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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  “Ερευνητική  Εργασία”  της  Β  τάξης  του  Γενικού
Λυκείου η ομάδα μας αποφάσισε να ασχοληθεί με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
Είναι ένα θέμα για το οποίο δυστυχώς ακόμη και στις μέρες μας δύσκολα κάποιος μιλά
αλλά ταυτόχρονα απασχολεί όλους και κυρίως τους νέους της ηλικίας μας που έχουν ή
σκέφτονται να ξεκινήσουν την ενεργό σεξουαλική ζωή τους. Πρόκειται για πολύ κρίσιμο
ζήτημα υγείας και οφείλουμε να είμαστε όλοι ενημερωμένοι. Για το λόγο αυτό θελήσαμε να
ερευνήσουμε κατά πόσο είναι ενημερωμένοι οι νέοι (μαθητές Λυκείου) στην περιοχή του
Βελεστίνου για τα ΣΜΝ και την προστασία από αυτά.
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σεξουαλικώς  μεταδιδόμενα  νοσήματα  (ΣΜΝ)  ή  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενες
ασθένειες  ή  αφροδίσια  νοσήματα  ονομάζονται  ασθένειες  ή  μολύνσεις  οι  οποίες
μεταδίδονται  από  άνθρωπο  σε  άνθρωπο  μέσω  της  ανθρώπινης  σεξουαλικής
συμπεριφοράς,  συμπεριλαμβανομένων  του  κολπικού  σεξ,  του  στοματικού  σεξ  και  του
πρωκτικού  σεξ.  Ενώ  στο  παρελθόν  αυτές  οι  ασθένειες  συνήθως  αναφέρονταν  ως
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή αφροδίσια νοσήματα, τα τελευταία χρόνια ο όρος
σεξουαλικώς  μεταδιδόμενες  λοιμώξεις  προτιμάται,  καθώς  έχει  ένα  ευρύτερο  φάσμα
εννοιών: ένα άτομο μπορεί να μολυνθεί και μπορεί να μολύνει άλλους δυνητικά, χωρίς να
έχει μια ασθένεια. Μερικά ΣΜΝ μπορούν να μεταδίδονται και μέσω της χρήσης βελονών
μετά  τη  χρήση  τους  από  ένα  μολυσμένο  άτομο,  καθώς  και  μέσω  της  γέννας  ή  του
θηλασμού.

Η  πρόληψη  είναι  το  κλειδί  για  την  αντιμετώπιση  ανίατων  σεξουαλικώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων, όπως ο ιός HIV και ο έρπης. Κλινικές σεξουαλικής υγείας και
φυσικά  το  Κέντρο  Ελέγχου  και  Πρόληψης  Νοσημάτων  (ΚΕΕΛΠΝΟ)  του  Υπουργείου
Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  αγωνίζονται  για  την  προώθηση  της  χρήσης  των
προφυλακτικών και της προβολής των ομάδων υψηλού κινδύνου.

Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της σεξουαλικής μετάδοσης των
ΣΜΝ  είναι  να  αποφεύγεται  η  επαφή  με  μέλη  του  σώματος  ή  υγρά  που  μπορεί  να
οδηγήσουν  σε  μεταφορά  με  ένα  μολυσμένο  σύντροφο. Επομένως  σεξουαλικές
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν υπάρχει επαφή με άτομο (που πιθανώς
είναι φορέας κάποιου ΣΜΝ) δεν ενέχουν κινδύνους. 

Η  σωστή  χρήση  των  προφυλακτικών  καθόλη  τη  διάρκεια  της  επαφής  μειώνει
σχεδόν πλήρως τον κινδύνο μετάδοσης των ΣΜΝ. Παρά το γεγονός ότι το προφυλακτικό
είναι αποτελεσματικό για τον περιορισμό της έκθεσης, κάποια μετάδοση της νόσου μπορεί
να συμβεί ακόμα και με ένα προφυλακτικό.

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι θα ήταν ιδανικό, κάθε σεξουαλικά ενεργό
άτομο θα πρέπει να εξετάζεται για ΣΜΝ πριν από κάθε αλλαγή ερωτικού συντρόφου.
Επειδή όμως πολλές λοιμώξεις δεν ανιχνεύονται αμέσως μετά την έκθεση, θα πρέπει να
υπάρχει  αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ των πιθανών εκθέσεων και των εξετάσεων
ώστε  αυτές  να  είναι  ακριβής.  Ακόμη  ορισμένα  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενα  νοσήματα,
ιδιαίτερα ορισμένοι ανθεκτικοί ιοί όπως ο ιός HPV (ιος των ανθρώπινων θηλωμάτων),
μπορεί να είναι αδύνατο να ανιχνευθούν με τις τρέχουσες ιατρικές διαδικασίες.  Πολλές
ασθένειες που θεσμοθετούν μόνιμη λοίμωξη μπορούν να καταλαμβάνουν το ανοσοποιητικό
σύστημα στο οποίο άλλες ασθένειες μεταδίδονται πιο εύκολα. 
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Τα συχνότερα Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι τα παρακάτω:

1) HIV / AIDS

Το πιο σημαντικό ίσως ΣΜΝ είναι ο HIV (Human Immunodeficiency Virus – Ιός
Ανοσοανεπάρκειας  του  Ανθρώπου)  που  είναι  ο  ιός  που  προκαλεί  το  Σύνδρομο  της
Επίκτητης  Ανοσολογικής  Ανεπάρκειας  (Acquired Immune Deficiency Syndrome –
AIDS). 

Ο ιός προήλθε από συνεχείς μεταλλάξεις ενός ιού που προσβάλει τον αφρικανικό
πίθηκο και είναι άγνωστο πώς μεταδόθηκε στον άνθρωπο. Δρα καταστρέφοντας κύτταρα
του ανοσοποιητικού συστήματος, τα CD4 ή T λεμφοκύτταρα (είδος λευκών αιμοσφαιρίων),
τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία του οργανισμού από λοιμώξεις
και άλλα νοσήματα.  Στον οργανισμό του  ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται κυρίως στο αίμα,
στο σπέρμα, στις κολπικές εκκρίσεις, στο σάλιο, στα δάκρυα,  στον ιδρώτα, στο μητρικό
γάλα . Στα  3  πρώτα, βρίσκεται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση .

Ο ιός  μπορεί  να  μεταδοθεί  με  την  μετάγγιση  αίματος  ή  μέσω της  από κοινού
χρήσης αιχμηρών αντικειμένων (ξυραφάκια,  βελόνες,  σύριγγες).  Μπορεί  να  μεταδοθεί
μέσω της χωρίς προφυλακτικό σεξουαλικής επαφής (πρωκτική, κολπική, στοματική) με
HIV οροθετικό άτομο και από μία HIV οροθετική μητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια της
κύησης, του τοκετού και του θηλασμού. 

Για τον περιορισμό της μετάδοσης πρέπει: 1) Να γίνεται έλεγχος του αίματος που
προορίζεται για μεταγγίσεις. 2) Να χρησιμοποιούνται συρίγγες μιας χρήσης. 3) Να γίνεται
πλήρης  αποστείρωση  των  χειρουργικών  και  οδοντιατρικών  εργαλείων.  4)  Να  γίνεται
σωστή χρήση προφυλακτικού αλλά και να αποφεύγονται οι πολλαπλές σχέσεις.

Ο  ιός  δεν  μεταδίδεται  μέσω  της  καθημερινής  κοινωνικής  επαφής  (χειραψία,
αγκαλιά, φιλί στο μάγουλο), των κουνουπιών ή άλλων εντόμων, της από κοινού χρήσης
οικιακών σκευών, του σάλιου, των δακρύων, του ιδρώτα, του αέρα ή του νερού.

Ο όρος AIDS αναφέρεται στο τελευταίο στάδιο της HIV λοίμωξης, κατά το οποίο
το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε το HIV οροθετικό
άτομο είναι επιρρεπές σε διάφορα νοσήματα και συγκεκριμένους τύπους καρκίνου.

Ο χρόνος μεταξύ μόλυνσης από τον ιό και  εκδήλωσης του  AIDS ποικίλει  από
άτομο σε άτομο, ενώ η έγκαιρη χορήγηση συνδυασμού αντιρετροϊκών φαρμάκων υψηλής
δραστικότητας  (Highly Active Antiretroviral Therapy –  HAART),  επιβραδύνει
σημαντικά την εξέλιξη του νοσήματος και μειώνει σε μεγάλο βαθμό τη θνητότητα. Σήμερα,
η HIV λοίμωξη θεωρείται χρόνια νόσος, υπό την προϋπόθεση ότι ο/η ασθενής λαμβάνει
συστηματικά τη θεραπεία του.

Έως τώρα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματικό προφυλακτικό εμβόλιο έναντι του HIV.
Ωστόσο,  επειδή η  HAART (αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας) μειώνει  τη
συγκέντρωση  του  ιού  στα  μολυσματικά  βιολογικά  υγρά  και  συνεπώς  ελαττώνει  την
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πιθανότητα μετάδοσής του, δίνεται πλέον μεγάλη σημασία στο ρόλο που διαδραματίζει η
χορήγηση της αντιρετροϊκής θεραπείας στον τομέα της πρόληψης.

2) Ηπατίτιδες

H ηπατίτιδα είναι ένας γενικός όρος για ασθένειες που οφείλονται σε φλεγμονή
του ήπατος από διάφορες αιτιολογίες – η λέξη προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη
ήπαρ που σημαίνει  συκώτι  και  από την κατάληξη -ιτις  που δηλώνει  τη φλεγμονή του
οργάνου. Η ηπατίτιδα διαχωρίζεται συνήθως σε οξεία και χρόνια και τις περισσότερες
φορές οφείλεται σε ιούς που προσβάλλουν ειδικά το συκώτι προκαλώντας αντίστοιχους
τύπους ηπατίτιδας – π.χ. ηπατίτιδα τύπου Β ή τύπου A κ.λπ. Η φλεγμονή στο ήπαρ όμως
μπορεί να προκληθεί και από άλλα αίτια. Η πάθηση μπορεί να ακολουθήσει υποκλινική
πορεία,  δηλαδή  να  μην  προκαλεί  κανένα  έντονο  σύμπτωμα  ή  αντίθετα  να  είναι
κεραυνοβόλος, οπότε ο ασθενής χρειάζεται πια μεταμόσχευση ήπατος.
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Τα  συμπτώματα της Οξείας Ηπατίτιδας  ποικίλουν  σημαντικά όσον  αφορά  την
κλινική εικόνα. Τα αρχικά χαρακτηριστικά μπορεί να μοιάζουν με της γρίπης, αλλά χωρίς
το βήχα, δηλαδή ο ασθενής να αισθάνεται κακουχία, γενική αδιαθεσία, μυοσκελετικούς
πόνους,  πυρετό,  ναυτία ή εμετό,  διάρροια και  πονοκέφαλο.  Επίσης,  ανορεξία,  ξαφνική
αποστροφή για το κάπνισμα,  γαστρικές ενοχλήσεις κ.α.  Επίσης μπορεί να έχει σκούρα
ούρα,  να  κιτρινίζουν  τα μάτια  και  το  δέρμα  του –  να  παρουσιάζει  δηλαδή  ίκτερο.  Σε
μερικούς  ο  γιατρός  μπορεί  να  διαπιστώσει  ηπατομεγαλία  (διόγκωση  του  ήπατος)  ή
σπληνομεγαλία ή και λεμφαδενοπάθεια. Ένα μικρό ποσοστό ασθενών με οξεία ηπατίτιδα
παρουσιάζει ηπατική ανεπάρκεια, δηλαδή το συκώτι τους δεν μπορεί να επεξεργαστεί πια
καθόλου τις βλαβερές ουσίες που αρχίζουν πλέον να κυκλοφορούν ανεμπόδιστες στον
οργανισμό και να προκαλούν πολύ σοβαρά συμπτώματα,  όπως διανοητική σύγχυση και
κώμα. Όταν η κατάσταση επιδεινώνεται, η μοναδική αντιμετώπιση είναι η μεταμόσχευση
ήπατος.

Τα συμπτώματα της Χρόνιας Ηπατίτιδας στους περισσότερους ασθενείς είτε δεν
υπάρχουν  είτε  είναι  ήπια.  Η  ασθένεια  αποκαλύπτεται  συχνά  με  μια  τυχαία  εξέταση
αίματος. Συχνά πάντως αισθάνονται μια γενική κόπωση και αδιαθεσία που την αποδίδουν
σε άλλα αίτια.  Αν ο  ασθενής με χρόνια  ηπατίτιδα παρουσιάσει  ίκτερο,  αυτό συνήθως
σημαίνει ότι η βλάβη στο συκώτι του έχει προχωρήσει σημαντικά. Οι εκτεταμένες βλάβες
στους ιστούς του ήπατος ή η κίρρωση του μπορεί να εκδηλωθεί  με απώλεια βάρους,
εύκολους μωλωπισμούς, αιμορραγική τάση, οιδήματα στα πόδια κ.λπ. Τελικά η κίρρωση
μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και σε πολύ σοβαρή επιδείνωση λόγω βλαβών
στον εγκέφαλο, οπότε ο ασθενής πέφτει σε κώμα.

Τα Αίτια που προκαλούν τις περισσότερες φλεγμονές του ήπατος, τόσο στην οξεία
όσο και στη χρόνια ηπατίτιδα, οφείλονται συνήθως σε συγκεκριμένους ιούς, τον Α,Β,C,D,
οι  οποίοι  και  προκαλούν  τους  αντίστοιχους  τύπους  ηπατίτιδας.  Όμως  φλεγμονή  στο
συκώτι μπορεί να προκαλέσει και ο ιός του έρπητα, ο κυταρομεγαλοπϊός, ο ιός Επστάιν-
Μπαρ και άλλοι. Επίσης ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί και από άλλους μολυσματικούς
φορείς,  όχι  απαραίτητα ιούς -  π.χ.  από το τοξόπλασμα.  Συχνή αιτία της μη ιογενούς
ηπατιτίδας  είναι  επίσης  η  άμετρη  κατανάλωση  οινοπνευματωδών  ποτών.  Σπανιότερα
ηπατίτιδα μπορεί να προκληθεί και από τοξίνες τροφίμων (π.χ. μανιταριών) όπως και από
φαρμακευτικά σκευάσματα που μπορεί να περιέχουν παρακεταμόλη, αμοξυκυλίνη, όπως
και από αντιφυματικά φάρμακα και διάφορα άλλα σκευάσματα που επιβαρύνουν το συκώτι.
Φλεγμονή στο ήπαρ επίσης μπορεί  να  προκαλέσουν και  ορισμένα αυτοάνοσα νοσήματα
όπως ο ερυθηματώδης λύκος.

Η Ηπατίτιδα εμφάνίζεται με τις εξής μορφές:

Ηπατίτιδα Α

Αποτελεί  την  πρώτη  μορφή  ηπατίτιδας.  Έγινε  γνωστή  γύρω  στο  1940  και
ονομάσθηκε  στην  αρχή  «λοιμώδης  ηπατίτιδα».  Κατατάσσεται  μεταξύ  των  συχνότερων
λοιμωδών νοσημάτων. Μεταδίδεται με το φαγητό, το νερό και τα κόπρανα, ειδικά όταν
υπάρχουν άσχημες συνθήκες υγιεινής  (κοπρανο-στοματική οδός)  καθώς και  με  στενή
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επαφή  με  άτομο  που  έχει  ηπατίτιδα  Α ή  σεξουαλική  (στοματική  –  πρωκτική)  επαφή.
Σπάνια μεταδίδεται με το αίμα κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της νόσου. Για αυτό
και  η  σωστή  καθαριότητα  και  απολύμανση  των χώρων υγιεινής  καθώς και  το  σωστό
πλύσιμο  των  χεριών  (ιδιαίτερα  πριν  από  τα  γεύματα)  αποτελούν  τα  σημαντικότερα
προφυλακτικά μέτρα.

Η ηπατίτιδα Α προκαλεί οξεία λοίμωξη, η οποία σχεδόν ποτέ δεν μεταπίπτει σε
χρόνια μορφή και αφήνει μόνιμη ανοσία (δηλαδή ο ασθενής δεν υπάρχει περίπτωση να
νοσήσει ξανά από ηπατίτιδα Α). Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοϊάται σύντομα και
δεν εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Ηπατίτιδα B

Η μορφή αυτή μεταδίδεται όταν ο ιός εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Η
μετάδοση μπορεί να γίνει με την σεξουαλική επαφή, τρύπημα από μολυσμένη βελόνα, κατά
τη διάρκεια οδοντιατρικών ή άλλων επεμβάσεων, μετάγγιση αίματος και κατά την διάρκεια
του  τοκετού.  Επίσης  μεταδίδεται  με  το  τατουάζ,  τις  ξυριστικές  μηχανές  και  τις
οδοντόβουρτσες.

Όταν κάποιος μολυνθεί από τον ιό της ηπατίτιδας Β, ανιχνεύεται στο αίμα του ένα
τμήμα  του  ιού,  που  λέγεται  αυστραλιανό  αντιγόνο.  Στη  συνέχεια  μέσα  στο  επόμενο
εξάμηνο περίπου, η μεγάλη πλειοψηφία, περίπου το 80%, αυτοϊάται (δηλαδή θεραπεύεται
από μόνη της χωρίς κάποια ιατρική παρέμβαση). Σ΄αυτή την περίπτωση δεν ανιχνεύεται
πλέον  το  αυστραλιανό  αντιγόνο,  οπότε  ο  ασθενής  δεν  μεταδίδει  τη  νόσο.  Επίσης
ανιχνεύονται αντισώματα στο αίμα, που εξασφαλίζουν ανοσία απέναντι στη νόσο (δηλαδή ο
ασθενής  πλέον  είναι  προστατευμένος,  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  νοσήσει  ξανά  από
ηπατίτιδα Β). Στο υπόλοιπο ποσοστό (περί το 20%) το αυστραλιανό αντιγόνο παραμένει
στο αίμα, ενώ αντισώματα δεν αναπτύσσονται και ο ασθενής λέμε ότι πάσχει από χρόνια
ηπατίτιδα Β. Πρόκειται για ένα σοβαρό νόσημα, που χρειάζεται τακτική παρακολούθηση
και συχνά ενδονοσοκομειακό έλεγχο.

Στην χώρα μας υπάρχουν 300.000 ασυμπτωματικοί φορείς εκ των οποίων οι 25 -
30% θα αναπτύξουν χρόνια νόσο. Το ευχάριστο είναι  ότι  υπάρχει πλέον ασφαλές και
αποτελεσματικό εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας Β. Η χρόνια νόσος αντιμετωπίζεται πλέον
ικανοποιητικά με τη χρησιμοποίηση φαρμάκων όπως η ιντερφερόνη και η λαμιβουδίνη.

Ηπατίτιδα C

Η διάγνωση της έγινε εφικτή την τελευταία δεκαετία. Μεταδίδεται κυρίως με τις
μεταγγίσεις  αίματος  (και  λιγότερο  με  την  ερωτική  επαφή).  Σήμερα,  η  συχνότητα
εμφάνισης νέων κρουσμάτων παρουσιάζει πτωτική τάση, λόγω ελέγχου του αίματος που
δίνεται με τις μεταγγίσεις. Παρά το γεγονός ότι η κλινική εικόνα είναι πολύ πιο ήπια από
αυτήν της Β, το 80% των ασθενών θα αναπτύξουν χρόνια νόσο, εκ των οποίων το 20%
θα αναπτύξει κίρρωση του ήπατος 20 χρόνια αργότερα.

Στην  Ελλάδα  υπάρχουν  γύρω  στους  100.000  -  150.000  φορείς  της  νόσου.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί εμβόλιο έναντι της ηπατίτιδας C.
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Μέτρα πρόληψης για την Ηπατίτιδα Α και Β αναφέρονται παρακάτω:

Για την Ηπατίτιδα Α:

• Απαιτείται εμβολιασμός σε περίπτωση ταξιδίου σε μέρη που η ηπατίτιδα Α είναι
συχνή  (αρκετούς  μήνες  πριν)  και  σε  όσους  εκτίθεται  συχνά  στον  ιό  ή  σε  δείγματα
κοπράνων (π.χ. εργαζόμενοι σε εργαστήρια).

• Η λήψη ανοσοποιητικής σφαιρίνης πρέπει να γίνεται από άτομα τα οποία είχαν
στενή επαφή, δηλαδή το φιλί, οι σεξουαλικές σχέσεις, το γεύμα από τα ίδια πιάτα/ οικιακά
σκεύη ή χρήση της ίδιας τουαλέτας, με κάποιον ασθενή, στον οποίο είχε γίνει διάγνωση
ηπατίτιδας μέσα στις προηγούμενες εβδομάδες.

• Αποφυγή χρήσης κοινών πιάτων / οικιακών συσκευών ή τουαλέτας με ασθενή
που έχει ενεργό λοίμωξη.

• Σε περίπτωση ταξιδίου σε μέρη όπου η ηπατίτιδα είναι διαδεδομένη, αποφύγετε
την κατανάλωση ωμών τροφών (μη μαγειρεμένων) και την πόση μη εμφιαλωμένου νερού.

Για την Ηπατίτιδα Β:

• Εμβολιασμός βρεφών και όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών που δεν έχουν
κάνει το εμβόλιο.

• Εμβολιασμός ατόμου που ήρθε σε επαφή με μολυσμένη βελόνα, ξυραφάκι ή άλλο
μολυσμένο αντικείμενο χρήσης ή ήρθε σε σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο.

• Εμβολιασμός των νεογέννητων που οι μητέρες τους έχουν ηπατίτιδα Β.

•  Εμβολιασμός  των  εργαζομένων  σε  τομείς  υγείας,  των  τροφίμων  και  του
προσωπικού ιδρυμάτων,  των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών,  των αιμορροφιλικών,
όσων έρχονται σε επαφή με όσους έχουν ηπατίτιδα Β ή προέρχονται από κράτη όπου η
ηπατίτιδα  είναι  διαδεδομένη.  Επιπλέον,  ισχύει  για  τους  ταξιδιώτες  ότι  και  για  την
ηπατίτιδα Α.

•  Χορήγηση  ανοσοποιητικής  σφαιρίνης  πρέπει  να  γίνεται  στα  νεογέννητα  των
οποίων οι μητέρες είναι φορείς ηπατίτιδας Β, σε άτομα που τρυπήθηκαν από μολυσμένη
βελόνα, κόπηκαν από ξυραφάκι ή άλλο μολυσμένο αντικείμενο χρήσης.

•  Αποφυγή  κοινής  χρήσης  αντικειμένων  όπως  βελόνες,  ξυραφάκια,
οδοντόβουρτσες.

• Χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή.

3) Έρπης των γεννητικών οργάνων (HSV-2)

Ο  έρπης  των  γεννητικών  οργάνων  ίσως  είναι  το  πιο  συχνό  σεξουαλικά-
μεταδιδόμενο νόσημα. Ο HSV-2 συνήθως προσβάλλει την γεννητική περιοχή (γεννητικός
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Έρπης).  Ο  ιός  μεταδίδεται  μπορεί  να  μεταδοθεί  στο  έμβρυο  κατά  την  διάρκεια  του
τοκετού, γι΄ αυτό συνιστάται να γίνει καισαρική τομή.

Τα Συμπτώματα είναι καύσος(κάψιμο) στην γεννητική περιοχή, χαμηλή οσφυαλγία,
δυσουρία,  γενική  κακουχία,  πυρετός,  διόγκωση λεμφαδένων,  φυσαλίδες  στα  γεννητικά
όργανα  και  επώδυνα  έλκη.  Τα  συμπτώματα  του  γεννητικού  έρπητα  διαρκούν  2-3
εβδομάδες και  περίπου το 75% των ασθενών αναπτύσσουν περιοδικές προσβολές,  οι
οποίες εμφανίζονται σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Δυστυχώς  δεν θεραπεύεται οριστικά και  κάνει  συχνές υποτροπές.  Ωστόσο τα
αντιικά  φάρμακα  που  χορηγούνται  έχουν  καλά  αποτελέσματα  και  οι  ελπίδες  για  την
παρασκευή εμβολίου φαίνεται ότι σε λίγο καιρό θα γίνουν πραγματικότητα. Θα πρέπει να
ακολουθήσει θεραπεία όμως και ο /η ερωτικός σύντροφος για να μην διαιωνίζεται το
πρόβλημα.

4) Βλενόρροια, γονόρροια

Προκαλείται από το μικρόβιο του γονοκόκκου που είναι γνωστό με την ονομασία
Neisseria gonorrhoeae. Η βλενόρροια ή γονόρροια είναι μια ασθένεια που μεταδίδεται
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Ανάλογα με την επαφή, κολπική, στοματική ή
πρωκτική μπορεί να προσβάλει όργανα και ιστούς των περιοχών αυτών.

Όσον αφορά τα συμπτώματα: Αρκετοί που προσβάλλονται από τη νόσο μπορεί να
μην παρουσιάσουν συμπτώματα. Όταν υπάρχουν, παρουσιάζονται περίπου 10 μέρες μετά
από την μετάδοση και προσβολή από το μικρόβιο. Στις γυναίκες μπορεί να εκδηλωθεί
πόνος κατά τη συνουσία, πόνος ή κάψιμο κατά την ούρηση, συχνοουρία, εκκρίσεις από τον
κόλπο που είναι πυώδεις με δυσάρεστη οσμή, και ενοχλήσεις στην περιπρωκτική περιοχή.
Η προσβολή των σαλπίγγων από τα βακτήρια μπορεί να ευθύνεται για στείρωσης στη
γυναίκα.  Μπορεί  να  έχει  επίσης  ανώμαλες  απώλειες  αίματος  κατά  την  περίοδό  της,
πυρετό  και  πόνο  στην  κοιλιά.  Οι  έγκυες  που  προσβάλλονται  από  τη  γονόρροια  εάν
παραμείνουν χωρίς θεραπεία, είναι δυνατόν να μεταδώσουν το μικρόβιο στο παιδί τους.
Στο νεογέννητο ο γονόκοκκος προκαλεί τη γονοκοκκική οφθαλμίτιδα, μια πολύ σοβαρή
μόλυνση των ματιών.

Η θεραπεία των μολύνσεων από το γονόκοκκο γίνεται γρήγορα με αντιβίωση. Μετά
από  την  αρχική  χορήγηση  των  αντιβιοτικών  πρέπει  να  ξαναγίνεται  έλεγχος  διότι  ο
γονόκοκκος  μπορεί  να  έχει  ανθεκτικότητα σε  ορισμένα  αντιβιοτικά  και  να  χρειάζεται
προσαρμογή της θεραπείας.

5) Χλαμύδια

Τα  χλαμύδια  είναι  θεραπεύσιμο  νόσημα  και  προκαλείται  από  τα  βακτήρια
Chlamydia trachomatis. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 10-20 ημέρες από την στιγμή της
μόλυνσης.  Μεταδίδονται μέσω κολπικής, στοματικής ή πρωκτικής συνουσίας. Καθώς η
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λοίμωξη είναι συχνά ασυμπτωματική, είναι  πιθανόν να έχουμε μολυνθεί  και να μην το
γνωρίζουμε.

Τα χαρακτηριστικά  συμπτώματα είναι έκκριση κολπικών υγρών, πόνος κατά την
σεξουαλική επαφή, συχνουρία, δυσουρία. Στους άνδρες τα συμπτώματα - έκκριση υγρών
από το πέος,  συχνουρία,  δυσουρία,  κνησμός  κατά την ούρηση -  είναι  πιο  εμφανή και
αναγνωρίζονται εύκολα.

Η θεραπεία των χλαμυδίων γίνεται με φάρμακα της οικογένειας των μακρολίδων,
όπως  είναι  η  αζιθρομυκίνη  (μονοήμερη  θεραπεία),  ή  με  τερακυκλίνες,  όπως  είναι  η
δοξυκυκλίνη (εβδομαδιαία θεραπεία). Αλλα φάρμακα που μπορεί να συστήσει ο θεράπων
ιατρός είναι η ερυθρομυκίνη ή η οφλοξασίνη. Η πενικιλίνη, η οποία προσφέρει θεραπεία
σε πολλά αφροδίσια νοσήματα, είναι εντελώς αναποτελεσματική στα χλαμύδια.

Τελευταία, οι επιστημονικές έρευνες εστιάζονται στη δημιουργία εμβολίου που θα
προστατεύει από το νόσημα και στην παρασκευή κολπικών μικροβιοκτόνων.

6) Κονδυλώματα - Γεννητικοί ακροχόρδωνες

Τα οξυτενή  κονδυλώματα,  όπως είναι  η  τυπική  τους  ονομασία,  μεταβιβάζονται
κυρίως  με  τη  σεξουαλική  επαφή.  Οφείλονται  στον  ιό  των  ανθρωπίνων  θηλωμάτων:
Human Papillomaviruses (HPV).

Εντοπίζονται  κυρίως  στα  γεννητικά  όργανα  και  τις  περιοχές  γύρω  από  αυτά,
καθώς και στην περιοχή του δακτυλίου του πρωκτού και της μεσογλουτιαίας αύλακας.
Πολύ σπάνιες είναι εξωγεννητικές θέσεις, όπως η στοματική κοιλότητα ή οι γωνίες των
χειλιών.

Είναι  ροζ  ή  λευκά  στο  χρώμα,  πιο  μαλακά  και  πιο  εύθρυπτα  από  τους
συνηθισμένους σπίλους του  δέρματος.  Οι  ακροχορδώνες αν  παραμείνουν  για  πολλούς
μήνες  χωρίς  θεραπεία  επεκτείνονται  και  μπορεί  να  γίνουν  πολύ  αντιαισθητικοί.
Πολλαπλασιαζόμενα μπορούν να σχηματίζουν μεγάλες πλάκες.

Η βλάβη προερχόμενη από την HPV λοίμωξη για την γυναίκα, δεν εξαιρεί τους
άνδρες, όπως θέλουν να πιστεύουν λανθασμένα οι ίδιοι.

Προκαλούνται από τον ιό HPV (Human Papilloma Virus – ιός των ανθρωπίνων
θηλωμάτων), ο οποίος ευθύνεται και τη μυρμηγκία σε διάφορα σημεία του σώματος. Μέχρι
στιγμής,  έχουν  ταυτοποιηθεί  πάνω  από  80  στελέχη  του  ιού  και  τα  μισά  περίπου
προσβάλλουν τα γεννητικά όργανα. Από τη στιγμή που ο ιός θα προσβάλλει τα κύτταρα
του  δέρματος  ή  των  βλεννογόνων,  μπορεί  να  μείνει  σε  λανθάνουσα  κατάσταση  για
πολλούς  μήνες  ή  ακόμα  και  χρόνια,  μέχρι  να  εκδηλωθούν  τα  πρώτα  συμπτώματα.
Πάντως,  δεν  πρόκειται  να  νοσήσουν  όλοι  όσοι  θα  προσβληθούν  από  τον  ιό  αφού
ενδέχεται να υπερτερήσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα. 
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Οι παράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν την νόσο – εμφάνιση γεννητικών
ακροχορδώνων (κονδυλωμάτων) είναι:

• πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι

• άγνοια αν ο ερωτικός σας σύντροφος έχει προσβληθεί στο παρελθόν από κάποια
σεξουαλικά μεταδιδόμενη νόσο (ΣΜΝ)

• ενεργή σεξουαλική ζωή από νεαρή ηλικία

• κατανάλωση καπνού και αλκοόλ

• το άγχος και παράλληλες ιογενής λοιμώξεις (όπως HIV ή έρπης).

Η  μετάδοση γίνεται  μέσω της άμεσης επαφής με τις μολυσματικές βλάβες που
προκαλεί ο ιός. Ειδικότερα,

•  οι  πρωκτογεννητικές  HPV  λοιμώξεις  μεταδίδονται  με  τη  σεξουαλική  επαφή
(στοματική,  πρωκτική,  γεννητική).  Ακόμη  και  άτομα  με  μη  ορατή  νόσο  μπορεί  να
μεταδίδουν τον ιό (πρόκειται για ασυμπτωματικούς φορείς του ιού).

• Οι δερματικές HPV λοιμώξεις μεταδίδονται με τη στενή προσωπική επαφή, ειδικά
σε  περιοχές  που  υπάρχουν  μικροτραυματισμοί.  Συνήθως,  οι  ίδιες  οι  βλάβες  είναι
μολυσματικές  και  αυτοενοφθαλμίζονται  (μετάδοση  σε  άλλο  σημείο  δέρματος  στο  ίδιο
άτομο).

Η εκδήλωση της νόσου εξαρτάται από τον τύπο του ιού και  την εντόπιση των
βλαβών. Οι πιο συχνές εκδηλώσεις είναι:

1. Οι κοινές μυρμηγκιές (Verrucae vulgaries), συνήθως εμφανίζονται:

• στα χέρια, σαν καφεοειδείς ή στο χρώμα του δέρματος,

• εξωφυτικές  (μισχωτές)  και  υπερκερατωτικές  βλατίδες  στα  πέλματα,  οι  οποίες
είναι και αρκετά επώδυνες.

2.Οι επίπεδες ή ομαλές μυρμηγκιές (Verrucae plana), είναι πιο συχνές στα παιδιά
και εμφανίζονται πιο συχνά στα πρόσωπο,

• το λαιμό,

• το θώρακα και

• τις καμπτικές (έσω) επιφάνειες των χεριών και ποδιών.

3.  Οι  ορθοπρωκτικοί  ακροχορδώνες  (οξυτενή  κονδυλώματα-Condylomata
accuminata),  παρουσιάζονται  στο  δέρμα  και  στους  βλενογόννους  της  περιοχής  των
γεννητικών οργάνων και του πρωκτού.

Στις  γυναίκες εντοπίζονται  κυρίως  στο αιδοίο,  στον κόλπο,  στον τράχηλο,  στο
περίνεο.
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Οι εξωτερικές βλάβες, και στα δύο φύλα, συνήθως υποδηλώνουν την παρουσία και
εσωτερικών βλαβών (σε πρωκτό και κόλπο-τράχηλο) ενώ οι εσωτερικές βλάβες μπορεί
να υπάρχουν χωρίς την παρουσία εξωτερικών κονδυλωμάτων.

Τα συνήθη συμπτώματα είναι: 

 Κνησμός (φαγούρα) της πρωκτικής χώρας ή του κόλπου

 Περιστασιακά  παθολογική  κολπική  αιμορραγία  (μη  συνδυασμένη  με  την
έμμηνο ρύση) μετά τη σεξουαλική επαφή

 Αιμορραγία από τον τράχηλο

 Επιμόλυνση των βλαβών από μικρόβια

Τα μεγάλα κονδυλώματα μπορούν να προκαλέσουν μηχανικά προβλήματα όπως:

 Απόφραξη του κόλπου ή

 Απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος.

 Δυσπλασίες  του  τραχήλου  που  είναι  συνήθως  ασυμπτωματικές  μέχρι  να
εκδηλωθεί καρκίνωμα του τραχήλου της

 Αγχώδεις διαταραχές και

 Κατάθλιψη στα άτομα που πάσχουν από πρωκτογεννητικά κονδυλώματα.

 Αυξημένες κολπικές εκκρίσεις

Η διάγνωση  της  νόσου  γίνεται  με εξέταση  των  γεννητικών  οργάνων  οπότε
αποκαλύπτονται  αλλοιώσεις  σε  οποιοδήποτε  σημείο  των  οργάνων  αναπαραγωγής,
αλλοιώσεις στο χρώμα της σάρκας ή λευκές, επίπεδες ή επηρμένες, μεμονωμένες ή κατά
συστάδες. Άρα η διάγνωση τίθεται κλινικά.

Τα οξυτενή κονδυλώματα πρέπει  να διαφοροδιαγιγνώσκονται  από τα συφιλιδικά
πλατέα κονδυλώματα και τις κακοήθειες.

Στις  γυναίκες,  μια  γυναικολογική  /  κολπική  εξέταση,  μπορεί  να  αποκαλύψει
μορφώματα στα κολπικά τοιχώματα ή στον τράχηλο.

Οι  εξετάσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  σε  περίπτωση  που  υποψιαζόμαστε  τα
κονδυλώματα είναι  η κολποσκόπηση, η εξέταση του τραχηλικού επιχρίσματος, το τεστ
Παπανικολάου (μπορεί να εντοπίσει διαφοροποιήσεις που έχουν σχέση με το HPV).

Οι επιπλοκές είναι:

 Καρκίνος του τραχήλου

 Καρκίνος του αιδοίου

 Καρκίνος πρωκτού
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 Οι  έγκυες  γυναίκες  που  έχουν  κονδυλώματα  των  γεννητικών  οργάνων
μπορεί να έχουν προβλήματα στην ούρηση

 Οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
μπορεί να προκαλέσει αύξηση του αριθμού των κονδυλωμάτων των γεννητικών οργάνων.

7) Σύφιλη

Η σύφιλη προκαλείται από το βακτήριο Treponema pallidum. Ο χρόνος επώασης
της σύφιλης κυμαίνεται από 10-90 ημέρες (συνήθως 21 ημέρες).

Η σύφιλη χωρίζεται  σε  κλινικά στάδια:  στην πρωτογόνο,  στη δευτερογόνο,  στη
λανθάνουσα σύφιλη και στην τριτογόνο. Η πρωτογόνος σύφιλη εκδηλώνεται κυρίως ως
ανώδυνο, περιγεγραμμένο έλκος (πληγή), που μπορεί να εμφανιστεί κυρίως στη γεννητική
χώρα αλλά και σε άλλα σημεία του σώματος, αναλόγως με τον τύπο της σεξουαλικής
επαφής.

Στα  πρώτα  στάδια  της  λοίμωξης  η  σύφιλη  αντιμετωπίζεται  και  θεραπεύεται
εύκολα. Αν δε θεραπευτεί, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας. 
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Η ΕΡΕΥΝΑ

Στην σημερινή εποχή της πληροφόρησης βλέπουμε ότι τα ποσοστά του πληθυσμού
που έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο ΣΜΝ στην Ελλάδα είναι μεγάλα. Παρατηρώντας
αυτή την άγνοια ή αδιαφορία γύρω από το θέμα παρόλη τη σοβαρότητα του θελήσαμε να
πραγματοποιήσουμε μια έρευνα σχετικά με τις γνώσεις των εφήβων (μαθητών Λυκείου)
της περιοχής του Βελεστίνου για τα ΣΜΝ και τους τρόπους προφύλαξης από αυτά.

Για  το  λόγο  αυτό  συντάξαμε  το  ερωτηματολόγιο  που  ακολουθεί  ώστε  να
πραγματοποιήσουμε μια δημοσκοπική έρευνα με το παραπάνω θέμα.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

«Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα»

Β΄ ΓΕΛ Βελεστίνου

ΦΥΛΟ:  ΑΓΟΡΙ         KOΡΙΤΣΙ       

1) Ποιές από τις παρακάτω είναι αρρώστιες που μεταδίδονται με τη σεξουαλική 
επαφή;

              1. ΑIDS                                 ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ        

              2. «ζάχαρο»                       ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

              3. Ηπατίτιδα Α                   ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

4. Σύφιλη                        ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

              5. Ηπατίτιδα Β                   ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

6. Κονδυλώματα               ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

              7. Ηπατίτιδα C                   ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ        

              8. Φυματίωση                   ΝΑΙ          ΟΧΙ             ΔΕΝ ΞΕΡΩ      

2) Μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος είναι φορέας του HIV (ο ιός που προκαλεί τη νόσο 
AIDS) ή της ηπατίτιδας Β από την εμφάνιση του;

            ΝΑΙ             ΟΧΙ           ΔΕΝ ΞΕΡΩ      

3) Ο ιός HIV εκτός από την σεξουαλική επαφή μεταδίδονται και με:

    1. Σάλιο                                              ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

    2. Χειραψία                                       ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

    3. Τουαλέτες                                     ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

    4. Έντομα                                           ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ               

    5. Τρόφιμα – νερό                           ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ       
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    6. Μεταγγίσεις αίματος                 ΝΑΙ           ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ        

    7. Ξυραφάκι                                     ΝΑΙ            ΟΧΙ            ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

  8. Πετσέτες - σκεπάσματα – ρούχα                ΝΑΙ            ΟΧΙ           ΔΕΝ ΞΕΡΩ        

  9. Ποτήρια – πιάτα – μαχαιροπήρουνα        ΝΑΙ            ΟΧΙ           ΔΕΝ ΞΕΡΩ        

  10. Σύριγγες – βελόνες                                      ΝΑΙ            ΟΧΙ           ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

  11. Φιλί                                                                 ΝΑΙ            ΟΧΙ           ΔΕΝ ΞΕΡΩ       

4) Το να χρησιμοποιεί κανείς προφυλακτικό κάθε φορά που κάνει έρωτα:

                  μειώνει τη απόλαυση...   1   2   3   ...αυξάνει τη απόλαυση

             περιττό σε μόνιμη σχέση...   1   2   3    ...απαραίτητο σε μόνιμη σχέση

                                                 χαζό...   1   2   3   ...έξυπνο

περιττό σε περιστασιακή σχέση...   1   2   3   ...απαραίτητο σε περιστασιακή σχέση

5) Προφύλαξη από το AIDS σημαίνει:

1. Nα μην κάνεις έρωτα                                                       ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

2. Να χρησιμοποιείς προφυλακτικά                                 ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ       ΔΕΝ ΞΕΡΩ

3. Να ουρήσεις μετά τη σεξουαλική επαφή                   ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

4. Να έχεις μόνιμη σχέση                                                    ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

5. Να παίρνεις αντισυλληπτικά χάπια                             ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

6. Να μην κάνεις παρέα με άτομα που πάσχουν από AIDS  ΣΩΣΤΟ      ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

7. Να κάνεις εμβόλιο                                                            ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

8. Δεν μπορεί κανείς να προφυλαχτεί από το AIDS               ΣΩΣΤΟ       ΛΑΘΟΣ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

6) Σκοπεύω να χρησιμοποιώ προφυλακτικό κάθε φορά που κάνω έρωτα:

διαφωνώ...   1   2   3   ...συμφωνώ
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7) Αν ζητήσω από τον/την  σύντροφο μου να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό  μπορεί να
νομίσει ότι δεν τον εμπιστεύομαι: 

διαφωνώ...   1   2   3   ...συμφωνώ

8) Ποιοί από τους παρακάτω τρόπους προστασίας είναι αποτελεσματικοί:

                                για αντισύλληψη                                     για προστασία

                                                                                          από σεξουαλικώς μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις

1. Προφυλακτικό    ΝΑΙ         ΟΧΙ         ΔΕΝ  ΞΕΡΩ          ΝΑΙ        ΟΧΙ         ΔΕΝ ΞΕΡΩ  

2. Σπιράλ                   ΝΑΙ        ΟΧΙ         ΔΕΝ ΞΕΡΩ            ΝΑΙ        ΟΧΙ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

3. Αντισυλληπτικά  χάπια                               

                                     ΝΑΙ        ΟΧΙ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ            ΝΑΙ         ΟΧΙ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ

4. Διάφραγμα           ΝΑΙ        ΟΧΙ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ            ΝΑΙ         ΟΧΙ        ΔΕΝ ΞΕΡΩ 

9) Θα δεχόσουν ένας μαθητής που είναι φορέας του HIV/AIDS :

    1. Να έρθει στο σχολείο                      πολύ δύσκολα...   1   2   3   ...πολύ εύκολα

    2. Να είναι στην ίδια τάξη μαζί σου  πολύ δύσκολα...   1   2   3   ...πολύ εύκολα

    3. Να παίξετε μαζί (π.χ. μπάσκετ)     πολύ δύσκολα...   1   2   3   ...πολύ εύκολα

    4. Να τον αγκαλιάσεις                          πολύ δύσκολα...   1   2   3   ...πολύ εύκολα

    5. Να φας μαζί του                                πολύ δύσκολα...   1   2   3   ...πολύ εύκολα

10) Το να χρησιμοποιώ προφυλακτικό κάθε φορά που κάνω έρωτα:

εξαρτάται μόνο από μένα                                        διαφωνώ...   1   2   3   ...συμφωνώ

είναι δύσκολο γιατί δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ

                                                                          διαφωνώ...   1   2   3   ...συμφωνώ

αυξάνει την απόλαυση επειδή δεν έχεις άγχος  διαφωνώ...   1   2   3   ...συμφωνώ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που λάβαμε από το ερωτηματολόγιο που μοιράσαμε
έχουμε τα εξής αποτελέσματα:

1. Στην ερώτηση για το ποιες αρρώστιες γνωρίζουν πως μεταδίδονται με τη σεξουαλική
επαφή:

-AIDS  Η συντριπτική πλειοψηφία  95% των κοριτσιών απάντησε ναι,  ενώ ένα μικρό
ποσοστό 5% απάντησε δε ξέρω.

Το σύνολο των αγοριών απάντησε ναι (100%).

-Ζάχαρο  Το 88% των κοριτσιών απάντησε όχι, το 2% ναι και το 10% δε ξέρω.

Στα αγόρια το 94% απάντησε όχι και ένα μικρό ποσοστό 6% απάντησε δε ξέρω.

-Ηπατίτιδα Α  Τα κορίτσια το γνωρίζουν σε ποσοστό 52%.Απ’την άλλη σε ποσοστό 38%
απάντησαν δε ξέρω κι ένα ποσοστό 10% απάντησε όχι.

Για τα αγόρια πάλι, το ποσοστό που απάντησε ναι ήταν 40%,ενώ το 34% απάντησε δε
ξέρω και το ποσοστό 26% απάντησε όχι.

-Σύφιλη  Σημαντικό ποσοστό φαίνεται να έχουν τα κορίτσια που απάντησαν ναι (62%),
όμως ένα ποσοστό 31% απάντησε δε ξέρω κι ένα μικρότερο ποσοστό 7% απάντησε όχι.

Παράλληλα, ένα μεγάλο ποσοστό των αγοριών 72% απάντησε ναι, παρ’όλο που υπήρχαν
ποσοστά  όπως  το  21%  που  απάντησε  δε  ξέρω  κι  ένα  μικρότερο  ποσοστό  7%  που
απάντησε όχι.

-Ηπατίτιδα Β  Το 69% των κοριτσιών φαίνεται να γνωρίζει για την ασθένεια αυτή και τη
μεταδοτικότητα της, ενώ το 24% φαίνεται να μην την γνωρίζει και το 7% φαίνεται να
πιστεύει πως δε μεταδίδεται μέσω της σεξουαλικής επαφής.

Έπειτα, το 46% των αγοριών απάντησε ναι, το 34% δε ξέρω και το 20% όχι.

-Κονδυλώματα  Το 60% των κοριτσιών απάντησε ναι, το 29% δε ξέρω και το 11% όχι.

Στη συνέχεια, το 47% των αγοριών απάντησε ναι, το 33% δε ξέρω και το 20% απάντησε
όχι.
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-Ηπατίτιδα   C  Ένα μεγάλο ποσοστό 69% απάντησε ναι, ένα μικρότερο ποσοστό 22% δε
ξέρω και ένα ποσοστό 9% όχι.

Επίσης, ένα ποσοστό 60% των αγοριών απάντησαν ναι, το 34% δε ξέρω και το 6% όχι.

-Φυματίωση Εδώ, παρατηρούμε ότι το 49% των κοριτσιών απάντησε δε ξέρω, το 37% όχι
και ένα ποσοστό 14% απάντησε ναι.

2. Στην ερώτηση εάν μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος είναι φορέας του HIV (ο ιός που
προκαλεί  τη  νόσο  AIDS) ή  της  ηπατίτιδας Β από την  εμφάνισή  του  οι  ερωτηθέντες
έδωσαν τις εξής απαντήσεις:

Το 66% των κοριτσιών απάντησε όχι, το 14% ναι και το 20% απάντησε δε ξέρω.

Ενώ, το 54% των αγοριών απάντησε όχι και το 46% δε ξέρω.

3. Στην ερώτηση εάν ο ιός  HIV εκτός από την σεξουαλική επαφή μεταδίδεται και με
τους παρακάτω τρόπους συγκεντρώσαμε τα εξής αποτελέσματα : 

                                            ΚΟΡΙΤΣΙΑ                       ΑΓΟΡΙΑ

                                   Ναι/  Όχι / Δεν ξέρω    Ναι  / Όχι / Δεν ξέρω

Α. σάλιο 60%    33%     7% 53%   34%      13%

Β. χειραψία             90%     10%            86%     14%

Γ. τουαλέτες 41%    41%     18% 7%      57%      36%

Δ. έντομα 24%    54%     22% 13%    67%      20%

Ε. τρόφιμα-νερό 19%    56%     25% 13%    67%      20%

Στ. μεταγγίσεις αίματος 88%    5%       7% 87%                  13%
Ζ. ξυραφάκι 70%     20%    10% 40%     40%      20%

Η.  πετσέτες-
σκεπάσματα-ρούχα

30%     58%    12% 13%     60%      27%

Θ.  ποτήρια-πιάτα-
μαχαιροπήρουνα

28%     62%     10%              74%     26%
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Ι. σύριγγες- βελόνες 95%     5%     
      

87%                   13%

Κ. φιλί 50%     48%      2% 33%     54%       13%

4. Στην  ερώτηση  εάν  κατά  τη  σεξουαλική  επαφή  χρησιμοποιούνε  προφυλακτικό
απάντησαν :

i)To 60% των κοριτσιών  ότι ούτε μειώνει αλλά ούτε αυξάνει την απόλαυση, το 30% ότι
μειώνει την απόλαυση και το 10% ότι αυξάνει την απόλαυση.

Το 54% των αγοριών τίποτα από τα δύο, το 40% ότι μειώνει την απόλαυση και το 6% ότι
αυξάνει την απόλαυση.

ii)Το 42% των κοριτσιών απάντησε πως το προφυλακτικό ούτε απαραίτητο ούτε περιττό
είναι σε μια μόνιμη σχέση, ενώ το 41% πως είναι απαραίτητο σε μια μόνιμη σχέση και το
ποσοστό 17% πως είναι περιττό.

Απ΄ την άλλη, το 47% των αγοριών απάντησε τίποτα από τα δύο, το 26% πως είναι
περιττό και το 27% πως είναι απαραίτητο.

iii) Το 83% από τα κορίτσια απάντησε ότι είναι έξυπνο να φοράς προφυλακτικό, το 5% ότι
το θεωρούν χαζό και το 12% ότι δεν είναι τίποτα από τα δύο.

Ωστόσο, το 60% των αγοριών απάντησε πως το θεωρεί έξυπνο και το υπόλοιπο 40%
πως δε το θεωρεί ούτε χαζό ούτε έξυπνο.

iv)Τέλος, το 84% των κοριτσιών απάντησαν πως το προφυλακτικό είναι απαραίτητο σε
μια περιστασιακή σχέση, το 10% απάντησε πως είναι περιττό και το 6% κανένα από τα
δύο.

5. Στην ερώτηση για το τι σημαίνει προφύλαξη από το AIDS οι ερωτηθέντες έδωσαν τις
εξής απαντήσεις: 

Α.To ποσοστό 79% των κοριτσιών ανέφεραν ότι είναι λάθος να μη κάνεις έρωτα και το
10% ότι είναι σωστό, ενώ το 11% απάντησαν δεν ξέρω.

Τα αγόρια απάντησαν σε συντριπτικό ποσοστό 94% ότι είναι λάθος να μη κάνεις έρωτα
και το 6% απάντησαν δεν ξέρω.
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Β. Το 97% των κοριτσιών και το 93% των αγοριών απάντησαν ότι σημαίνει ότι πρέπει να
χρησιμοποιείς προφυλακτικά, ενώ το 3% των κοριτσιών ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείς
και το 7% των αγοριών είπαν ότι δεν ξέρουν.

Γ. Έπειτα, το 22% των κοριτσιών και το 20% των αγοριών απάντησαν πως πρέπει να
ουρήσεις μετά τη σεξουαλική επαφή, το 32% των κοριτσιών και το 34% των αγοριών
απάντησαν πως αυτό είναι λάθος και το μεγάλο ποσοστό 46% αντίστοιχα από το κάθε
φύλο απάντησε πως δεν το γνωρίζουν.

Δ. Εν συνεχεία, το 46% από τα κορίτσια είπαν πως πρέπει να έχεις μόνιμη σχέση για να
προφυλαχθείς από τον ιό, στον αντίποδα αυτού ήταν το 41% και τέλος το 13% απάντησε
πως δεν το ξέρουν.

Τα αγόρια 47% από την άλλη πλευρά, θεωρούν ότι δε χρειάζεται να έχεις μόνιμη σχέση
και το 26% πως πρέπει, ενώ το 27% απάντησαν πως δεν το ξέρουν.

Ε.  Από  τη  μία,  το  55%  των  κοριτσιών  απάντησαν  πως  είναι  λάθος  να  παίρνεις
αντισυλληπτικά χάπια, προκειμένου να προφυλαχθείς από τον ιό και το 22% ότι είναι
σωστό, όμως το 23% ανέφερε πως δεν το γνωρίζει.

Από  την  άλλη,  το  60%  των  αγοριών  απάντησε  πως  είναι  λάθος  να  παίρνεις
αντισυλληπτικά χάπια και το 7% απάντησε πως αυτή η άποψη είναι σωστή, ενώ το 33%
απάντησε πως δεν το γνωρίζει.

Στ. Στο αν πρέπει να μην κάνεις παρέα με άτομα που πάσχουν από AIDS το 63% των
κοριτσιών απάντησε πως αυτό είναι λάθος, εντούτοις το 23% είπε πως είναι σωστό και
το 14% ανέφεραν πως δεν το ξέρουν.

Τα αγόρια πάλι, απάντησαν σε συντριπτικό ποσοστό 80% ότι το παραπάνω είναι λάθος,
παρ΄όλο που υπήρχε και το ποσοστό 6% που είπαν ότι είναι σωστό και το 14% απάντησε
πως δεν το ξέρει.

Ζ. Να κάνεις εμβόλιο απάντησε το 44% από τα κορίτσια και να μη κάνεις απάντησε 32% ,
ενώ κι εδώ βλέπουμε το ποσοστό 25% που δεν γνωρίζουν.

Εδώ, τ’ αγόρια απάντησαν σε ποσοστό 40% ότι πρέπει να κάνεις αλλά ένα ποσοστό 20%
το θεωρεί λάθος και υπάρχει και το ποσοστό 40% που απάντησε δεν ξέρω.

Η. Ένα ποσοστό των κοριτσιών 78% απάντησε το ότι κανείς δεν μπορεί να προφυλαχθεί
από το AIDS είναι λάθος, ένα άλλο ποσοστό 15% απάντησε ότι ισχύει αυτό και το 7% ότι
δεν το γνωρίζει.
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Το 67% των αγοριών ανέφερε πως είναι  λάθος αυτή η άποψη και το 13% πως αυτό
ισχύει, ενώ το 20% δεν το γνώριζε.

6. Στο αν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό κάθε φορά που κάνουν έρωτα
απάντησε το 74% των κοριτσιών ναι, το 2% όχι και το 24% δεν εξέφρασε άποψη σε αυτό
το θέμα. Για τα αγόρια το 60% απάντησε ότι ναι, το 14% όχι και το 26% απάντησε ότι
ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί.

7. Αν ζητήσω από τον/την σύντροφο μου να χρησιμοποιήσει προφυλακτικό μπορεί να
νομίσει ότι δεν τον εμπιστεύομαι ήταν η φράση στην οποία οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι
το 66% των κοριτσιών συμφωνεί και το 5% διαφωνεί, ενώ το 29% ούτε συμφωνεί ούτε
διαφωνεί.

Το 54% των αγοριών συμφωνεί με αυτή την άποψη και το 33% διαφωνεί, όμως το 13%
ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.

8. Στην ερώτηση 8 για το ποιοί απο τους παρακάτω τρόπους είναι πιο αποτελεσματικοί
για:
α)την αντισύλληψη :

1. Προφυλακτικό, το συντρηπτικό ποσοστό των 87% των κοριτσιών απάντησε ναι,το 5%
δεν  ξέρω  ενώ  το  8%  απάντησε  αρνητικά  τα  αγόρια  το  72%  απάντησε  ναι  το  21%
απάντησε όχι ενώ το μικρό ποσοστό των 7% απάντησε δεν ξέρω.

2.  Σπιράλ,  το 42% των κοριτσιών απάντησε όχι,  το 36% απάντησε ναι  ενώ το 22%
απάντησε δεν ξέρω. Όσον αφορά τα αγόρια το 43% απάντησε ναι, το 29% δεν ξέρω και
το 28% όχι.

3. Αντισυλληπτικά χάπια, το 58% των κοριτσιών απάντησε ναι, το 21% δεν ξέρω, επίσης
το 21% απάντησε όχι. Το 50% των αγοριών απάντησε ναι, το 43% όχι ενώ το 7% δεν
ξέρω.
4. Διάφραγμα, το 18% των κοριτσιών απάντησε ναι, το 46% δεν ξέρω και το 36% όχι. Εν
συνεχεία τα αγόρια, το 7% απάντησαν ναι, το 36% απάντησε όχι και το 57% δεν ξέρω.

β)για προστασία 
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1.Προφυλακτικό, για τα κορίτσια το 89% απάντησε ναι, το 2% δεν ξέρω ενώ μόλις το 9%
απάντησε όχι. Όσον αφορά τα αγόρια το συντρηπτικό ποσοστό του 70% απάντησε ναι, το
23% δεν ξέρω ενώ το 7% όχι. 

2.Σπιράλ, όσον αφορά τα κορίτσια το 30% απάντησε ναι, το 38% απάντησε όχι ενώ το
32%  δεν  ξέρω.  Περνώντας  στα  αγόρια  το  9%  απάντησε  ναι  έναντι  του  59%  που
απάντησε οχι ενω το 32% απάντησε όχι. 

3.Αντισυλληπτικά χάπια, το 15% των κοριτσιών απάντησε ναι, το 30% δεν ξέρω ενώ το
55% όχι. Για τα αγόρια, το 28% απάντησε δεν ξέρω ενω το 72% απάντησε όχι.

4.Διάφραγμα, για τα κορίτσια το 11% απάντησε ναι, το 50% όχι και το 39% δεν ξέρω.
Όσον αφορά τα αγόρια, το 9% απάντησε ναι, το 59% δεν ξέρω ενώ το 32% απάντησε όχι.

9. Στο ερώτημα εάν θα δεχόσουν ένας μαθητής που είναι φορέας του HIV/AIDS:

Στο να έρθει στο σχολείο το 54% των κοριτσιών απάντησε πολύ εύκολα, το 15% πολύ
δύσκολα και το 31% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Τα αγόρια σε ποσοστό 50% πολύ εύκολα,
σε 15% ποσοστό πολύ δύσκολα και σε 35% ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Στο να είναι στην ίδια τάξη μαζί σου το 54% των κοριτσιών απάντησε πολύ εύκολα, το
15% πολύ δύσκολα και το 31% ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ενώ το 65% των αγοριών
απάντησε πολύ εύκολα και το 35% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα.

Για το αν θα έπαιζαν μαζί το 54% των κοριτσιών απάντησε πολύ εύκολα και το 20% πολύ
δύσκολα και το 26% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Για τα αγόρια το 65% είπε πολύ εύκολα,
το 21% πολύ δύσκολα και το 14% τίποτα από τα δύο.

Για το αν θα τον αγκάλιαζαν οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι από τα κορίτσια το 40% πολύ
εύκολα, το 30% πολύ δύσκολα και το 30% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Από τα αγόρια
πάλι, το 35% απάντησε πολύ εύκολα και το 65% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα.

Τέλος, στο αν θα έτρωγαν μαζί του το ποσοστό 37% των κοριτσιών απάντησαν πολύ
εύκολα, το 29% πολύ δύσκολα, ενώ το 34% ούτε εύκολα ούτε δύσκολα. Το 50% των
αγοριών απάντησε πολύ εύκολα, το 15% πολύ δύσκολα και το 35% ούτε το ένα ούτε το
άλλο.

10. Για το αν πρέπει να χρησιμοποιώ προφυλακτικό κάθε φορά που κάνω έρωτα:
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Για το αν εξαρτάται από το ίδιο το άτομο το 44% των κοριτσιών συμφωνεί,  το 34%
διαφωνεί και το 22% ούτε διαφωνεί ούτε συμφωνεί. Το 43% των αγοριών συμφωνεί, το
35% διαφωνεί και το 22% ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Στο αν είναι δύσκολο γιατί δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ το 66% των κοριτσιών απάντησε
ότι  συμφωνεί,  το  12% διαφωνεί  και  το  22% ούτε  συμφωνεί  ούτε  διαφωνεί.  Το  71%
απάντησε ότι διαφωνεί, το 7% ότι συμφωνεί και το 22% ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Τέλος, για το αν αυξάνει την απόλαυση επειδή δεν έχεις άγχος το 39% από τα κορίτσια
συμφωνεί, το 17% διαφωνεί και το 44% ούτε το ένα ούτε το άλλο και για τα αγόρια το
43% συμφωνεί, το 22% διαφωνεί και το 36% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καταλήγοντας λοιπόν,αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι έφηβοι της εποχής μας δεν
είναι  επαρκώς  ενημερωμένοι  για  τα  ΣΜΝ  και  για  τους  τρόπους  μετάδοσης  τους.
Χαρακτηριστικό άλλωστε είναι το παράδειγμα με το ζάχαρο. Στην έρευνα που διεξήχθη
από την ομάδα μας,το 2% των κοριτσιών απάντησε ότι  το ζάχαρο μεταδίδεται με την
σεξουαλική επαφή ενώ το 10% απάντησε οτι δεν ξέρει. Τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικά. Η άγνοια των νέων για τα ΣΜΝ είναι ένα φλέγον ζήτημα το οποίο πρέπει να
αντιμετωπιστεί άμεσα. Εμείς από την πλευρά μας προτείνουμε, αρχικά, την ενημέρωση
των  παιδιών  από  το  οικογενειακό  τους  περιβάλλον.  Οι  γονείς  οφείλουν  να  είναι  σε
επαγρύπνηση, να συζητούν ανοιχτά για το σεξ και να ενημερώνονται για την σεξουαλική
ζωή των παιδιών τους. Σε πολλές όμως περιπτώσεις η ενημέρωση απο την οικογένεια
είναι ανύπαρκτη. Σε αυτήν την περίπτωση το έργο της ενημέρωσης των νέων καλείται να
αναλάβει η πολιτεία. Κοινωνικοί φορείς όπως ο δήμος ή το σχολείο, θα ήταν καλό να
διοργανώνουν  ομιλίες  ειδικών  προκειμένου  οι  νέοι  να  ενημερώνονται  για  τα  ΣΜΝ.
Επίσης, οργανισμοί όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ θα έπρεπε να απευθύνουν κάλεσμα στα σχολεία
να παρευρίσκονται σε ενημερωτικά σενάρια προκειμένου οι μαθητές να ενημερώνονται για
τους τρόπους μετάδοσης των ΣΜΝ. Συνοψίζοντας, είναι ευθύνη τόσο ατομική όσο και της
πολιτείας  να  προστατέψει  τους  νέους  απο  την  μάστιγα  των  ΣΜΝ,  πράγμα  που  θα
επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης. Η γνώση, σώζει ζωές. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Iatropedia.gr

• http://www.newsrebel.gr/

• stopkondylomata.com

• www.keelpno.gr

• paschalidis.com

• www.ecomedi.gr 

• “Οδηγός σεξουαλικής αγωγής για νέους”, Φενγουϊκ Ε., Γουόκερ ., εκδ.Πατάκη
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