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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια διατμηματική, αναδρομική μελέτη επισκόπησης – 
συσχέτισης. Σκοπός της είναι η διερεύνηση της γνώσης των φοιτητών επαγγελμάτων υγείας 
σε σχέση με τη χρήση αντισύλληψης και κατά πόσο η γνώση αυτή έχει προέλθει από το 
χώρο του πανεπιστημίου. 
Μοναδικό κριτήριο εισόδου στη μελέτη ήταν η φοιτητική ιδιότητα και συγκεκριμένα η 
φοίτηση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις σχολές της Ιατρικής, της 
Φαρμακευτικής και στο ΤΕΙ Αθηνών στη σχολή της Μαιευτικής. Στη μελέτη συμμετείχαν 600 
φοιτητές, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο. 
Το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους φοιτητές είχε 17 ερωτήσεις και η συμπλήρωσή 
του απαιτεί μόνο τη γνώση ελληνικών. Κατασκευάστηκε με βάση ερωτηματολόγια που 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες μελέτες και ακολουθώντας τις κατευθυντήριες 
γραμμές, οι οποίες περιέχονται σε ένα κείμενο που διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το κείμενο αυτό περιέχει μία σειρά οδηγιών για την 
κατασκευή ερωτηματολογίου σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική συμπεριφορά 
των νέων. Επίσης ελήφθησαν υπόψη οι υποδείξεις που έχουν δοθεί για την κατασκευή 
ερωτηματολογίων βασισμένων στη θεωρία της προγραμματισμένης συμπεριφοράς. 
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι η χρήση αντισύλληψης από τους 
φοιτητές επαγγελμάτων υγείας είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό από το αναμενόμενο, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι τα συγκεκριμένα άτομα θα έπρεπε τόσο εξαιτίας του αντικειμένου 
των σπουδών όσο και εξαιτίας της τριβής με επαγγελματίες υγείας, να υποστηρίζουν την 
αντισυλληπτική συμπεριφορά τόσο για αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης όσο και για 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.  
Η γενικότερη αρνητική στάση του ελληνικού πληθυσμού απέναντι στην αντισύλληψη 
φαίνεται ότι επηρεάζει και τους φοιτητές, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων έχει 
ενημερωθεί σχετικά με την αντισύλληψη από φίλους και γονείς και σε μικρότερο ποσοστό 
από το σχολείο και τη σχόλη φοίτησης. Προκύπτει δηλαδή ένα κενό ενημέρωσης το οποίο 
θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ήδη καλυφθεί από το σχολείο. Ακόμα όμως και το 
πανεπιστήμιο δεν φαίνεται να ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το θέμα της αντισύλληψης 
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, περίπου το 82%, να θεωρεί ότι δεν έχει 
λάβει επαρκή εκπαίδευση από την σχολή στην όποια φοιτά. Επιπλέον όπως προέκυψε από 
την έρευνα οι φοιτητές που θεωρούσαν ότι είχαν λάβει επαρκή εκπαίδευση από τη σχολή 
τους για θέματα αντισύλληψης, είχαν και θετικότερη στάση απέναντι στην αντισύλληψη. 
Ένα άλλο στοιχείο της μελέτης είναι το πολύ μικρό ποσοστό χρήσης αντισυλληπτικού 
χαπιού. Το προφυλακτικό βρίσκεται στην πρώτη θέση ως αντισυλληπτική μέθοδος, με τη 
διακεκομμένη συνουσία να ακολουθεί, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το χάπι αλλά με 
πολύ μικρό ποσοστό (3%). Το γεγονός αυτό,  αν και αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αποχή 



από το αντισυλληπτικό χάπι που παρατηρείται στον ελληνικό πληθυσμό, προκαλεί απορία 
η μη χρήση από τους φοιτητές των συγκεκριμένων σχολών οι όποιοι θεωρητικά θα έπρεπε 
να είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Η στάση των φοιτητών απέναντι στην έκτρωση καθορίζεται 
από το λόγο για οποίον επρόκειτο να υποβληθεί μία γυναίκα στην επέμβαση αυτή. Πιο 
συγκεκριμένα οι φοιτητές φαίνεται να συμφωνούν με την απόφαση μιας γυναίκας να κάνει 
έκτρωση όταν συντρέχουν λόγοι υγείας ή όταν η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού. 
Αντίθετα δεν φαίνεται να συμφωνούν με μία έκτρωση για κοινωνικούς και οικονομικούς 
λόγους.  
 
SUMMARY 

This study is an interdepartmental, retrospective, review-correlation study. Its purpose is to 
examine the knowledge of students in relation to contraception usage and whether this 
knowledge arises from inside the university. 
The only criteria for someone to enter this study were to be a student at the University of 
Athens in the Medical, the Pharmaceutical or the Midwifery Department. In the study 
participated 600 students, all of whom had to fill in a questionnaire. 
The questionnaire that was given to the students had 17 questions and to answer it, the only 
requirement was the knowledge of Greek. The questionnaire was built on the base of other 
questionnaires that were used in similar studies and by the guidelines of the WHO. These 
guidelines had to do with the sexual and reproductive behavior of the young people. 
The analysis of the results comes up with the conclusion that the use of contraception by 
students of health professions is at a very low percentage than the one expected. This is 
controversial if someone considers that this group of students, because of the object they 
study, should support contraception not only for family planning but also for avoiding STDs. 
The generally negative attitude of Greek people towards contraception seems to affect the 
students, most of whom have selected information for contraception more from friends and 
parents and less from school or university. There is a gap of knowledge that should have 
been filled in by the school. Even so, the university does not seem to deal with contraception 
issues. As a result 82% of the students believe that the university does not offer enough 
education on contraception issues. On the other hand students, who believe they have 
taken enough education on contraception, also had a more positive view for the usage of 
contraception. 
Another clue that comes up from this study is that the use of contraceptive pills is very low. 
Most of the students use the condom as first choice for contraception, in the second place 
comes withdrawal and in the third place the pill which is used only by 3% of students. This 
fact mirrors the general abstention from the contraceptive pills that is observed in the Greek 
population. However it is a surprise the fact that the students of health professions, to 
whom the contraceptive pills are familiar, do not use them in their personal life. 
The attitude of the students towards the abortion depends on the reason for which the 
abortion takes place. More specific the students seem to agree with the decision of a 
woman to proceed to an abortion for health reasons or if the pregnancy is a result of rape. 
On the other hand the students do not agree with the abortion for social or economical 
reasons. 
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