC-H), Με δηαγλσζηηθή αηππία 

αδεληθψλ θπηηάξσλ (AGUS). 

 Ελδνεπηζειηαθή αιινίσζε: Υακεινχ βαζκνχ, Τςεινχ βαζκνχ. 

 Θεηηθό γηα θαθνήζε θύηηαξα: Πιαθψδεο Ca, Αδελν-Ca 

 Όπσο ππνζηεξίδεη ν Ηαηξάθεο (2015), ε πνιχ πξψηκε έλαξμε ηνπ ηεζη ΠΑΠ θαη ε 

αλίρλεπζε HPV ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε εθαξκνγή δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ 

θαη ππεξζεξαπεηψλ ρσξίο επηζηεκνληθή ινγηθή. Δπηζεκαίλεη φηη ε ινγηθή ηεο έλαξμεο ηνπ 

ηεζη ΠΑΠ «αξγφηεξα» αληί γηα «λσξίηεξα»  βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πηζαλή παξνπζία 

ηνπ HPV είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ απηντάηαη.  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Ηαηξάθε (2015), έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο αγλννχλ απηέο ηηο ζπζηάζεηο, θαζψο θαη ηελ ινγηθή ηνπο. Καη επηζεκαίλεη φηη νη 

αλαθνηλψζεηο πνπ γίλνληαη θαηά θαηξνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα «Γσξεάλ ηεζη ΠΑΠ γηα φιεο 

ηηο γπλαίθεο απφ 15 εηψλ θαη άλσ, ζα δηελεξγνχληαη ζηα δεκφζηα θαη παλεπηζηεκηαθά 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ γπλαηθνινγηθή θιηληθή…», δελ ζπκθσλνχλ κε ηηο 

νδεγίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ (ηνπ Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ Μαηεπηήξσλ θαη Γπλαηθνιφγσλ 

θηι).  

Ο έιεγρνο, ζηηο ΖΠΑ, ζπζηήλεηαη λα γίλεηαη θάζε 2-3 έηε απφ ηελ ειηθία ησλ 21 κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 29 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Μαηεπηήξσλ θαη 

Γπλαηθνιφγσλ (American College of Obstetricians and Gynecologists  [ACOG]) ζπζηήλεη 

θπηηαξνινγηθή εμέηαζε θάζε 2 έηε ελψ ε U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)θαη 

ε American Cancer Society (ACS) θάζε 3 έηε απφ ηελ ειηθία ησλ 21 κέρξη ηελ ειηθία ησλ 29 

εηψλ.   
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3.3 Γλώζε ησλ Οδεγηώλ Πξόιεςεο ηνπ Γπλαηθείνπ Καξθίλνπ ηνπ Σξαρήινπ ηεο 

Μήηξαο 

Ζ πξφιεςε δηαθξίλεηαη ζηελ πξσηνγελή, θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνληαη κέηξα (φπσο 

εκβνιηαζκφο) ζε αλζξψπνπο πνπ δε λνζνχλ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε, ελψ ε δεπηεξνγελήο 

πεξηιακβάλεη ελέξγεηεο (δηαγλσζηηθέο θαη επεκβαηηθέο) γηα ηελ επηβξάδπλζε ή δηαθνπή 

εμέιημεο κηαο λφζνπ κεηά ηελ έγθαηξε δηάγλσζή ηεο θαηά ηα αξρηθά ηεο ζηάδηα. ην πεδίν 

ηεο πξσηνγελνχο πξφιεςεο ε εθαξκνγή ηνπ πξνιεπηηθνχ πιεζπζκηαθνχ εκβνιηαζκνχ 

λεαξψλ θνξηηζηψλ ειηθίαο 12-15 εηψλ, ηδαληθά πξηλ ηελ έλαξμε ζεμνπαιηθψλ επαθψλ, 

πξνηείλεηαη απφ κεγάιεο πνιπθεληξηθέο θιηληθέο θαη εξεπλεηηθέο κειέηεο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηείρε θαη ε Διιάδα (ΔΜΓΔ, 2014).  

ηελ Διιάδα ε πξνιεπηηθή πνιηηηθή γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη 

πεξηζηαζηαθή, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν πξφγξακκα ζε εζληθή βάζε 

(Μνπδάηζνπ, 2015). χκθσλα κε ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο  Μνπδάηζνπ (2015), «ε 

παξνπζία ελόο αλνξγάλσηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζε ζπλδπαζκό κε ηε 

δπζθνιία λα αλαπηπρζνύλ ππεξεζίεο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ, κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα εμήγεζε, 

γηαηί ε Ειιάδα καδί κε ηελ Πνξηνγαιία αλήθνπλ ζηηο ρώξεο κε ην πςειόηεξν πνζνζηό 

γπλαηθνινγηθνύ (-ηθώλ) θαξθίλνπ(-σλ) ζηελ Επξώπε.  

Σε όια ηα κεγάια Ειιεληθά λνζνθνκεία, ζε θάπνηα θέληξα πγείαο θαη ζηηο ηδησηηθέο 

θιηληθέο, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πξόιεςεο. Τα πξνγξάκκαηα πνπ γίλνληαη ζε δεκόζηεο 

ππεξεζίεο είλαη δσξεάλ, ελώ γηα εθείλα πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζε ηδησηηθνύο θνξείο απαηηνύληαη 

εμέηαζηξα. Επηπιένλ, έρεη δηαπηζησζεί όηη δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν θαη εληαίν ζύζηεκα κε 

ην νπνίν λα γίλεηαη ε πξόζθιεζε ησλ γπλαηθώλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνιεπηηθέο 

γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο» (Μνπδάηζνπ, 2015, ζει.41) . 

Όζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζηνρεχεη ζηελ 

πξψηκε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε ηεο λφζνπ, πξηλ μεθηλήζνπλ λα εκθαλίδνληαη θιηληθά 

ζπκπηψκαηα. Οη παξεκβάζεηο πξφιεςεο ζηεξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ κε ηε κέζνδν ηεο δηαινγήο. Ο πξνζπκπησκαηηθφο έιεγρνο αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο πιεζπζκνχ θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηνχληαη  ηα εμήο θξηηήξηα (Wilson θαη ζπλ, 

1968): 

 Ζ λφζνο πνπ αληρλεχεη πξέπεη λα απνηειεί ζπρλφ θαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνλ 

πιεζπζκφ. 

 Να είλαη θαηαλνεηή ε θπζηθή ηζηνξία ηεο λφζνπ. 
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 Ύπαξμε πξνζπκπησκαηηθνχ ζηαδίνπ ηεο λφζνπ. 

 Ύπαξμε απνδεθηήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζεξαπείαο ηεο λφζνπ. 

 Ύπαξμε έγθπξεο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδεθηήο δνθηκαζίαο δηάγλσζεο γηα ηε λφζν. 

 Σν ζχζηεκα πγείαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε 

ζεξαπεία ππνδνκή. 

 Πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν ηνκήο γηα ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. 

 Απνδεθηφ θφζηνο. 

 πλερήο θαη φρη εθάπαμ παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

ε απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί φηη ε αλαγλψξηζε ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηνπ πςεινχ 

θηλδχλνπ HPVζηελ αηηηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο παγθνζκίσο, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ ρξήζε πξνιεπηηθνχ εκβνιηαζκνχ σο έλα λέν ηξφπν πξφιεςεο ηνπ 

θαξθίλνπ. Γχν εκβφιηα βαζηζκέλα ζηελ πξσηεΐλε L1 ηνπ θαςηδίνπ ησλ ηψλ HPV 16 θαη 18 

έρνπλ επηθέξεη ζρεδφλ 100% απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξφιεςε ηεο επίκνλεο ινίκσμεο θαη 

ζηηο πξνθαξθηληθέο βιάβεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηφ. Σν πξψην εκβφιην νλνκάδεηαη 

Gardasil θαη ην δεχηεξν νλνκάδεηαη Cervarix, ζεσξεηηθά πξνζθέξνπλ πεξίπνπ 70% 

πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Υξηζηνδνχινπ,2009).  

Οη Υαξακήο θαη ζπλ (2014) δηεμήγαγαλ έξεπλα κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ 

γπλαηθψλ ειηθίαο 18−65 εηψλ πνπ πξνζέξρνληαλ ζηε γπλαηθνινγηθή θιηληθή θαη ζηα ηαθηηθά 

εμσηεξηθά ηαηξεία λνζνθνκείνπ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 300 γπλαίθεο, ειηθίαο 18−65 

εηψλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

γπλαηθψλ έρεη ππνβιεζεί ζε ηεζη ΠΑΠ. Σν 49,1% απηψλ θάλεη ηελ εμέηαζε θάζε ρξφλν θαη 

πνζνζηφ 50,9% ππνβάιιεηαη ζε απηή πεξηζηαζηαθά. Κχξηνη ιφγνη κε δηελέξγεηάο ηεο είλαη ε 

ακέιεηα (44,4%) θαη ε ληξνπή (33,3%). Έλα κεγάιν πνζνζηφ γπλαηθψλ δελ γλσξίδεη ηνλ ηφ 

HPV (56%), ηνλ ηξφπν κεηάδνζήο ηνπ (56,3%), ην HPV test (76,7%), πνχ νδεγεί κηα 

ινίκσμε απφ HPV (72,3%) θαη ηελ χπαξμε ηνπ εκβνιίνπ (59,7%), αιιά ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ είλαη δεθηηθέο ζηνλ εκβνιηαζκφ ηφζν γηα ηηο ίδηεο φζν θαη γηα ηα αλήιηθα παηδηά 

ηνπο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ζεσξεί φηη ηα θνξίηζηα-αγφξηα ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

ζρεηηθά κε ηε ζπζρέηηζε HPV-ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ-θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη 
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ε ελ ιφγσ ζπζρέηηζε λα απνηειεί αληηθείκελν ελεκέξσζεο ζηα ζρνιεία. Ζ γλψζε θαη ε 

ρξήζε ησλ παξαπάλσ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ειηθία, ηνλ ηφπν θαηνηθίαο, ην εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν, ην επάγγεικα θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε (Υαξακήο θαη ζπλ., 2014). 

Όζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ  ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ 

ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (Δηθφλα 3), ζηελ ίδηα έξεπλα ην 54,7% ησλ γπλαηθψλ ηεο κειέηεο 

δελ γλψξηδε ηελ αηηηνινγηθή ζχλδεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ελψ ην 69% 

ησλ γπλαηθψλ απάληεζε φηη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κπνξεί λα πξνιεθζεί ζε 

κεγάιν πνζνζηφ. εκεηψλεηαη φηη απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο πνπ απάληεζε φηη ε λφζνο 

κπνξεί λα πξνιεθζεί, ην 73,7% αλέθεξε φηη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ηεζη ΠΑΠ θαη 

ην 11,7% κε ζπρλέο εμεηάζεηο απφ ην γπλαηθνιφγν. 

 

Δηθόλα 3: Γλώζεηο γπλαηθώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. 

 

Πεγή: Υαξακήο θαη ζπλ., 2014 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 3 νη απαληήζεηο γηα ηελ εξψηεζε «Πσο λνκίδεηε φηη 

κπνξεί λα πξνιεθζεί ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο;» ήηαλ νη εμήο: 

1. Με πγηεηλή δηαηξνθή. 

2. Με απνθπγή ηνπ θαπλίζκαηνο. 

3. Με ζπληεξεηηθέο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. 
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4. Με test Παπαληθνιάνπ. 

5. Με ζπρλέο εμεηάζεηο απφ ηνλ γπλαηθνιφγν. 

6. Με θάξκαθα θαη βηηακίλεο. 

7. Γελ μέξσ. 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη νη γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ ηνπ 

δείγκαηφο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ήηαλ ειιηπείο θαη 

απνζπαζκαηηθέο, θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ δελ γλψξηδε γηα ηελ 

αηηηνινγηθή ζχλδεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηη είλαη ν HPV, πνηνη είλαη νη 

ηξφπνη κεηάδνζήο ηνπ, πνχ νδεγεί κηα ινίκσμε απφ HPV, ηη είλαη ην HPV test θαη φηη 

ππάξρεη εκβφιην θαηά ηνπ ηνχ HPV. Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ δήισζε φηη έρεη ππνβιεζεί 

ζε test Παπαληθνιάνπ (Υαξακήο θαη ζπλ., 2014). 

χκθσλα κε ηνπο Υαξακή θαη ζπλ. (2014), «φπσο πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο έξεπλεο, 

αληζφηεηεο ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ππάξρνπλ θαη ζηνλ 

αλαπηπγκέλν θφζκν, φπνπ νη αγξφηηζζεο θαη νη πησρφηεξεο γπλαίθεο δηαηξέρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. ε θάπνηεο επί πιένλ κειέηεο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη νη γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ εκπιέθνληαη ζηελ απνδνρή ηνπ πξνζπκπησκαηηθνχ 

ειέγρνπ». 

Οη Γθεζνχιε-Βνιηπξάθε θαη ζπλ. (2009) πξνέβεζαλ ζε έξεπλα κε ζέκα «Γλψζεηο 

γπλαηθψλ - επαγγεικαηηψλ πγείαο ζρεηηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηε 

δπλαηφηεηα δεπηεξνγελνχο πξφιεςήο ηνπ. ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 151 ελήιηθεο γπλαίθεο 

επαγγεικαηίεο πγείαο (γηαηξνί, λνζειεπηέο, καίεο θαη βνεζνί λνζειεπηψλ), ειηθίαο 18-65 

εηψλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ 

(64%) γλσξίδεη φηη ν θαξθίλνο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηάζηκνο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απφςεηο ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ αηηηνινγία ηεο λφζνπ, ιηγφηεξεο απφ ηηο 

κηζέο (38%) γλσξίδνπλ φηη ζπλδέεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (Δηθφλα 

4).Αλαθνξηθά κε ηε δεπηεξνγελή πξφιεςε ηεο λφζνπ, πνζνζηφ 46% ησλ γπλαηθψλ γλσξίδεη 

φηη βάζε ηεο πξφιεςεο είλαη ην ηεζη Παπαληθνιάνπ. 1 ζηηο 10 πεξίπνπ γπλαίθεο δείρλεη λα 

αγλνεί ηε κέζνδν πξφιεςεο. Δλψ αλαθνξηθά κε ηνλ αθξηβή ζθνπφ ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ, 

ην 60% ησλ γπλαηθψλ ηνπ δείγκαηνο γλψξηδαλ αθξηβψο γηαηί γίλεηαη ην ηεζη. 
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ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο νη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη «ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο 

δείρλνπλ όηη νη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο πγείαο είλαη κελ ελήκεξεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο πξόιεςεο 

ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, σζηόζν ε γλώζε ηνπο δελ είλαη πιήξεο. Υπάξρεη 

αλάγθε γηα κηα αλαζεώξεζε ησλ παξερόκελσλ γλώζεσλ ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, ηόζν ζε 

πξνπηπρηαθό, όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα πεξηνξηζηνύλ απηά ηα 

ειιείκκαηα γλώζεσλ» (Γθεζνχιε-Βνιηπξάθε θαη ζπλ., 2009). 

Δηθόλα 4: Άπνςε ησλ γπλαηθώλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ αηηηνινγία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

 

Πεγή: Γθεζνχιε-Βνιηπξάθε θαη ζπλ., 2009 

 

3.4 Οξζή Υξήζε ησλ Οδεγηώλ Πξόιεςεο ηνπ Καξθίλνπ ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο 

Ζ αλίρλεπζε θπηηαξνινγηθψλ αλσκαιηψλ κε ηε κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηεζη 

Παπαληθνιάνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε γπλαηθψλ κε πςεινχ βαζκνχ 

αλσκαιίεο πξνιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία 

Κιηληθή Κπηηαξνινγίαο (2016),  «ν θπηηαξνινγηθόο νξγαλσκέλνο πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο 

αλά 3-5 ρξόληα κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ επηπνιαζκό ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο κέρξη 

θαη 80% . Τα νθέιε απηά επηηπγράλνληαη κόλνλ εθ' όζνλ ε πνηόηεηα είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή ζε 

θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ, από ηελ 

ελεκέξσζε/πιεξνθόξεζε θαη ηελ πξόζθιεζε ηνπ επηιέμηκνπ πιεζπζκνύ-ζηόρνπ έσο ηηο 

επηδόζεηο ηεο δνθηκαζίαο ειέγρνπ θαη ηεο κεηαπαξαθνινύζεζεο (follow-up) θαη, εθ' όζνλ είλαη 

απαξαίηεην, ηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ γπλαηθώλ ζηηο νπνίεο αληρλεύηεθαλ θαηά ηνλ 

έιεγρν αλσκαιίεο». 
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χκθσλα κε ηελ ΔΜΓΔ (2014), πξνηείλεηαη ε έλαξμε πιεζπζκηαθνχ πξνιεπηηθνχ 

ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απφ ηελ ειηθία ησλ 21 

εηψλ. Γπλαίθεο ειηθίαο θάησ ησλ 21 εηψλ δελ πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε πξνγξάκκαηα 

πιεζπζκηαθνχ ειέγρνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία έλαξμεο ζεμνπαιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

ηε ζπλνδφ παξνπζία άιισλ θνηλσληθψλ - ζρεηηδφκελσλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο - 

παξαγφλησλ θηλδχλνπ. Γπλαίθεο ειηθίαο κεηαμχ 21-29 εηψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε 

πεξηνδηθφ πιεζπζκηαθφ έιεγρν κφλν κε κεζφδνπο θπηηαξνινγίαο ηξαρήινπ θάζε ηξία ρξφληα. 

Γηα γπλαίθεο κεηαμχ 30-65 εηψλ, ε ηδαληθφηεξε ζηξαηεγηθή είλαη ε ζχγρξνλε θπηηαξνινγηθή 

θαη HPV DNA δνθηκαζία θάζε πέληε ρξφληα (ΔΜΓΔ, 2014).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα σο πηζαλή ζπκπιεξσκαηηθή ρξήζε γηα ηελ θπηηαξνινγηθή 

εμέηαζε ηεζη Παπαληθνιάνπ έρεη εκθαληζηεί ην HPV DNA ηεζη. Δίλαη ιηγφηεξν επηξξεπέο ζε 

αλζξψπηλν ιάζνο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλίρλεπζε βιαβψλ, αιιά γηα αλίρλεπζε 

ζηειερψλ ηνπ ηνχ, ελψ θαζνξίδεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε. ηελ Διιάδα ην 2008 ε Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκψλ θαζηέξσζε ηνλ 

θαζνιηθφ εκβνιηαζκφ ηνπ δηδχλακνπ θαη ηεηξαδχλακνπ εκβνιίνπ ζε φια ηα θνξίηζηα 12-15 

εηψλ θαζψο θαη ησλ γπλαηθψλ 15-26 εηψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο εκβνιηαζζεί 

(Ακπξαρίκ θαη ζπλ., 2012). 

πρλά δελ γίλεηαη νξζή ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο, ην γεγνλφο απηφ ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε δπζθνιίεο λα αθνινπζεζνχλ νη 

πξνηεηλφκελεο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμεηάζεηο πξφιεςεο  θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε 

(Μνπδάηζνπ, 2015): 

 Σηο γεληθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο πγείαο. 

 Σα πξαθηηθά πξνβιήκαηα φπσο ε κεγάιε απφζηαζε απφ ηα αληίζηνηρα ηαηξηθά θέληξα 

εμέηαζεο. 

 Σν θφβν ηφζν γηα ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ φζν θαη γηα ηελ πηζαλφηεηα 

δηάγλσζεο θαξθίλνπ. 

 Σελ απνπζία έγθαηξεο θαη έγθπξεο ελεκέξσζεο θαη γλψζεο γηα ζέκαηα πξφιεςεο. 

 Σν θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ νη γπλαίθεο. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε Μνπδάηζνπ (2015) «ζρεηηθά κε ηηο  εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ 

γπλαηθείνπ θαξθίλνπ, νη γπλαίθεο παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ηε ζεηηθή ηνπο ζπλεηζθνξά, δελ 

ζπκκνξθψλνληαη ζηε δηελέξγεηά ηνπο. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη νη επξχηεξεο αληηιήςεηο θαη 
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απφςεηο πνπ έρνπλ γηα ζέκαηα πγείαο θαη φρη νη πξαγκαηηθνί θίλδπλνη θαη ε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. Οη ζηάζεηο γηα ηελ αζζέλεηα θαη ηελ πγεία ηζρπξνπνηνχλ θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο πξφιεςεο». 

χκθσλα κε ηνπο Trigoni θαη ζπλ. (2008), νη γπλαίθεο νη νπνίεο θαηνηθνχλ ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα ηα ζέκαηα 

πξφιεςεο. Πνιιέο θνξέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε απφζηαζε θαη ε αδπλακία χπαξμεο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο, πνπ ηηο απσζεί απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξφιεςεο. 

χκθσλα κε ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Μνπδάηζνπ (2015), «έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο ιφγνπο πνπ νη γπλαίθεο απνθεχγνπλ ηελ αθνινπζία ησλ πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ είλαη ν θφβνο ηεο δηάγλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη νη πξνιεπηηθέο 

εμεηάζεηο είλαη επίπνλεο θαη άβνιεο». ε απηά έξρεηαη  λα πξνζηεζεί θαη ε απνπζία ζσζηήο 

θαη έγθαηξεο ελεκέξσζεο, γεγνλφο ην νπνίν απνζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο. Βάζεη ησλ  Kaltsa θαη 

ζπλ (2012), «ε έγθαηξε θαη έγθπξε παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κε ηηο γπλαίθεο 

απμάλεη ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ». 

Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε επεξεάδνληαη θαη απφ ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Όκσο βάζεη έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

νξεηλή Κξήηε, πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο ρξήζεο ηνπ Pap test κε 

θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην εηζφδεκα, ε εθπαίδεπζε ή ε απαζρφιεζε. 

Απηφ ελδερνκέλσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε ζηηγκή πνπ δηεμήρζε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππήξρε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηελ ΠΦΤ γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο 

θαη πιήξεο αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εμεηάζεσλ (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ., 

2016). 

Αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφιεςε είλαη ε ειηθία, ζπγθεθξηκέλα 

νη γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο πξνβαίλνπλ ζπρλά ζε εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ γπλαηθείνπ 

θαξθίλνπ. Απηφ νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

παξακέιεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ε απνπζία ζπκπησκάησλ, αιιά ζε εμσγελείο παξάγνληεο 

φπσο είλαη ην γεγνλφο φηη νη εηδηθνί αδπλαηνχλ λα πξνζεγγίζνπλ εχθνια απηέο ηηο γπλαίθεο 

(Μνπδάηζνπ θαη ζπλ., 2016). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη λεφηεξεο γπλαίθεο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

γλσξίδνπλ ηα ζέκαηα πξφιεςεο, απηφ νθείιεηαη θαη ζην φηη έρνπλ θαιχηεξν κνξθσηηθφ 

επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ηηο γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Δπηπξφζζεηα νη λέεο γπλαίθεο 
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έρνπλ ελεξγή ζεμνπαιηθή δσή, επνκέλσο θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα έρνπλ 

αιιειεπίδξαζε κε επαγγεικαηίεο πγείαο (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ., 2016). 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληνπηζηεί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο ζηελ εθαξκνγή ζπκπεξηθνξψλ πγείαο. Όπσο αλαθέξεη ε Γξίβα (2013) «νη 

πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο είηε απεπζείαο, είηε κέζσ ηεο 

επίδξαζήο πνπ πξνθαινχλ ζε γλσζηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ζηάζε ή πξφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζπκπεξηθνξάο πγείαο». Όκσο ζηελ αθνινπζία ή κε ησλ πξνιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ ζπκβάινπλ θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, φπσο είλαη ν θφβνο, ε αλεζπρία ζρεηηθά 

κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ, θαη ηα επίπεδα άγρνπο (Γξίβα, 2013). 

 Γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ απαηηείηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο είλαη 

απαξαίηεηε, αιιαγέο φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ θαπλίζκαηνο ή θαη ε πιήξεο απνρή απφ ην 

θάπληζκα, ε πηνζέηεζε ηεο άζθεζεο,  ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε απνθπγή ηεο θαηαλάισζεο 

αιθνφι, έρνπλ σο απνηέιεζκα ην θαιφ ζσκαηηθφ βάξνο πνπ παίδεη κεγάιν ξφιν, ην γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα θξαηήζεη φζν γίλεηαη ηε λφζν καθξηά. Μειέηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, έρνπλ 

δείμεη φηη αθφκα θαη 1 πνηήξη αιθνφι εκεξεζίσο είλαη επηβαξπληηθφο παξάγνληαο ελψ, 

δηαθάλεθε φηη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ρεηξνπξγεζεί θαη ζπλερίδνπλ λα θαπλίδνπλ κεηά ηελ 

επέκβαζε είραλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνηξνπηάζνπλ (naftemporiki,2016). 

 

3.5 Κνηλσληθό Κεθάιαην θαη Πξόιεςε ηνπ Γπλαηθείνπ Καξθίλνπ 

Οη γπλαίθεο νη νπνίεο έρνπλ κεγάια πνζνζηά θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπληζησζψλ ηνπ, φπσο νη αμίεο δσήο θαη ε αζθάιεηα, έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη πεγέο πνπ ελδπλακψλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ πγεία 

ηνπο (Beaudoin, 2009). χκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (2015), «ην θνηλσληθφ θεθάιαην κπνξεί 

λα βειηηψζεη ηελ ππνθεηκεληθή πγεία ησλ αλζξψπσλ κε ηε κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο θαη 

ηεο γλψζεο. Οη γπλαίθεο πνπ έρνπλ θαιή γλψζε ηαηξηθψλ ζεκάησλ, έρνπλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζζέλεηαο θαη λα 

δίλνπλ αληηθεηκεληθέο απαληήζεηο».  

εκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ πξφιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ 

είλαη ε ειηθία. Όπσο ππνζηεξίδεη ε Μνπδάηζνπ (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ, 2016) νη κεγαιχηεξεο 

ειηθηαθά γπλαίθεο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξν ηηο εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ, ην γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο φπσο ε πξνζσπηθή ηνπο ακέιεηα ή ε έιιεηςε 
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ζπκπησκάησλ, αιιά θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο φπσο είλαη ε αδπλακία ησλ εηδηθψλ λα ηηο 

πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηηο ελεκεξψζνπλ. 

χκθσλα κε ηελ Μνπδάηζνπ (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ, 2016), νη λεαξέο γπλαίθεο είλαη πην 

πηζαλφ λα γλσξίδνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ, ην γεγνλφο 

απηφ νθείιεηαη αθελφο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κφξθσζε ηνπο θαη αθεηέξνπ ζην 

φηη έρνπλ ελεξγή ζεμνπαιηθή δσή επνκέλσο είλαη πην πηζαλφ λα έξρνληαη ζπρλφηεξα ζε 

επαθή κε επαγγεικαηίεο πγείαο. Σν πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη παξάγνληαο ν νπνίνο 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ νξζή ρξήζε ησλ πξνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγεί 

ηηο πξνυπνζέζεηο νη γπλαίθεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ. 2016).  

χκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήρζε απφ ηελ Μνπδάηζνπ (2015), ε νπνία σο θεληξηθφ 

ζθνπφ είρε ηελ εθηίκεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ γπλαηθνινγηθψλ εμεηάζεσλ απφ 

γπλαίθεο, θαηνίθνπο κηαο αγξνηηθήο νξεηλήο πεξηνρήο ηεο Κξήηεο, φηαλ έλα άηνκν πηνζεηεί 

κηα λέα ζπκπεξηθνξά πγείαο φπσο ην ηεζη ΠΑΠ , απηφ ζα έρεη αληίθηππν ζηελ ππνθεηκεληθή 

ηνπ πγεία, γηαηί ζα ζεσξεί φηη ε πγεία ηνπ βειηηψζεθε, άζρεηα απφ ην αληηθεηκεληθφ 

απνηέιεζκα. Δπηπιένλ νη γπλαίθεο πνπ αθνινπζνχλ ηηο εμεηάζεηο πξφιεςεο ηνπ γπλαηθείνπ 

θαξθίλνπ, εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη ζε επαθή κε επαγγεικαηίεο πγείαο 

ζηελ θνηλφηεηα, φπσο γηαηξνχο, καίεο θαη θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Οη επαγγεικαηίεο απηνί 

έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή γηα ζέκαηα πξφιεςεο 

(Μνπδάηζνπ, 2015). 

Σν θνηλσληθφ ζχζηεκα πξφλνηαο είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

πγείαο ησλ αλζξψπσλ, ιφγσ ηνπ φηη ζηελ πξάμε αληηθαηνπηξίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθάζηνηε θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο ελφο αλζξψπνπ ζηελ πγεία ηνπ (Bambra θαη ζπλ. 

2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΧΝ ΑΣΔΗ ΚΡΖΣΖ 

 

4.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηεο γλψζεο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο εμέηαζεο 

πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο (test pap) ζε λεαξέο θνηηήηξηεο ρνιήο Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο ηνπ ΑΣΔΗ Κξήηεο (Παξάξηεκα Ζξαθιείνπ), ζε ζπλάξηεζε κε ην ζπλνιηθφ αηνκηθφ 

ηνπο θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη λα κειεηεζεί αλ ε γλψζε θαη ε ζπκκφξθσζε ζηελ νξζή 

ρξήζε ηνπ test pap επεξεάδεηαη απφ ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο 

ηνπ. 

 

4.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, βάζεη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πνπ έγηλε θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Γλψζε ησλ νδεγηψλ πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο απφ ηηο λεαξέο 

θνηηήηξηεο ηεο ρνιήο Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ΑΣΔΗ Κξήηεο (παξάξηεκα 

Ζξαθιείνπ). Γηα παξάδεηγκα ζα εμεηαζηεί αλ νη θνηηήηξηεο είλαη γλψζηξηεο ησλ 

νδεγηψλ πξφιεςεο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηνπ Test Pap.  

2. Αθνινπζία ησλ πξνβιεπφκελσλ εμεηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, απφ ηηο λεαξέο θνηηήηξηεο. Πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί αλ γίλεηαη 

νξζή ρξήζε ηεο πξφιεςεο ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ. 

3. πζρέηηζε ηνπ αηνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, ζπλνιηθά αιιά θαη ησλ επηκέξνπο 

παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ γλψζε θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπ test pap. Δπηπιένλ  

πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε φζνλ αθνξά ηελ γλψζε θαη ηελ 

νξζή ρξήζε test pap κεηαμχ ησλ θνηηεηξηψλ ησλ δχν ρνιψλ Ννζειεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ηνπ ΑΣΔΗ Κξήηεο (Παξάξηεκα Ζξαθιείνπ). 
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4.3 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

4.3.1 Πνζνηηθή Έξεπλα 

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα. ε πνζνηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα σο βαζηθφ ζθνπφ έρεη ηελ εχξεζε ζρέζεσλ κεηαμχ δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ.  Ζ πνζνηηθή έξεπλα αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ κε 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, καζεκαηηθά κνληέια θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Υξεζηκνπνηείηαη 

ζπλήζσο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα παξαηεξήζεσλ θαη επηδηψθεηαη γελίθεπζε ζε έλα 

επξχηεξν πιεζπζκφ. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κε δνκεκέλα πξσηφθνιια, φπσο 

εξσηεκαηνιφγηα, θιίκαθεο θαη δνθίκηα επηηεπγκάησλ (Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, 2017).  

Μέζσ ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο επηρεηξείηαη λα ιεθζνχλ ζαθή θαη αθξηβή απνηειέζκαηα, 

ηα νπνία λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν πην γλσζηφ εξγαιείν γηα ηελ ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα είλαη ην εξσηεκαηνιφγην. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ εμαξηάηαη απφ 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη απφ ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα 

εξγαζία ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ.  

 

4.3.2 πιινγή Γεδνκέλσλ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηελ ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Οη εξσηήζεηο ήηαλ απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο θαη νη απαληήζεηο πνπ 

δφζεθαλ αθνξνχζαλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξζή ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ 

πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο κήηξαο.  

ε φιεο ηηο θνηηήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έγηλαλ αθξηβψο νη ίδηεο 

εξσηήζεηο, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αθξηβψο ηα ίδηα ιφγηα. Όιεο νη θνηηήηξηεο αληηκεησπίζηεθαλ 

κε νπδέηεξν ηξφπν φζνλ αθνξά ηελ ζπλέληεπμε. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο ζην 

Ζξάθιεην θαη είρε ιεθζεί ε απαξαίηεηε άδεηα ηφζν απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο, φζν θαη 

απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο.  
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4.3.3 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν  

Ωο εξεπλεηηθφ εξγαιείν φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ήηαλ αλψλπκν. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ θνηηεηξηψλ ζρεηηθά κε ην (αηνκηθφ) 

θνηλσληθφ θεθάιαην, θαζψο επίζεο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζσζηή  αθνινπζία ησλ 

εμεηάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, θαη εξσηήζεηο γηα ηελ ζπζρέηηζε ηνπ 

αηνκηθνχ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κε ηελ πξφιεςε ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ. 

πγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα. Σν πξψην αθνξά ηε 

ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ 

έξεπλα. Σν δεχηεξν είλαη ε ειιεληθή κεηάθξαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ SCQ  (Social Capital 

Questionnaire) ησλ Onyx & Bullen, 2000. Σελ επηκέιεηα ηεο Διιεληθήο κεηάθξαζεο θαη 

ζηάζκηζεο είραλ νη: Γ. Κξηηζσηάθεο, Α. Κνχηεο, θαη Σ. Φηιαιήζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο . Ζ άδεηα ηνπ Social Capital Questionaire ζηα Διιεληθά 

δφζεθε ζην Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Τπεξεζηψλ Τγείαο ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ιεθζεί ε απαξαίηεηε 

άδεηα απφ ηνλ θχξην Κξηηζσηάθε Γ. 

Σν ηξίην κέξνο αθνξά εξσηήζεηο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Όζνλ αθνξά ην εξσηεκαηνιφγην πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηκήκα απφ ην εξσηεκαηνιφγην ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο Μνπδάηζνπ 

(2015), κε πξνζζήθε εξσηήζεσλ γηα ηελ γλψζε θαη ηελ νξζή ρξήζε ησλ εμεηάζεσλ 

πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο.  

Ζ ζηάζκηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έδεημε φηη ππάξρνπλ νη εμήο θιίκαθεο θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1. 

Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη ζηηο θιίκαθεο “αμία ηεο δσήο” θαη “ζπκκεηνρή ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα” κε 12 εξσηήζεηο θαη εχξνο βαζκνινγίαο απφ 12-48. Οη θιίκαθεο «αίζζεκα 

αζθάιεηαο», «νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο» θαη «αλνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο» 

απνηεινχληαη απφ 2 εξσηήζεηο θαη εχξνο ηηκψλ απφ 2-8. Όζα άηνκα εξγάδνληαη απαληνχλ ζε 

πέληε επηπιένλ εξσηήζεηο κε ηε πεξηγξαθή «εξγαζηαθέο ζρέζεηο» κε εχξνο ηηκψλ απφ 5-20. 

Σέινο ε ηειεπηαία εξψηεζε δελ αλήθεη ζε θάπνηα θιίκαθα (a37) θαη αθνξά ην εάλ 

βειηηψζεθε ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

 



[44] 
 

Πίλαθαο 1: Κιίκαθεο θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ, εξσηήζεηο θαη βαζκνλόκεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ 

Κιίκαθεο Αγγιηθόο Όξνο Δξσηήζεηο Όξηα 

βαζκνινγίαο 

Αμία ηεο Εσήο  Value of Life a1-a2, a4, a9, a15-a17, 

a19-a21,  a27-a28 

12-48 

πκκεηνρή ζηελ  

ηνπηθή θνηλόηεηα  

Participation in the 

local community 

a3, a5, a7, a11-a14, a22-

a26 

12-48 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο  Feeling of Safety a4, a6 2-8 

Οηθνγελεηαθέο θαη 

Φηιηθέο ρέζεηο  

Family and friends 

Relations 

a17-a18 2-8 

Αλνρή ηεο 

Γηαθνξεηηθόηεηαο 

Tolerance of divercity a29-a30 2-8 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο Work connections a32-a36 5-20 

ύλνιν 31 εξσηήζεσλ Total 31 a1-a31 31-124- 

ύλνιν 36 εξσηήζεσλ Total 36 a1-a36 36-144 

 

 

4.3.4 Γείγκα Έξεπλαο 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 100 ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Π.).Οη θνηηήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο πξνέξρνληαη θαη απφ ηα δχν ηκήκαηα, 

ζπγθεθξηκέλα πξνέξρνληαη απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (49 γπλαίθεο) θαη απφ ην 

Σκήκα Ννζειεπηηθήο (51 γπλαίθεο).Οη θνηηήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πιεξνχζαλ 

ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

1. Δίλαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. 

2. Φνηηνχλ ζην 2
ν
 έηνο ησλ ζρνιψλ ηνπο θαη άλσ. 
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3. Έρνπλ επηζθεθηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηνλ γπλαηθνιφγν ηνπο. 

Να ζεκεησζεί φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη δείγκα επθνιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο (δεηγκαηνιεςία επθνιίαο), ζχκθσλα κε ηνλ Μεξθνχξε (2008) «…είλαη αξθεηά 

ζπρλή ζηηο λνζειεπηηθέο έξεπλεο, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. ην δείγκα επθνιίαο ηα 

ππνθείκελα ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ έξεπλα ή επηιέγεζαλ επεηδή ζπλέπεζε λα είλαη ζην 

ζσζηφ κέξνο ηα ζσζηή ζηηγκή. Σα ππνθείκελα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα 

κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ν επηζπκεηφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο» (Μεξθνχξεο Α, 2008). 

 

4.3.5 ηαηηζηηθέο Μέζνδνη 

Οη ζπλερείο κεηαβιεηέο φπσο νη βαζκνινγίεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εθθξάζηεθαλ 

θπξίσο κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο απφθιηζεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέηξα ζέζεο θαη δηαζπνξάο, φπσο ε δηάκεζνο θαη ε ειάρηζηε –κέγηζηε 

ηηκή. Οη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο εθθξάζηεθαλ κε ηε κνξθή ζπρλφηεηαο (n) θαη %ζπρλφηεηαο 

(%).  

Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ δηαθξηηψλ κεηαβιεηψλ έγηλαλ κε ηνλ έιεγρν ρ
2 

ηνπ Pearson. Γηα 

ηε εχξεζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ κεηαμχ δχν νκάδσλ (π.ρ. θιίκαθα SC αλά 

θχιν) ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο ηα t αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (independent samples t-test). 

Γηα ζπγθξίζεηο κέζσ ηηκψλ κεηαμχ ζπλερψλ κεηαβιεηψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν νκάδεο 

(>2) ρξεζηκνπνηήζεθε ν έιεγρνο δηαθχκαλζεο θαηά έλα παξάγνληα (one-way ANOVA) (π.ρ. 

SC αλά γλψζε ζην Test Pap).  

Ζ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε δηαγξάκκαηα  δηαζπνξάο 

(scatter plots), ζεθνγξάκκαηα (Box and Whisker plots) θαη κε ξαβδνγξάκκαηα (bar charts).  

Ζ αξρηθή θαηαρψξηζε έγηλε ζε ππνινγηζηηθφ θχιν EXCEL for Windows 2010 ελψ ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 22.0. 

 

4.4 Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Έξεπλαο 

πλνιηθά ζηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο  100 θνηηήηξηεο ηεο ρνιήο  Δπαγγεικάησλ 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο (.Δ.Τ.Π.)  ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο. Απφ ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

έιαβαλ κέξνο 49 γπλαίθεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 49% ηνπ δείγκαηνο, ελψ απφ ην 
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Σκήκα Ννζειεπηηθήο έιαβαλ κέξνο 51 γπλαίθεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 51% ηνπ 

δείγκαηνο. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε κέζε ειηθία ησλ 

γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 22,0 ± 2,2 έηε κε εχξνο απφ 19-35 εηψλ. Κξηηήξην 

ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα ήηαλ νη θνηηήηξηεο λα βξίζθνληαη ζην 4
ν
 εμάκελν θνίηεζεο θαη άλσ 

ή αιιηψο απφ ην  2
ν
  έηνο ζπνπδψλ θαη άλσ.  

ηνλ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ εξσηψκελσλ θνηηεηξηψλ 

αλά Σκήκα θαη ζην ζχλνιν ηνπο ζε φηη αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

Πίλαθαο 2. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζπνπδώλ αλά Σκήκα 

θαη ζπλνιηθά 

  Κνηλσληθή  

Δξγαζία 

(n=49) 

Ννζειεπηηθή 

(n=51) 

 

ύλνιν P 

Δμάκελν 4o 20 47,6% 22 52,4% 42 0,338 

 5o 0 0,0% 2 100,0% 2  

 6o 12 38,7% 19 61,3% 31  

 8o 4 80,0% 1 20,0% 5  

 9o 1 100,0% 0 0,0% 1  

 10o 5 62,5% 3 37,5% 8  

 12o 6 66,7% 3 33,3% 9  

 14o 1 50,0% 1 50,0% 2  

Έηνο  2ν Έηνο 20 45,5% 24 54,5% 44 0,138 

πνπδώλ 3 Έηνο 12 38,7% 19 61,3% 31  

 4 Έηνο 4 80,0% 1 20,0% 5  

 Πηπρίν 13 65,0% 7 35,0% 20  

Οηθνγελεηαθή  Αλύπαληξε 45 50,6% 44 49,4% 89 0,396 

Καηάζηαζε πδώ 3 50,0% 3 50,0% 6  

 Παληξεκέλε 0 0,0% 3 100,0% 3  

 Άιιν 1 50,0% 1 50,0% 2  

  

Μέζε 

Σηκή 
TA 

Μέζε 

Σηκή 
TA 

Μέζε 

Σηκή 

(ΣΑ) 

P 

Ζιηθία (έηε)  22,2 2,0 22,2 2,0 22,0 (2,2) 0,502 
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Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ Πίλαθα 2 πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηξηψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 42% (42 θνηηήηξηεο) θαη ζηα δχν ηκήκαηα αιιά θαη 

ζην ζχλνιν ηεο έξεπλαο θνηηνχλ ζην 4
ν
 εμάκελν. Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ζην Σκήκα 

Κνηλσληθήο Δξγαζία ηα πεξηζζφηεξα άηνκα (44) ηνπ δείγκαηνο  ζπγθεληξψλνληαη ζην 2
ν
 θαη 

ζην 3
ν
 έηνο, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο (31 θνηηήηξηεο). Όπσο θαη ζηελ 

αλάιπζε θαηά εμάκελν έηζη θαη ζηελ αλάιπζε θαηά έηνο πξνθχπηεη φηη θαη νη δχν ζρνιέο δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε p=0,338 θαη p-0,138 αληίζηνηρα.  

Απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο 3 θνηηήηξηεο απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο δήισζαλ πσο 

είλαη παληξεκέλεο, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

89% είλαη αλχπαληξεο, ην απνηέιεζκα απηφ ήηαλ αλακελφκελν. Όπσο θαη ζηα πξνεγνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά έηζη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p=0,396) φπσο επίζεο θαη ζηελ ειηθία (p=0,502). 

ην επφκελν Πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθή 

θαηάζηαζε ησλ ζπκκεηερνπζψλ θνηηεηξηψλ. πλνιηθά θαη απφ ηα δχν ηκήκαηα εξγάδνληαη 

18 θνηηήηξηεο, θαη  δεδνκέλνπ ησλ σξψλ εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ζε 

€, πξφθεηηαη γηα πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε. Να ζεκεησζεί φηη ελψ ε θαηαλνκή ηνπο αλά 

ηκήκα δελ δηαθνξνπνηείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p= 0,539). 

Όζνλ αθνξά ην είδνο ηεο εξγαζίαο, βάζεη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζρεηίδνληαη 

θπξίσο κε εξγαζία ζε ρψξνπο εζηίαζεο (8 θνηηήηξηεο),  αιιά έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

θνηηεηξηψλ (5 θνηηήηξηεο)  δήισζαλ φηη απαζρνινχληαη σο ηδησηηθνί ππάιιεινη. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ κηζζφ πξνέθπςε φηη  ην 47% ησλ θνηηεηξηψλ ιακβάλεη κεληαίν 

κηζζφο κέρξη θαη 500 €. Ζ θαηαλνκή ηνπο δε δηαθνξνπνηείηαη αλά ηκήκα (0,874). Δλψ ν 

κέζνο φξνο σξψλ εξγαζίαο ππνινγίζηεθε ζε 21,9 ±14,6 ψξεο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά >0,05 (p=0.157) αλάκεζα ζηα ηκήκαηα. 

 

Πίλαθαο 3: Δξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ζπκκεηερνπζώλ 

ζπνπδαζηξηώλ 

  

  Κνηλσληθή  

Δξγαζία 

(n=49) 

Ννζειεπηηθή 

(n=51) 

ύλνιν P 

Δξγαζία Όρη 39 47,6% 43 52,4% 82 0,539 

 Ναη 10 55,6% 8 44,4% 18  
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Αζθάιεηα Όρη 15 53,6% 13 46,4% 28 0,655 

 Ναη 34 48,6% 36 51,4% 70  

Μεληαίν  <100 3 37,5% 5 62,5% 8 0,874 

Δηζόδεκα (€) 101-300 19 48,7% 20 51,3% 39  

 301-500 13 52,0% 12 48,0% 25  

 501-1000  9 45,0% 11 55,0% 20  

  

Μέζε 

Σηκή 
ΣΑ 

Μέζε 

Σηκή 
ΣΑ 

Μέζε 

Σηκή 

(ΣΑ) 

 

Ώξεο Δξγαζίαο  
16,5 11,1 26,7 16,2 

21,9 

(14,6) 

0,157 

 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ θνηηεηξηψλ γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο. Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα πεξηέρεη ηφζν πνζνηηθέο φζν θαη πνηνηηθέο εξσηήζεηο. ηνλ 

Πίλαθα 4 θαη ζηα Γηαγξάκκαηα 1 θαη 2 παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ζε απηή ηελ ελφηεηα 

εξσηήζεσλ.  

Όπσο πξνέθπςε ε πιεηνςεθία πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 62,5% ησλ θνηηεηξηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο δήισζαλ φηη δελ έρνπλ επηζθεθζεί πνηέ γπλαηθνιφγν. Δλψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο είλαη 37,5%. 

Απηή ε δηαθνξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,315).  

Σν 82,0% ησλ θνηηεηξηψλ ππνζηεξίδεη φηη  έρεη ελεκεξσζεί επαξθψο γηα ην πψο γίλεηαη 

ην Test Pap, ελψ κφλν κηα θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο δήισζε φηη δελ 

έρεη ελεκεξσζεί θαζφινπ ζρεηηθά κε ην Test Pap, θαη ζε απηή ηελ εξψηεζε δελ 

παξνπζηάζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,381).  

Σν 76,0% ησλ θνηηεηξηψλ θαη ησλ δχν ηκεκάησλ δήισζαλ φηη ε δηελέξγεηα ηνπ Test 

Pap ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε ρξφλν φπσο πξνηείλεη ν γηαηξφο. Δπίζεο ην 88% ησλ 

θνηηεηξηψλ ηνπ δείγκαηνο γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ πξφιεςε ηπ θαξθίλνπ, 

ελψ ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο δελ γλψξηδε ηελ χπαξμε ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ. 

πγθεθξηκέλα ην 33% ησλ θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο δελ γλψξηδε ηελ χπαξμε 

ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαξθίλνπ, θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην θνηηεηξηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο είλαη 66,7%  (Πίλαθαο 4). 

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο  

Ννζειεπηηθήο πνπ δελ έρεη θάλεη πνηέ Test Pap είλαη 77,8% (n=14) απφ ην ζχλνιν ησλ 18 
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ζπνπδαζηξηψλ ζπλνιηθά (p=0,026). εκεησηέσλ φηη ε ζχγθξηζε αθνξά ηηο θνηηήηξηεο πνπ 

δήισζαλ φηη έρνπλ επηζθεθζεί γπλαηθνιφγν. 

 

Πίλαθαο 4: πκπεξηθνξά, αληηιήςεηο γηα ηηο γπλαηθνινγηθέο εμεηάζεηο ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο 

  

Σκήκα 

ύλνιν 

  

Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο Ννζειεπηηθήο   

N % N % N p 

Έρεηο επηζθεθζεί πνηέ 

γπλαηθνιόγν; 

Όρη 6 37,5% 10 62,5% 16 0,315 

Ναη 43 51,2% 41 48,8% 84   

Έρεηε ελεκεξσζεί γηα 

ην πσο γίλνληαη 

εμεηάζεηο πξόιεςεο 

γπλαηθείνπ θαξθίλνπ 

όπσο θαη ην test Pap 

Καζόινπ 1 100,0% 0 0,0% 1 0,381 

Λίγν 10 58,8% 7 41,2% 17   

Πνιύ 
38 46,3% 44 53,7% 82   

Κάζε πόηε ζαο 

πξνηείλεη ν γηαηξόο ην 

test Pap (έηε) 

0,5 2 66,7% 1 33,3% 3 0,621 

1 34 44,7% 42 55,3% 76   

2 3 60,0% 2 40,0% 5   

Τπεξεζίεο γηα 

πξόιεςε Ca 

Όρη 8 66,7% 4 33,3% 12 0,192 

Ναη 41 46,6% 47 53,4% 88   

Έρεηε θάλεη test Pap Όρη 4 22,2% 14 77,8% 18 0,026 

 Ναη 36 51,4% 34 48,6% 70  

 

ην Γηάγξακκα 1 (ζεθφγξακκα) απεηθνλίδνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηηο 

εξσηψκελεο θνηηήηξηεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ Test Pap πνπ έρνπλ θάλεη. Απφ ηα 

δεδνκέλα πξνέθπςε φηη ν κέζνο αξηζκφο Test Pap είλαη 3,3 ± 2,4 γηα ην ζχλνιν ησλ 

θνηηεηξηψλ, πην αλαιπηηθά νη θνηηήηξηεο  ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο έρνπλ κέζν φξν 3,0 ± 

2,6, θαη νη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο έρνπλ κέζν φξν 3,5±2,2,  φκσο 

δελ παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p=0,394).  

 

Γηάγξακκα 1. Αξηζκόο Test Pap  πνπ έρνπλ Κάλεη νη Δξσηώκελεο  Φνηηήηξηεο. 
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Αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ ηηο θνηηήηξηεο λα θάλνπλ Test Pap 

(Γηάγξακκα  2), απφ ηα δεδνκέλα ηε έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε πην ζπρλή αηηία είλαη ν θφβνο ή 

ε ληξνπή, ζπγθεθξηκέλα  απηφ δήισζαλ 10 ζπνπδάζηξηεο πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 33,3%, 

ελψ ην  23,3% (7 θνηηήηξηεο) δήισζαλ φηη «απιά δελ έρεη ηχρεη».  

Σν 16,7% (πνπ αληηζηνηρεί ζε 5 θνηηήηξηεο) δήισζαλ φηη ν ιφγνο πνπ δελ έρνπλ θάλεη 

Test Pap είλαη ε κε έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθήο δσήο, ελψ ην 13,3%  (4 θνηηήηξηεο) ζεσξεί φηη 

«δελ ρξεηάδεηαη», επίζεο πνζνζηφ 13,3% (4 θνηηήηξηεο) επηθαιέζηεθαλ άιινπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ θάλεη Test Pap, νη θνηηήηξηεο πνπ έδσζαλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε πξνέξρνληαη απφ ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο. Με εμαίξεζε ηελ θαηεγνξία «άιινη 

ιφγνη» φιεο νη ππφινηπεο απαληήζεηο είραλ ίδηα θαηαλνκή ζηα δχν κειεηψκελα ηκήκαηα. 
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Γηάγξακκα 2. Λόγνη κε Γηεμαγσγήο Test Pap 

 
 

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ 28 θνηηεηξηψλ πνπ ξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα αιιάμεη 

ζηηο  δηαδηθαζίεο πξφιεςεο ην 46,4% (13 θνηηήηξηεο)  απάληεζε «ηίπνηα», ελψ ην 10,7% (3 

θνηηήηξηεο) πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα είλαη δσξεάλ, επηπξφζζεηα ην 10,7% (3 θνηηήηξηεο)  

δήισζε φηη πξέπεη λα ππάξρεη θαιχηεξε ελεκέξσζε (Γηάγξακκα 3). 

 

Γηάγξακκα 3. Αιιαγέο ζηηο εμεηάζεηο πξόιεςεο 
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Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην, επίζεο εμεηάζηεθε ην πψο νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ επεξεάδνληαη 

απφ δηάθνξεο κεηαβιεηέο. ην Παξάξηεκα Α ππάξρεη κηα ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ζπνπδαζηξηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην.  

ηνλ Πίλαθα 5 θαη ζην Γηάγξακκα 4 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ θιηκάθσλ ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερνπζψλ. Παξαηεξνχκε φηη νη ηηκέο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ζρεηηθά πςειέο αλ θξίλνπκε απφ ηηο 

ηηκέο ησλ δηακέζσλ (χλνιν 31 εξσηήζεσλ 73,0, ζχλνιν 36 εξσηήζεσλ 74,0). ε θάζε 

πεξίπησζε νη δηάκεζεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηε κέζε ηηκή ησλ νξίσλ (π.ρ. Αλνρή ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο 8+2=10/2=5,  δηάκεζνο ηηκή 5,5).  

 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ησλ θιηκάθσλ ηνπ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ γηα ην 

ζύλνιν ησλ εξσηώκελσλ ζπνπδαζηξηώλ 

 

  

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε Γηάκεζνο Διάρηζην Μέγηζην 

ύλνιν 31 73,1 7,4 73,0 50 89 

ύλνιν 36  75,7 9,9 74,0 50 104 

Αμία ηεο Εσήο  34,6 4,4 34,0 25 44 

πκκεηνρή ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα 
20,7 4,3 20,5 13 31 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο  5,8 1,2 6,0 2 8 

Οηθνγελεηαθέο θαη Φηιηθέο 

ρέζεηο  
4,9 1,2 5,0 2 8 

Αλνρή ηεο 

Γηαθνξεηηθόηεηαο 
5,5 1,5 5,5 2 8 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο 14,4 3,4 14,0 6 20 
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Γηάγξακκα 4: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ 

 

 

 
 

Όζνλ αθνξά ηηο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ζηηο 

ζπληζηψζεο ηνπ, ειέγζεθαλ νη κεηαβνιέο ηνπ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά, ηα επαγγεικαηηθά θαη 

ηα εθπαηδεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Πξνέθπςε φηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη νη ζπληζηψζεο ηνπ θαίλεηαη λα κελ 

επεξεάδνληαη απφ ην είδνο ηνπ ηκήκαηνο θνίηεζεο (p>0.05) κε εμαίξεζε ηελ θιίκαθα «αλνρή 

ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο» φπνπ ε ηηκή p είλαη 0,004 κε ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο λα έρνπλ πςειφηεξεο ηηκέο 5.9 ± 1.6 ζε ζχγθξηζε κε ηηο θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο  φπνπ νη ηηκέο είλαη  5.1 ± 1.2.  (Πίλαθαο 6 θαη Γηάγξακκα 5). 

 

Πίλαθαο 6: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλά ηκήκα θνίηεζεο 
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Σκήκα 

  

Κνηλσληθήο 

 Δξγαζίαο Ννζειεπηηθήο 

p   

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Μέζε 

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

ύλνιν 31 73,4 7,9 72,8 6,9 0,656 

ύλνιν 36  76,4 10,2 75,1 9,5 0,516 

Αμία ηεο Εσήο  34,8 4,6 34,4 4,2 0,644 

πκκεηνρή ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα  20,2 3,8 21,2 4,6 0,266 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο  5,7 1,3 5,8 1,1 0,485 

Οηθνγελεηαθέο θαη Φηιηθέο ρέζεηο  5,0 1,2 4,8 1,3 0,346 

Αλνρή ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο  5,9 1,6 5,1 1,2 0,004 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο 14,3 4,0 14,6 2,6 0,846 

 

Γηάγξακκα 5: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ αλά ηκήκα θνίηεζεο 

 

 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ αλά έηνο 

θνίηεζεο ηεο ζπλνιηθήο θιίκαθαο θαη ησλ επηκέξνπο θιηκάθσλ ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ. 

Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη ζπληζηψζεο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνληαη απφ ην είδνο ηνπ 

ηκήκαηνο θνίηεζεο, φιεο νη θιίκαθεο δελ παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

(p>0,05), κε κφλε εμαίξεζε ηελ θιίκαθα αλνρήο ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα (p=0,011). ε απηή 

ηελ θιίκαθα ε ρακειφηεξε ηηκή θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο θνηηήηξηεο ηνπ 

πηπρίνπ (4,6 ± 1,6). (Πίλαθαο 7 θαη Γηάγξακκα 6). 
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Πίλαθαο 7: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλά έηνο θνίηεζεο 

  

Έηνο πνπδώλ   

2ν Έηνο 3 Έηνο 4 Έηνο Πηπρίν 

p Μ
έζ

ε
 Σ

ηκ
ή

 

Σ
π

π
. 

Α
π

ό
θ

ι
ηζ

ε
 

Μ
έζ

ε
 Σ

ηκ
ή

 

Σ
π

π
. 

Α
π

ό
θ

ι
ηζ

ε
 

Μ
έζ

ε
 Σ

ηκ
ή

 

Σ
π

π
. 

Α
π

ό
θ

ι
ηζ

ε
 

Μ
έζ

ε
 Σ

ηκ
ή

 

Σ
π

π
. 

Α
π

ό
θ

ι
ηζ

ε
 

ύλνιν 31 74,0 6,8 72,5 6,7 79,2 7,7 70,7 8,9 0,091 

ύλνιν 36 76,5 8,7 73,8 8,8 82,6 12,2 75,2 12,8 0,274 

Αμία ηεο Εσήο 34,9 4,8 34,1 3,8 36,2 4,4 34,6 4,3 0,747 

πκκεηνρή ζηελ Σνπηθή 

Κνηλόηεηα  

20,7 4,2 20,8 4,2 24,6 3,0 19,8 4,4 
0,156 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο  6,0 1,0 5,5 1,0 5,4 2,1 5,7 1,5 0,173 

Οηθνγελεηαθέο θαη Φηιηθέο 

ρέζεηο  

4,9 1,4 4,9 1,0 5,4 1,7 4,8 1,1 
0,782 

Αλνρή ηεο Γηαθνξεηηθόηεηαο  5,8 1,3 5,5 1,3 6,2 2,5 4,6 1,6 0,011 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο 13,9 4,5 14,0 2,6 17,0 - 15,0 2,2 0,826 

 

Γηάγξακκα 6: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ αλά έηνο θνίηεζεο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην δεκηνπξγήζεθε κηα νκάδα ε νπνία ιακβάλεη δπν ηηκέο, ε  κηα ηηκή αλαθέξεηαη ζηηο 

αλχπαληξεο θνηηήηξηεο θαη ε άιιε ηηκή αλαθέξεηαη ζηηο παληξεκέλεο ή ζε απηέο πνπ έρνπλ 

ζρέζε. Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά γηα θακία απφ ηηο θιίκαθεο ηνπ 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ (p>0.05). (Πίλαθαο 8, Γηάγξακκα 7). 

Πίλαθαο 8. πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 

Αλύπαληξε Άιιν   

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε p 

ύλνιν 31 73,3 7,5 71,8 6,8 0,542 

ύλνιν 36 

εξσηήζεσλ 
75,3 9,3 78,8 13,7 0,270 

Αμία ηεο Εσήο 34,5 4,4 35,5 4,0 0,462 

πκκεηνρή ζηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα 
20,9 4,2 19,3 4,3 0,231 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο 5,8 1,1 5,3 1,7 0,157 

Οηθνγελεηαθέο θαη 

Φηιηθέο ρέζεηο 
4,9 1,3 5,0 1,2 0,736 

Αλνρή ηεο 

Γηαθνξεηηθόηεηαο 
5,5 1,5 5,3 1,7 0,576 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο 14,1 3,7 15,4 2,3 0,472 

 

Γηάγξακκα 7: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ αλά νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. 
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ηνλ έιεγρν πνπ έγηλε γηα ην αλ εξγάδνληαη ή φρη παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο. Παξφηη ην θνηλσληθφ θεθάιαην θαη ζηηο 31 ξσηήζεηο δελ παξνπζίαζε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά  (p=0,463), εληνχηνηο παξνπζίαζε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή ζηηο 

36 εξσηήζεηο (p<0,001) θαζψο θαη ζηελ θιίκαθα αμία ηεο δσήο (p=0.012). Ζ ηειεπηαία 

δηαθνξνπνίεζε έδεημε φηη νη εξγαδφκελεο ζπνπδάζηξηεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε κέζε ηηκή 

ζηελ θιίκαθα 36,9 ±5,0 ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ εξγάδνληαη 34,1 ± 4,0.  

 

Πίλαθαο 9: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλά εξγαζηαθή θαηάζηαζε 

  

Δξγαζία 

Όρη Ναη   

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε p 

ύλνιν 31 72,9 7,6 74,3 6,4 0,463 

ύλνιν 36 

εξσηήζεσλ 
72,9 7,6 88,7 8,5 <0,001 

Αμία ηεο Εσήο 34,1 4,0 36,9 5,0 0,012 

πκκεηνρή ζηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα  
20,9 4,1 19,9 5,1 0,357 

Αίζζεκα Αζθάιεηαο 5,8 1,3 5,7 0,9 0,884 

Οηθνγελεηαθέο θαη 

Φηιηθέο ρέζεηο 
4,8 1,3 5,3 1,0 0,087 

Αλνρή ηεο 5,5 1,5 5,5 1,6 0,975 
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Γηαθνξεηηθόηεηαο 

Δξγαζηαθέο ρέζεηο - - 14,4 3,4 - 

 

 

Γηάγξακκα 8: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ εξγαζηαθή θαηάζηαζε. 

 

 
 

Ζ χπαξμε ή φρη αζθάιεηαο δελ έδεημε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο 

θιίκαθεο φπσο επίζεο θαη ζηε κεηαβιεηή εηζφδεκα (p>0.05) (Πίλαθεο 10-11). 

 

 

Πίλαθαο 10: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ ζε αζθαιηζκέλεο θαη κε 

  

Αζθάλεια 

Όσι Ναι   

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη 

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη p 

Σύνολο 31 73,1 7,4 73,3 7,5 0,912 

Σύνολο 36 77,1 10,8 75,4 9,5 0,432 

Αξία ηηρ Ζωήρ 35,0 5,3 34,6 4,0 0,662 

Σςμμεηοσή ζηην Τοπική 
Κοινόηηηα 19,7 4,3 21,1 4,3 0,142 

Αίζθημα Αζθάλειαρ 5,9 1,2 5,7 1,2 0,430 

Οικογενειακέρ και Φιλικέρ Σσέζειρ  
5,0 1,3 4,8 1,2 0,456 

Ανοσή ηηρ Διαθοπεηικόηηηαρ 5,9 1,5 5,4 1,4 0,182 

Επγαζιακέρ Σσέζειρ (WC) 16,1 16,1 13,4 3,0 0,087 
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Πίλαθαο 11: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλά εηζνδεκαηηθή θιίκαθα 

  

Μηνιαίο ειζόδημα 

<100 € 101-300 € 301-500 € 501-1000 € >1000 €   

Μ
έζ

η
  

Τ
ιμ

ή
 

Τ
ς

π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λ
ιζ

η
 

Μ
έζ

η
  

Τ
ιμ

ή
 

Τ
ς

π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λ
ιζ

η
 

Μ
έζ

η
  

Τ
ιμ

ή
 

Τ
ς

π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λ
ιζ

η
 

Μ
έζ

η
  

Τ
ιμ

ή
 

Τ
ς

π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λ
ιζ

η
 

Μ
έζ

η
  

Τ
ιμ

ή
 

Τ
ς

π
ικ

ή
 

Α
π

ό
κ

λ
ιζ

η
 

p 

Σύνολο 31 70,5 5,9 72,7 7,4 72,3 8,5 74,7 6,0 76,0 8,3 0,482 

Σύνολο 36 70,5 5,9 74,7 9,6 75,7 10,3 77,4 9,3 81,8 12,3 0,185 

Αξία ηηρ Ζωήρ 34,8 3,8 34,1 4,0 34,0 4,9 35,5 4,5 36,9 4,6 0,407 

Σςμμεηοσή ζηην 
Τοπική 
Κοινόηηηα 

18,4 2,6 21,1 4,5 21,1 4,6 20,9 3,9 20,0 4,6 0,548 

Αίζθημα 
Αζθάλειαρ 

5,6 1,1 5,5 1,4 5,7 1,3 6,1 0,9 6,3 0,5 0,366 

Οικογενειακέρ και 
Φιλικέρ Σσέζειρ 4,5 1,2 5,1 1,3 4,9 1,2 4,5 1,0 5,5 1,6 0,208 

Ανοσή ηηρ 
Διαθοπεηικόηηηαρ 

5,6 1,1 5,5 1,4 5,3 1,6 5,7 1,6 5,8 1,8 0,908 

Επγαζιακέρ 
Σσέζειρ 

    12,8 4,0 14,0 1,9 17,7 2,3 15,3 4,2 0,223 

Πεξαηηέξσ έιεγρνο έγηλε ζε ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζην θνηλσληθφ θεθάιαην κεηαμχ 

ησλ θνηηεηξηψλ πνπ έρνπλ επηζθεθζεί γπλαηθνιφγν θαη ζε εθείλεο πνπ δελ έρνπλ επηζθεθζεί. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απεηθνλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 12 θαη ζην Γηάγξακκα 9, θαη  

ζχκθσλα κε ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα πξνέθπςε φηη ε επίζθεςε ζηνλ γπλαηθνιφγν δελ 

ζρεηίδεηαη κε δηαθνξέο ζην θνηλσληθφ θεθάιαην. 

Πίλαθαο 12: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ ζηηο ζπνπδάζηξηεο πνπ έρνπλ επηζθεθζεί γπλαηθνιόγν 

 

  

Έσειρ επιζκεθθεί ποηέ γςναικολόγο; 

Όσι Ναι   

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη 

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη p 

Σύνολο 31 73,7 7,8 73,0 7,4 0,735 

Σύνολο 36 επωηήζεων 75,6 7,7 75,7 10,3 0,948 

Αξία ηηρ Ζωήρ  35,3 4,6 34,5 4,3 0,537 

Σςμμεηοσή ζηην Τοπική 
Κοινόηηηα  19,8 4,0 20,9 4,3 0,350 

Αίζθημα Αζθάλειαρ  6,1 1,1 5,7 1,2 0,188 

Οικογενειακέρ και Φιλικέρ 
Σσέζειρ  5,1 1,6 4,8 1,2 0,524 

Ανοσή ηηρ 
Διαθοπεηικόηηηαρ  5,6 1,8 5,5 1,4 0,736 

Επγαζιακέρ Σσέζειρ 15,0 1,4 14,4 3,6 0,813 
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Γηάγξακκα 9: Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ ζε ζρέζε κε ην εάλ έρνπλ επηζθεθζεί γπλαηθνιόγν 

 

 
 

Οη θνηηήηξηεο πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα Test Pap δελ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηαηηζηηθά ζε θακία απφ ηηο κειεηψκελεο θιίκαθεο ηνπ θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13 θαη ζην Γηάγξακκα 10.  

 

Πίλαθαο 13:  πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλάκεζα ζηηο ζπνπδάζηξηεο πνπ έρνπλ θάλεη ηνπιάρηζηνλ έλα Test Pap 

  

Έσεηε κάνει ποηέ test Pap 

Όσι Ναι   

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη 

Μέζη  
Τιμή 

Τςπική 
Απόκλιζη p 

Σύνολο 31 73,6 6,1 72,6 7,4 0,618 

Σύνολο 36 75,1 7,6 75,7 10,6 0,805 

Αξία ηηρ Ζωήρ 35,1 4,6 34,4 4,3 0,544 

Σςμμεηοσή ζηην Τοπική 
Κοινόηηηα 21,3 4,4 20,7 4,3 0,611 

Αίζθημα Αζθάλειαρ 5,8 1,2 5,7 1,2 0,737 
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Οικογενειακέρ και Φιλικέρ 
Σσέζειw 5,1 1,8 4,7 1,1 0,319 

Ανοσή ηηρ 
Διαθοπεηικόηηηαρ 

4,8 1,2 5,5 1,4 0,080 

Επγαζιακέρ Σσέζειρ 13,5 0,7 14,5 3,7 0,722 

 

Γηάγξακκα 10:Θεθνγξάκκαηα θιηκάθσλ ζπλνιηθνύ θαη επηκέξνπο θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηξηώλ πνπ έρνπλ θάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ Test Pap 

 

 
Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά 

ζηε θιίκαθα «νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο» (p=0,018), κεηαμχ ησλ ζπνπδαζηξηψλ πνπ 

γλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ ππεξεζίεο πξφιεςεο. πγθεθξηκέλα νη ζπνπδάζηξηεο πνπ δελ 

γλψξηδαλ γηα ηηο ππεξεζίεο πξφιεςεο ηνπ θαξθίλνπ είραλ πςειφηεξν θνηλσληθφ θεθάιαην 

(5,7±1,4) ζηελ θιίκαθα, ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ γλψξηδαλ (4,8 ± 1,2). (Πίλαθαο 14). 

 

Πίλαθαο 14: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ αλάκεζα ζηηο ζπνπδάζηξηεο πνπ είλαη ελεκεξσκέλεο γηα ηεο ππεξεζίεο 

πξόιεςεο 

  

Τπεξεζίεο γηα πξόιεςε Ca 

Όρη Ναη   

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε 

Μέζε  

Σηκή 

Σππηθή 

Απόθιηζε p 

ύλνιν 31 73,6 5,6 73,0 7,6 0,815 

ύλνιν 36 75,9 5,9 75,7 10,3 0,939 

Αμία ηεο Εσήο 35,9 4,0 34,5 4,4 0,277 

πκκεηνρή ζηελ 

Σνπηθή Κνηλόηεηα 
19,4 3,8 20,9 4,3 0,257 

Αίζζεκα 5,5 0,7 5,8 1,3 0,429 
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Αζθάιεηαο 

Οηθνγελεηαθέο θαη 

Φηιηθέο ρέζεηο 
5,7 1,4 4,8 1,2 0,018 

Αλνρή ηεο 

Γηαθνξεηηθόηεηαο 
5,6 1,3 5,5 1,5 0,856 

Δξγαζηαθέο 

ρέζεηο 
14,0 2,8 14,5 3,5 0,850 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπ νπνίνπο δήισζαλ νη θνηηήηξηεο πσο απνθεχγνπλ ην Test Pap 

ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θεθάιαην. Απφ ηελ ζχγθξηζε πξνέθπςε 

κηα ηάζε δηαθνξνπνίεζεο (p=0,068) ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην φπσο πξνθχπηεη απφ 

ηηο 31 εξσηήζεηο.  Δπίζεο πξνέθπςε ζηαηηζηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπληζηψζα «ζπκκεηνρή 

ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα» κε p<0,012 (Πίλαθαο 15, Γηάγξακκα 11).  

 

 

Πίλαθαο 15: πγθξίζεηο θαη πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ θαη 

ζπληζησζώλ κεηαμύ ησλ ιόγσλ κε δηεμαγσγήο Test Pap 

  

Λόγνη κε δηεμαγσγήο test Pap 

Γελ 

ρξεηάδεηαη Γελ έρεη ηύρεη 

Φόβνο ή 

ληξνπή 

Όρη 

ζεμνπαιηθή 

δσή Άιιν   

Μ
έζ

ε
  

Σ
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ή
 

Σ
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Μ
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Μ
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Μ
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Α
π

ό
θ

ι
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ε
 

p 
Σύνολο 31 69,5 4,1 77,7 9,0 77,7 6,8 70,4 6,7 69,3 3,6 0,068 

Σύνολο 36 77,0 6,2 77,7 9,0 79,0 8,2 70,4 6,7 69,3 3,6 0,127 

Αξία τηρ Ζωήρ 36,3 3,1 35,4 6,1 35,9 4,2 35,0 5,1 32,8 4,1 0,826 

Σςμμετοσή στην 
Τοπική 
Κοινότητα 

15,5 2,1 23,0 3,9 22,7 3,7 18,4 1,3 20,5 5,6 0,012 

Αίσθημα 
Ασυάλειαρ 

5,8 0,5 6,1 0,9 6,0 1,6 6,2 1,5 5,5 1,3 0,922 

Οικογενειακέρ και 
Φιλικέρ Σσέσειρ 6,0 1,8 5,0 1,8 5,5 1,6 5,2 0,8 4,3 1,5 0,576 

Ανοσή τηρ 
Διαυοπετικότηταρ 

5,5 0,6 5,6 1,3 5,6 2,2 6,2 2,2 5,0 1,4 0,899 

Επγασιακέρ 
Σσέσειρ 

15,0 1,4     13,0 - - - - - 0,454 

 

 

Γηάγξακκα 11:Ραβδόγξακα ζπλνιηθνύ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ κεηαμύ ησλ ιόγσλ πνπ 

απνθεύγνπλ λα θάλνπλ Test Pap 
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Καηά ηνλ έιεγρν ηεο νκάδαο ησλ θνηηεηξηψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ εθείλεο πνπ δελ 

θάλνπλ Test Pap ιφγσ θφβνπ/ληξνπήο κε ηηο ππφινηπεο θνηηήηξηεο πξνθχπηεη ζηαηηζηηθή 

δηαθνξά ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην γηα ηηο θνηηήηξηεο πνπ ληψζνπλ ληξνπή θαη θφβν 

(77,7±6,8) θαη ησλ ζπνπδαζηξηψλ πνπ δελ έρνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα (72,6 ±7.3) 

(p=0,038) (Γηάγξακκα 12). 

Γηάγξακκα 12:Ραβδόγξακα ζπλνιηθνύ θνηλσληθνύ θεθαιαίνπ κεηαμύ ζπνπδαζηξηώλ 

πνπ δειώλνπλ ληξνπή/θόβν θαη ησλ ππνινίπσλ 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν θνηλσληθφ θεθάιαην, απνηειεί έλα ζπιινγηθφ αιιά θαη αηνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θνηλσληψλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, είλαη αλάινγνο ηνπ 

ηξφπνπ νξηζκνχ ηνπ. Σν εξγαιείν-εξσηεκαηνιφγην γηα ην θνηλσληθφ θεθάιαην ησλ Onyx θαη 

Bullen (κεηάθξαζε ζηάζκηζε Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ) είλαη έλα επξέσο εθαξκνδφκελν 

εξγαιείν ζηηο θνηλσληθέο θαη ηαηξηθέο κειέηεο (Κξηηζσηάθεο θαη ζπλ 2009, Μνπδάηζνπ Μ, 

2015). Ζ κέηξεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε ηαηξηθά δεηήκαηα 

πγείαο ζε γεληθφ θαη εηδηθφ πιεζπζκφ αιιά θαη ε ζπζρέηηζε ηνπ κε αληηιήςεηο θαη γλψζεηο 

είλαη έλα ζπλερψο αλαπηπζζφκελν πεδίν. Εεηήκαηα φπσο ε παηδηθή πγεία, ε επίδξαζε ζηελ 

ςπρνινγηθή πγεία ησλ κεηέξσλ είλαη νξηζκέλα απφ απηά (Gordon J and Jordan B, 1999, 

Kritsotakis et al, 2011, Kritsotakis et al. 2013).  

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο είλαη ν δεχηεξνο ζπρλφηεξνο 

θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σν ηεζη ΠΑΠ ζεσξείηαη απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο ε πην απνδνηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηέ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ. Ζ έλαξμε ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζπζηήλεηαη λα μεθηλάεη ζηελ ειηθία 

ησλ 21 εηψλ, άζρεηα απφ ηελ ειηθία έλαξμεο ησλ ζεμνπαιηθψλ επαθψλ. Σν ηεζη ΠΑΠ πξέπεη 

λα επαλαιακβάλεηαη εηεζίσο (ζπκβαηηθφ) ή αλά δηεηία. Ζ ζσζηή θαη έγθαηξε ρξήζε ηνπ ηεζη 

ΠΑΠ έρεη βνεζήζεη λα πεξηνξηνζηεί ν θίλδπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ 

ηεο κήηξαο. Δίλαη ινγηθφ θαη αλακελφκελν ε ρξήζε ηνπ ηεζη ΠΑΠ λα εμαξηάηαη απφ 

πιεζψξα παξαγφλησλ φπσο ηελ γλψζε πάλσ ζε ζέκαηα πξφιεςεο, ηελ πξνζέγγηζε απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο, ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηα θνηλσληθφ-νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ θαη ηέινο ην θνηλσληθφ θεθάιαην (Μνπδάηζνπ θαη ζπλ 2016). 

ηα πιαίζηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεμήρζε έξεπλα ζε θνηηήηξηεο ηνπ ΣΔΗ 

Κξήηεο ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ Τγείαο. Ζ έξεπλα αθνξνχζε ην κεηξνχκελν θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ην πψο επεξεάδεηαη πέξα απφ θνηλσληθνχο/δεκνγξαθηθνχο παξακέηξνπο θαη 

απφ γλψζεηο αληηιήςεηο ησλ ζπνπδαζηξηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ γπλαηθνινγηθνχ θαξθίλνπ. 

Σν δείγκα ήηαλ ζηαζκηζκέλν θαη ζηα δχν ηκήκαηα ηεο ζρνιήο ΔΤΠ σο πξνο ηα 

δεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη δελ παξνπζηάζηεθαλ 

δηαθνξέο ζην έηνο θαη ζην εμάκελν ζπνπδψλ, ζηελ ειηθία, ζηελ νηθνγελεηαθή θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ζηελ αζθάιηζε θαη ζηελ εξγαζία.  

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ε πξψηε ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε εθαξκνγήο ηνπ ηεζη ΠΑΠ ζε ζπνπδάζηξηεο λνζειεπηηθήο απφ φηη ζε 
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ζπνπδάζηξηεο ηνπ ηκήκαηνο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

γπλαηθνινγηθψλ εμεηάζεσλ είλαη θάηη αλαδεδεηγκέλν απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη εμαξηάηαη απφ 

ην θνηλσληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηελ ειηθία θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά (Υαηδεγνχια Α 

θαη Βαιθάλα , 2010). Παξφηη βηβιηνγξαθηθά δελ βξέζεθε αληίζηνηρε έξεπλα ζε θνηηήηξηεο 

επαγγιεκαηηψλ πγείαο ην απνηέιεζκα είλαη κάιινλ αλεζπρεηηθφ κηα θαη νη λέεο γπλαίθεο 

γλσξίδνπλ θαη εθαξκφδνπλ πεξηζζφηεξν ειέγρνπο πξφιεςεο γπλαηθνινγηθνχ θαξθίλνπ ζε 

ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο. Ζ κφλε βηβιηνγξαθηθή παξαπνκπή ζε επαγγεικαηίεο πγείαο 

δηαπηζησζε ζε κεγάιν πνζνζηφ έιιεηςε γλψζεσλ πάλσ ζην ηεζη ΠΑΠ (Γθεζνχιε-

Βνιηπξάθε Δ., Σζηψηα Μ., Τθαληήο A., Σεληαθνχ Η., Κνπηθηά Υ., Βιαράθε Α., Ννχια Μ. 

(2009). Γηεπηζηεκνληθή Φξνληίδα Τγείαο, 3(1):105-109. 

Άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα απνηειεί φηη φιεο νη θνηηήηξηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα  παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά πςειφ θνηλσληθφ γηα φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ. Οη ηηκέο πνπ 

ιακβάλνπλ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ην κέν δηάζηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο. 

Δπηπιένλ δελ ππήξμε δηαθνξνπνίεζε ζην ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θεθάιαην θαζψο θαη  ζε φιεο 

ζρεδφλ ηηο κεηαβιεηέο: ηκήκα, εμάκελν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εξγαζία, αζθάιεηα, 

εηζφδεκα.  ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ επίζθεςε ζε γπλαηθνιφγν θαη ην 

πφζν ζπρλά εθαξκφδνληαη νη γπλαηθνινγηθνί έιεγρνη αλαδεηθλχεηαη φηη δελ παξαηεξήζεθε 

θακκία δηαθνξά κεηαμχ ησλ θνηηεηξηψλ θαη ησλ δχν Σκεκάησλ θάηη πνπ δείρλεη θαη ηελ 

νκνηνγέλεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ π.ρ. ειηθία κεηαμχ ηνπο.   

Οξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε επηκέξνπο θιίκαθεο φπσο ηελ 

«αλνρή ζηε δηαθνξεηηθφηεηα» σο πξνο ην ηκήκα θαη ην έηνο, ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζε 

δηαθνξεηηθή ζχζηαζε ηνπ δείγκαηνο απφ πιεπξάο εζληθφηεηαο. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη 

πξνζσπηθή αίζζεζε, δεδνκέλνπ φηη δελ θαηαγξάθεθε θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο ε εζληθφηεηα ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζπνπδαζηξηψλ. Άιιν ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο 

είλαη φηη νη ζπνπδάζηξηεο πνπ εξγάδνληαη παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ηηκή θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ δελ εξγάδνληαη ζηελ θιίκαθα «αμία ηεο δσήο». ηα 

ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ζπγθαηαιέγεηαη φηη νη γλψζεηο γηα ηηο ππεξεζηεο πξφιεςεο 

επεξξεάδεη/επεξξεάδεηαη απφ ηελ θιίκαθα θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ «νηθνγελεηαθέο θαη θηιηθέο 

ζρέζεηο». Σν παξαπάλσ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη κε ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαιχπηνπλ ηελ ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο.  

Βηβιηνγξαθηθά ιφγνη κε ρξήζε ησλ γπλαηθνινγηθψλ εμεηάζεσλ είλαη θάηη ην 

αλακελφκελν κε θχξηνπο ιφγνπο ηελ ειιεηπή γλψζε θαη ηηο ελδείμεηο γηα ηηο εμεηάζεηο, ηνλ 

θφβν ηνπ πφλνπ, ηνλ θφβν κηαο θαθήο δηάγλσζεο, ηελ ληξνπή, ην άγρνο (Σξηγψλε Μ, 2008). 

Σν παξαπάλσ έξρεηαη λα ζπλδεζεί κε ην απνηέιεζκα ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο φπνπ θαη ηα 
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πνζνζηά ληξνπήο θαη θφβνπ ζηηο ζπνπδάζηξηεο πνπ δελ έθαλαλ ηεζη ΠΑΠ ήηαλ ηα 

πςειφηεξα, θαζψο θαη ζην φηη ν θφβνο/ληξνπή δηαθνξνπνίεζε ζηαηηζηηθά ηα απνηειέζκαηα 

γηα ηελ κε ρξήζε ηνπ. 

Κιείλνληαο ε κειέηε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο επίδξαζεο ηνπ ζε ζέκαηα 

πγείαο θαη εηδηθά ζε ζέκαηα πξφιεςεο (γπλαηθνινγηθήο θαη άιισλ) είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα 

πξνο εμέηαζε κε δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

χλνςε απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ 

    1 2 3 4 ύλνιν 

AA Δξώηεζε Ν Ν Ν Ν Ν 

a1 Αηζζάλεζηε θαηαμησκέλε ζηελ θνηλσλία; 5 43 38 14 100 

a2 

Αλ ε δσή ζαο ηειείσλε αύξην, ζα ήζαζηαλ 

επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή πνπ δήζαηε; 17 29 42 12 100 

a3 

Έρεηε καδέςεη πνηέ ζθνππηδάθηα άιισλ ζε 

θάπνην δεκόζην ρώξν 6 40 36 18 100 

a4 

Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη βνεζώληαο ηνπο 

άιινπο ηειηθά βνεζάο ηνλ εαπηό ζνπ. 

πκθσλείηε κε απηήλ ηελ άπνςε; 3 11 37 49 100 

a5 

Πξνζθέξεηε εζεινληηθή εξγαζία ζε θάπνην 

ηνπηθό ζύιινγν, νκάδα ή νξγάλσζε; 33 44 11 12 100 

a6 

Ννηώζεηε αζθαιήο λα πεξπαηάηε ζηελ γεηηνληά 

ζαο όηαλ λπρηώζεη; 13 41 35 11 100 

a7 

πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη νη πεξηζζόηεξνη 

άλζξσπνη είλαη άμηνη εκπηζηνζύλεο; 30 59 10 1 100 

a8 

Δάλ ραιάζεη θάπνην απηνθίλεην έμσ από ην 

ζπίηη ζαο, ζα πξνζθαινύζαηε ηνλ/ηελ νδεγό 

κέζα ζην ζπίηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ηειέθσλν; 17 33 39 11 100 

a9 

Έρεηε βνήζεηα από ηνπο θίινπο ζαο όηαλ ηελ 

ρξεηάδεζηε; 0 11 55 34 100 

a10 Θεσξείηε ε πεξηνρή πνπ κέλεηε αζθαιήο; 5 38 47 10 100 

a11 

Αλ πξνζέραηε θάπνην παηδάθη θαη ρξεηαδόηαλε 

λα βγείηε έμσ γηα ιίγν, ζα δεηνύζαηε από 

θάπνηνλ γείηνλα λα ην θξαηήζεη; 55 24 15 6 100 

a12 

Δπηζθεθζήθαηε θάπνηνλ γείηνλα ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα; 52 26 9 13 100 

a13 

Έρεηε πάεη ζε θάπνηα εθδήισζε ζηελ πεξηνρή 

πνπ κέλεηε ηνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; 32 39 15 14 100 

a14 

πκκεηέρεηε ελεξγά ζε θάπνην ηνπηθό ζύιινγν; 

(αζιεηηθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό) 53 21 15 11 100 

a15 

Ννηώζεηε όηη εθεί πνπ δείηε είλαη «ζαλ ην ζπίηη 

ζαο;» 6 26 45 23 100 

a16 

Πόζεο θνξέο κηιήζαηε κε θίινπο ζην ηειέθσλν 

ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα; 1 20 27 52 100 

a17 Με πόζα άηνκα κηιήζαηε ερζέο; 1 55 26 18 100 

a18 

πλεζίδεηε λα ηξώηε ηα αββαηνθύξηαθα κε 

θίινπο θάπνπ εθηόο ζπηηηνύ; 15 50 28 7 100 

a19 

Δπηζθέπηεζηε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαο πνπ 

κέλνπλ ζε άιιε πεξηνρή από απηνί πνπ κέλεηε 

εζείο; 23 38 31 8 100 

a20 

Όηαλ πεγαίλεηε γηα ςώληα ζηελ πεξηνρή ζαο 

ζπλήζσο ζπλαληάηαη γλσζηνύο θαη θίινπο; 10 45 33 12 100 
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a21 

Δάλ ρξεηαζηεί λα πάξεηε κηα πνιύ ζεκαληηθή 

απόθαζε γηα ηε δσή ζαο, μέξεηε πνπ λα βξείηε 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; 3 18 58 21 100 

a22 

Σνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο έηπρε λα βνεζήζεηε 

θάπνηνλ γείηνλα ζαο πνπ αξξώζηεζε; 56 36 7 1 100 

a23 

Αλήθεηε ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θάπνηνπ 

ζπιιόγνπ, νκάδαο ή νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο 

ζαο; 92 8 0 0 100 

a24 

Σα ηειεπηαία 3 ρξόληα ζπλεξγαζηήθαηε κε άιιν 

άηνκν γηα λα αληηκεησπίζεηε κηα έθηαθηε 

αλάγθε ζηελ πεξηνρή ζαο; 71 26 2 1 100 

a25 

Σα ηειεπηαία 3 ρξόληα πήξαηε κέξνο ζε θάπνηα 

δξαζηεξηόηεηα πνπ γίλεηε ζηελ πεξηνρή ζαο; 59 22 16 3 100 

a26 

Έρεηε πάξεη θάπνηα πξσηνβνπιία γηα λα 

νξγαλώζεηε θάπνην θαηλνύξγην ζύιινγν ζηελ 

πεξηνρή ζαο; 87 10 3 0 100 

a27 

Δάλ δηαθσλείηε ζε θάηη κε ην νπνίν όινη νη 

ππόινηπνη έρνπλ ζπκθσλήζεη, ληώζεηε άλεηα λα 

εθθξάζεηε ηελ δηαθσλία ζαο; 2 14 36 48 100 

a28 

Αλ έρεηε δηαθνξέο κε ηνπο γείηνλεο ζαο(πρ γηα ην 

όξην ησλ νηθνπέδσλ ή γηα ηα θαηνηθίδηα ηνπο) 

είζηε πξόζπκε λα πξνζπαζήζεηε λα ηα βξείηε; 6 13 43 38 100 

a29 

Πηζηεύεηαη όηη ην λα δνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο 

άηνκα από δηαθνξεηηθά κέξε θάλεη ηελ δσή ζαο 

θαιύηεξε; 6 30 45 19 100 

a30 

αο αξέζεη λα δείηε κεηαμύ αηόκσλ κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο από ηνλ δηθό ζαο; 4 36 42 18 100 

a31 

Δάλ θάπνηνη άγλσζηνη, θάπνηνη κε δηαθνξεηηθέο 

ζπλήζεηεο, κεηαθνκίζνπλ ζηε γεηηνληά ζαο, ζα 

γίλνπλ απνδεθηνί από ηνπο γείηνλεο; 9 39 48 4 100 

a32 

Νηώζεηε όηη είζηε κέινο ηεο θνηλόηεηαο ζηελ 

πεξηνρή πνπ εξγάδεζηε; 1 5 6 6 18 

a33 Δίλαη νη ζπλάδειθνί ζαο θίινη ζαο; 1 6 6 5 18 

a34 

Νηώζεηε όηη είζηε κέινο κηαο νκάδαο ζηε 

δνπιεηά ζαο; 1 2 9 6 18 

a35 

ηε δνπιεηά ζαο, αλαιακβάλεηε ηελ 

πξσηνβνπιία λα θάλεηε θάηη πνπ ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη αθόκα θαη αλ δελ ζαο ην έρεη δεηήζεη 

θαλείο; 2 1 9 6 18 

a36 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο, 

βνεζήζαηε θάπνην ζπλάδειθν ζηε δνπιεηά ηνπ, 

ελώ δελ ήηαλ δηθή ζαο επζύλε ή ππνρξέσζε; 1 11 2 4 18 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

1. Φύιν: Γπλαίθα    2.  ρνιή: ΔΤΠ 

3. Σκήκα:   Κνηλσληθήο Δξγαζίαο □ Ννζειεπηηθήο 

4. ε ηη εμάκελν είζηε:   

5. Έηνο γέλλεζεο:    

6.  Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 

 Αλχπαληξε  πδψ  Παληξεκέλε   Άιιν. ___________          

7. Δξγάδεζηε;    Όρη             Ναη 

8. Αλ λαη ζε ηη ηνκέα; _________________ 

9. Πόζεο ώξεο εξγάδεζηε ηελ εβδνκάδα; ____________ ψξεο 

10. Αζθαιηζηηθό ηακείν:  ΟΥΗ  ΝΑΗ  

11. Πνην είλαη ην νηθνγελεηαθό ζαο εηζόδεκα ην κήλα: 

< 100 €  101 - 300 €  301 - 500 €  501-1000 € >1000 €  
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Δξσηεκαηνιόγην Πνζνηηθήο Δθηίκεζεο Σνπ Κνηλσληθνύ Κεθαιαίνπ 

SOCIALCAPITALQYESTIONNAIRE 

Σε ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Πνζνηηθήο Δθηίκεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ) 

έθαλαλ νη: Jenny Onyx & Paul Bullen. Σελ επηκέιεηα ηεο Διιεληθήο κεηάθξαζεο θαη 

ζηάζκηζεο είραλ νη: Γηψξγνο Κξηηζσηάθεο, Αληψλεο Κνχηεο, Σάζνο Φηιαιήζεο ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο . Ζ άδεηα ηνπ Social Capital 

Questionaire ζηα Διιεληθά δφζεθε ζην Δξγαζηήξην Πξνγξακκαηηζκνχ Τπεξεζηψλ Τγείαο 

ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

Α1) Αηζζάλεζηε θαηαμησκέλνο/ε ζηελ θνηλσλία; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α2) Αλ ε δσή ζαο ηειείσλε αύξην, ζα ήζαζηαλ επραξηζηεκέλνη κε ηε δσή πνπ 

δήζαηε; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α3) Έρεηε καδέςεη πνηέ ζθνππηδάθηα άιισλ ζε θάπνην δεκόζην ρώξν 

  1. Πνηέ 2.  Μεξηθέο θνξέο 3. πρλά 4.  Πνιχ, ζπρλά 

Α4) Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη βνεζώληαο ηνπο άιινπο ηειηθά βνεζάο ηνλ 

εαπηό ζνπ. πκθσλείηε κε απηήλ ηελ άπνςε; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α5) Πξνζθέξεηε εζεινληηθή εξγαζία ζε θάπνην ηνπηθό ζύιινγν, νκάδα ή 

νξγάλσζε; 

  1. Όρη, πνηέ 2. πάληα 3. 1 θνξά ην κήλα 4. 1 θνξα ηελ 

εβδνκάδα 

Α6) Ννηώζεηε αζθαιήο λα πεξπαηάηε ζηελ γεηηνληά ζαο όηαλ λπρηώζεη; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α7) πκθσλείηε κε ηελ άπνςε όηη νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη είλαη άμηνη 

εκπηζηνζύλεο; 

  1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α8) Δάλ ραιάζεη θάπνην απηνθίλεην έμσ από ην ζπίηη ζαο, ζα πξνζθαινύζαηε 

ηνλ/ηελ νδεγό κέζα ζην ζπίηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηειέθσλν; 

  1.Όρη δελ 

ππάξρεη 

πεξίπησζε 

2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ναη, 

νπσζδήπνηε 

Α9) Έρεηε βνήζεηα από ηνπο θίινπο ζαο όηαλ ηελ ρξεηάδεζηε; 

  1.Πνηέ 2. ρεδφλ πνηέ 3. ρεδφλ πάληα 4. Πάληα 

Α10) Θεσξείηε ε πεξηνρή πνπ κέλεηε αζθαιήο; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α11) Αλ πξνζέραηε θάπνην παηδάθη θαη ρξεηαδόηαλε λα βγείηε έμσ γηα ιίγν, ζα 

δεηνύζαηε από θάπνηνλ γείηνλα λα ην θξαηήζεη; 

 1.Όρη δελ 

ππάξρεη 

2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ναη, 

νπσζδήπνηε 
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πεξίπησζε 

Α12) Δπηζθεθζήθαηε θάπνηνλ γείηνλα ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα; 

 1.Όρη νχηε κία 

θνξά 

2. 1-2 θνξέο 3. 3-4 θνξέο 4. Αξθεηά 

ζπρλά 

Α13) Έρεηε πάεη ζε θάπνηα εθδήισζε ζηελ πεξηνρή πνπ κέλεηε ηνπο 

ηειεπηαίνπο 6 κήλεο; (πρ, εθθιεζηαζηηθή παλεγύξη, ζρνιηθή ενξηή, 

έθζεζε ρεηξνηερλίαο θάπνηαο νκάδαο) 

  1.Πνηέ 2. 1 θνξά 3. 2 θνξέο 4. 3 θνξέο 

Α14) πκκεηέρεηε ελεξγά ζε θάπνην ηνπηθό ζύιινγν; (αζιεηηθό, θνηλσληθό, 

πνιηηηθό) 

  1.Καζφινπ 2. πάληα 3. Μεξηθέο θνξέο 4. Πνιχ Δλεξγά 

Α15) Ννηώζεηε όηη εθεί πνπ δείηε είλαη «ζαλ ην ζπίηη ζαο;» 

  1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α16) Πόζεο θνξέο κηιήζαηε κε θίινπο ζην ηειέθσλν ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα; 

  1.Κακία 2. 1-3 θνξέο 3. 4-5 θνξέο 4. Πάλσ απφ 6 

θνξέο 

Α17) Με πόζα άηνκα κηιήζαηε ερζέο; 

  1.Καλέλα 2. 1-5 άηνκα 3. 6-10 άηνκα 4. Πάλσ απφ 10 

άηνκα 

Α18) πλεζίδεηε λα ηξώηε ηα αββαηνθύξηαθα κε θίινπο θάπνπ εθηόο ζπηηηνύ; 

  1.Όρη, πνιχ 

ζπρλά 

2. Μεξηθέο θνξέο 3. Πνιχ ζπρλά 4. ρεδφλ πάληα 

Α19) Δπηζθέπηεζηε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζαο πνπ κέλνπλ ζε άιιε πεξηνρή από 

απηή πνπ κέλεηε εζείο; 

  1.Όρη, πνιχ 

ζπρλά 

2. Μεξηθέο θνξέο 3. Αξθεηά ζπρλά 4. Πνιχ πρλά 

Α20) Όηαλ πεγαίλεηε γηα ςώληα ζηελ πεξηνρή ζαο ζπλήζσο ζπλαληάηαη 

γλσζηνύο θαη θίινπο; 

  1.Όρη, πνιχ 

ζπρλά 

2. Μεξηθέο θνξέο 3. Πνιχ ζπρλά 4. ρεδφλ πάληα 

Α21) Δάλ ρξεηαζηεί λα πάξεηε κηα πνιύ ζεκαληηθή απόθαζε γηα ηε δσή ζαο, 

μέξεηε πνπ λα βξείηε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο; 

  1.Όρη, δελ μέξσ 2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ξέξσ 

ζίγνπξα 

Α22) Σνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο έηπρε λα βνεζήζεηε θάπνηνλ γείηνλα ζαο πνπ 

αξξώζηεζε; 

  1.φρη, νχηε κία 

θνξά 

2. 1-2 θνξέο 3. 3-4 θνξέο 4. Πάλσ απφ 5 

θνξέο 

Α23) Αλήθεηε ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θάπνηνπ ζπιιόγνπ, νκάδαο ή 

νξγάλσζεο ηεο πεξηνρήο ζαο; 

  1.Όρη, ζε 

θαλέλαλ 

2. ε έλα (1) 3. ε δχν (2) 4. Πάλσ απφ 

ηξία (3) 

Α24) Σα ηειεπηαία 3 ρξόληα ζπλεξγαζηήθαηε κε άιια άηνκα γηα λα 

αληηκεησπίζεηε κηα έθηαθηε αλάγθε ζηελ πεξηνρή ζαο; (βαξπρεηκσληά, 

θσηηά, πιεκκύξα) 
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  1.Όρη, νχηε κία 

θνξά 

2. 1-2 θνξέο 3. 3-4 θνξέο 4. Σνπιάρηζηνλ 

5 θνξέο 

Α25) Σα ηειεπηαία 3 ρξόληα πήξαηε κέξνο ζε θάπνηα δξαζηεξηόηεηα πνπ γίλεηε 

ζηελ πεξηνρή ζαο;( δεληξνθύηεπζε, θαζαξηζκνύο παξαιηώλ, πξνζηαζία 

δάζνπο θιπ) 

 1.Όρη, πνηέ 2. πάληα 3. Μεξηθέο θνξέο 4. Ναη, ζπρλά 

Α26) Έρεηε πάξεη θάπνηα πξσηνβνπιία γηα λα νξγαλώζεηε θάπνην θαηλνύξγην 

ζύιινγν ζηελ πεξηνρή ζαο;(εζεινληηθήο αηκνδνζίαο, θαηερεηηθό, ζύιινγν 

γηα ειηθησκέλνπο θιπ) 

 1.Όρη, πνηέ 2. 1 θνξά 3. 2 θνξέο 4. Σνπιάρηζηνλ 

3 θνξέο 

Α27) Δάλ δηαθσλείηε ζε θάηη κε ην νπνίν όινη νη ππόινηπνη έρνπλ ζπκθσλήζεη, 

ληώζεηε άλεηα λα εθθξάζεηε ηελ δηαθσλία ζαο; 

 1.Όρη δελ 

ππάξρεη 

πεξίπησζε 

2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ναη, 

νπσζδήπνηε 

Α28) Αλ έρεηε δηαθνξέο κε ηνπο γείηνλεο ζαο (πρ γηα ην όξην ησλ νηθνπέδσλ ή 

γηα ηα θαηνηθίδηα ηνπο) είζηε πξόζπκνο/ε λα πξνζπαζήζεηε λα ηα βξείηε; 

 1.Όρη δελ 

ππάξρεη 

πεξίπησζε 

2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ναη, 

νπσζδήπνηε 

Α29) Πηζηεύεηαη όηη ην λα δνπλ ζηελ πεξηνρή ζαο άηνκα από δηαθνξεηηθά κέξε 

θάλεη ηελ δσή ζαο θαιύηεξε; 

  1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α30) αο αξέζεη λα δείηε κεηαμύ αηόκσλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν δσήο από ηνλ 

δηθό ζαο; 

  1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α31) Δάλ θάπνηνη άγλσζηνη, θάπνηνη κε δηαθνξεηηθέο ζπλήζεηεο, κεηαθνκίζνπλ 

ζηε γεηηνληά ζαο, ζα γίλνπλ απνδεθηνί από ηνπο γείηνλεο; 

 1.Όρη δελ 

ππάξρεη 

πεξίπησζε 

2. Μάιινλ φρη 3. Μάιινλ λαη 4. Ναη, 

νπσζδήπνηε 

   

 ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΕ Α ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ, ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΕΣΕ ΣΘ 

ΕΠΟΜΕΝΕ ΕΡΩΣΗΕΘ 

ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΣΕ, Α ΕΤΥΑΡΘΣΟΎΜΕ ΠΟΤ ΤΜΠΛΗΡΩΑΣΕ 

ΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟ 

Α32) Νηώζεηε όηη είζηε κέινο ηεο θνηλόηεηαο ζηελ πεξηνρή πνπ εξγάδεζηε; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α33) Δίλαη νη ζπλάδειθνί ζαο θίινη ζαο; 

 1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α34) Νηώζεηε όηη είζηε κέινο κηαο νκάδαο ζηε δνπιεηά ζαο; 

  1.Καζφινπ 2. Λίγν 3. Πνιχ  4. Πάξα Πνιχ 

Α35) ηε δνπιεηά ζαο, αλαιακβάλεηε ηελ πξσηνβνπιία λα θάλεηε θάηη πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γίλεη αθόκα θαη αλ δελ ζαο ην έρεη δεηήζεη θαλείο; 

  1.Πνηέ 2. ρεδφλ πνηέ 3. Αξθεηά ζπρλά 4. Πνιχ πρλά 

Α36) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο εβδνκάδαο, βνεζήζαηε θάπνην 

ζπλάδειθν ζηε δνπιεηά ηνπ, ελώ δελ ήηαλ δηθή ζαο επζύλε ή ππνρξέσζε; 
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  1.Όρη, πνηέ 2. 1-2 θνξέο 3. 3-4 θνξέο 4. Σνπιάρηζηνλ 

5 θνξέο 

Α37) Γεληθά ζα ιέγαηε όηη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο είλαη: 

  1.Πνιχ θαιή 2. 

Καιή 

3. Μέηξηα 4. Καθή 5. Πνιχ θαθή 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΥΖΛΟΤ ΣΖ 

ΜΖΣΡΑ 

 

11. Έρεηε επηζθεθζεί πνηέ γπλαηθνιόγν;  Όρη   Ναη 

12. Έρεηε ελεκεξσζεί γηα ην πώο γίλνληαη εμεηάζεηο πξόιεςεο ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ 

όπσο είλαη ην test Παπαληθνιάνπ; 

Καζφινπ            Λίγν           Πνιχ 

13. Κάζε πόζα ρξόληα ζαο πξνηείλεη ν γηαηξόο ζαο λα θάλεηε test-pap; ________(ρξφληα) 

14. Πόζα test-pap έρεηε θάλεη; _________________ 

15. Δάλ δελ έρεηε θάλεη ηη είλαη απηό πνπ ζαο εκπνδίδεη; _______________ 

16. Ση ζα ζέιαηε λα αιιάμεη γηα λα θάλεηε ηηο εμεηάζεηο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ 

ηξαρήινπ ηεο κήηξαο; 

_______________________________________________________________ 

17. Γλσξίδεηαη αλ ππάξρνπλ ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη νη γπλαίθεο γηα 

ζέκαηα πξόιεςεο ηνπ γπλαηθείνπ θαξθίλνπ; 

  Όρη              Ναη 

18 . Αλ όρη γηαηί; 

_______________________________________________________________ 

 

Α ΕΤΥΑΡΘΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Α ΚΑΘ ΣΟΝ ΥΡΟΝΟ ΠΟΤ 

ΔΘΑΘΕΑΣΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΘΟΤ! 

 

 

 

 

 

 


