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Περίληψη  

Στην Ελλάδα, η χρήση των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης είναι περιορισμένη.  Η μελέτη 

που διενεργήθηκε είχε ως σκοπό να αναζητηθούν οι αντισυλληπτικές μέθοδοι που επιλέγουν οι 

γυναίκες που παρακολουθούνται στη Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού του νοσοκομείου 

Βόλου και οι παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή τους αυτή.  Για τον σκοπό αυτό, διενεργήθηκε μια 

αναδρομική μελέτη των καρτών παρακολούθησης των γυναικών που προσήλθαν στην Μονάδα 

Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 

μεταξύ 01/01/2015 και 31/12/2018. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 1166 γυναίκες και 

αξιολογήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ηλικίας, της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των 

τέκνων, του αριθμού των διακοπών κύησης, του επαγγέλματος, του μορφωτικού επίπεδου, της 

εθνικότητας, του τόπου κατοικίας και του επιπέδου ενημέρωσης στην αντισύλληψη. Για την ανάλυση 

της επίδρασης των χαρακτηριστικών επιλέχθηκε η μέθοδος της πολυωνυμικής λογιστικής 

παλινδρόμησης (multinomial logistic regression). Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, το 46% των 

γυναικών είχαν επαρκή βαθμό ενημέρωσης για την αντισύλληψη. Οι περισσότερες γυναίκες έκαναν 

χρήση της διακεκομμένης συνουσίας (54%), του αντρικού προφυλακτικού (30,5%), και του 

ενδομήτριου σπειράματος (10%), ενώ μικρότερη εφαρμογή στο δείγμα είχαν οι ελεύθερες επαφές 

(3%), η μέθοδος ρυθμού (1,5%) και το αντισυλληπτικό χάπι (1,4%). Εκτός από τον τόπο κατοικίας, τα 

υπόλοιπα μελετώμενα χαρακτηριστικά βρέθηκαν να επιδρούν σημαντικά στην επιλογή μεθόδου 

αντισύλληψης. Συμπερασματικά, είναι αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση των απόψεων των 

Ελληνίδων γυναικών σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από τις αντισυλληπτικές 

μεθόδους, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της γνώσης και σε πιο αποτελεσματικές 

πρακτικές συμβουλευτικής των επαγγελματιών υγείας προς μια περισσότερο ενημερωμένη επιλογή 

αντισύλληψης.    

 

Λέξεις κλειδιά: αναπαραγωγική υγεία, αντισύλληψη, αντισυλληπτικό χάπι, οικογενειακός 

προγραμματισμός,  συμβουλευτική αντισύλληψης  
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Abstract  

In Greece the use of modern contraceptive methods is limited. The study aimed to find out the 

contraceptive methods chosen by women who are being monitored at the Family Planning Unit of 

Volos Hospital and what factors influence their choice. For this purpose, it follows a retrospective 

study of the follow-up cards of women who were admitted to the Family Planning and Prenatal 

Control Unit of Volos General Hospital between 01/01/2015 and 31/12/2018. The study population 

was 1166 women and the characteristics of age, marital status, number of children, number of 

abortions, occupation, educational level, nationality, place of residence and level of information on 

contraception were assessed. For the analysis of the effect of the characteristics was chosen a 

Multinomial logistic regression method. According to the results, 46% of women had sufficient 

information on contraception. Most women used intermittent intercourse (54%), the male condom 

(30.5%), and intrauterine devices (10%), whereas less was the use of non-contraception (3%), the 

rhythm method (1.5%) and the contraceptive pill (1.4%). In addition, except from the place of 

residence, the remaining of studied characteristics was found to significantly influence the choice of 

contraceptive method. As a conclusion, it is necessary to further explore the views of Greek women on 

their needs and expectations of contraceptive methods, which could lead to increased knowledge and 

more effective counseling practices for health professionals towards a more informed choice of 

contraception. 

 

Keywords: contraception, contraceptive counseling, contraceptive pill, family planning, reproductive 

health 
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Εισαγωγή  

Η οικογένεια είναι ο βασικός πυρήνας κάθε κοινωνίας. Η δημιουργία της είναι αναφαίρετο 

δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Το Παγκόσμιο Συνέδριο των Δικαιωμάτων του Ατόμου, το 1968, 

διατύπωσε την αρχή ότι είναι βασικό δικαίωμα των γονέων να επιλέγουν ελεύθερα και υπεύθυνα τον 

αριθμό και τη χρονική κλιμάκωση της γέννησης των παιδιών τους αλλά και να έχουν επαρκή 

κατάρτιση και πληροφόρηση σε αυτόν τον τομέα.   

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η  δομή μιας υγιούς οικογένειας θα πρέπει η δημιουργία της να 

είναι αποτέλεσμα  ελεύθερης και κυρίως συνειδητής απόφασης των ζευγαριών. Αυτόν το σκοπό 

έρχεται να υπηρετήσει ο οικογενειακός  προγραμματισμός. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνωρίζει τον Οικογενειακό Προγραμματισμό 

(Ο.Π.)  όχι μόνο ως επιλογή κάθε ζευγαριού αλλά και ως αναφαίρετο δικαίωμα. Στις ανεπτυγμένες 

χώρες ο Ο.Π. αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα των υπηρεσιών υγείας για την ευημερία των 

πολιτών,  αποσκοπεί στον έλεγχο των γεννήσεων και σχετίζεται με τεράστια οφέλη για τη γυναίκα , 

τα παιδιά και την κοινωνία. Παράλληλα  παρέχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά  οφέλη για το 

ζευγάρι, την οικογένεια και την κοινωνία. 

Αν και οι πραγματικοί δείκτες της μητρικής θνησιμότητας λόγω μη ασφαλών εκτρώσεων 

παραμένουν άγνωστοι,  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( ΠΟΥ)  υπολογίζει ότι το 13% της 

μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως οφείλεται σε μη ασφαλής εκτρώσεις. Οι μητρικοί θάνατοι 

συμβαίνουν κατά κύριο λόγο σε χώρες που τα εθνικά συστήματα υγείας είναι αδύναμα ή ανύπαρκτα. 

[1][2][3] 

Οι στόχοι του Ο.Π. είναι η αποφυγή των ανεπιθύμητων κυήσεων, η αποφυγή των εκτρώσεων 

ως μέτρου αντισύλληψης, η  ενημέρωση για τις σύγχρονες αντισυλληπτικές μεθόδους, ο 

προγραμματισμός  επιθυμητών κυήσεων ,η ρύθμιση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ των κυήσεων, 

ο  έλεγχος του χρόνου των γεννήσεων σε σχέση με την ηλικία των γονέων, ο  καθορισμός του αριθμού 

των παιδιών στην οικογένεια, η διαφύλαξη της υγείας της εγκύου και της λεχωϊδος, η γέννηση υγιών 

παιδιών, η προστασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και η πρόληψη των Σεξουαλικώς 

Μεταδιδόμενων Νοσημάτων.  

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

προώθησης του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας (ΑΣΧ), για τη βελτίωση της υγείας των μητέρων. 

Η προσπάθεια της κάλυψης των παροχών του οικογενειακού προγραμματισμού περιλαμβάνει τη 

συνέχιση της φροντίδας στην αναπαραγωγική, μητρική, νεογνική και παιδική υγεία, η οποία αποτελεί 

έναν από τους πυλώνες του ΑΣΧ . Παρά την εισήγηση, η πρόσβαση σε οποιαδήποτε από αυτές τις 

παρεμβάσεις , αλλά και στις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού, παραμένει ανεπαρκής 

σε πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος .[4][5] 
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Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Νοσοκομείου 

Βόλου ξεκίνησε τη λειτουργία της από το 1985. Η ενημέρωση για τις σύγχρονες αντισυλληπτικές 

μεθόδους και την πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, στον πληθυσμό ευθύνης της 

Μονάδας, είναι ο βασικός στόχος της.  

 Από το 1985 η Μονάδα δέχθηκε ένα μεγάλο αριθμό επισκέψεων, κατά βάση, από γυναίκες, 

αλλά και  από ζευγάρια ή και άνδρες. Από το 2105 ξεκίνησε η δημιουργία κάρτας παρακολούθησης 

στα άτομα που παρακολουθούνταν στην Μονάδα.  

Η μελέτη που διεξήχθη είχε ως στόχο την αναζήτηση της επιλογής των αντισυλληπτικών 

μεθόδων, από τις γυναίκες που παρακολουθούνται στη Μονάδα, και ποιοι είναι οι παράγοντες που 

διαφοροποιούν  την επιλογή τους. Οι παράγοντες που αξιοποιήθηκαν ήταν η ηλικία, ο τόπος 

κατοικίας, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των τέκνων, 

και ο αριθμός των διακοπών κύησης που είχε η κάθε γυναίκα. Παράλληλα έγινε προσπάθεια να 

σκιαγραφηθεί το προφίλ των γυναικών που παρακολουθούνται στη Μονάδα. Τα στοιχεία που 

αξιοποιήθηκαν προέκυψαν από τις κάρτες παρακολούθησης των γυναικών, που δημιουργήθηκαν από 

1/1/2015 έως και 31/12/2018.  

Ο σκοπός της μελέτης είναι να αναζητηθούν οι αντισυλληπτικές μέθοδοι, που επιλέγουν οι 

γυναίκες που παρακολουθούνται, αλλά και οι παράγοντες που  επηρεάζουν την απόφαση των 

γυναικών, για την επιλογή της αντισυλληπτικής μεθόδου, ώστε οι επαγγελματίες υγείας να παρέμβουν 

με αποτελεσματικό τρόπο και να κατευθύνουν τις γυναίκες και τα ζευγάρια μέσω της αντισύλληψης, 

να επιτυγχάνουν τον επιθυμητό αριθμό παιδιών στον κατάλληλο χρόνο προφυλάσσοντας την υγεία 

των γυναικών και των οικογενειών τους. 
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Γενικό μέρος   

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός αποτελεί βασικό στοιχείο της Προληπτικής Ιατρικής και 

έχει ως στόχο την ενημέρωση των ζευγαριών σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και παρέχει το δικαίωμα 

στους γονείς να αποφασίζουν με την θέλησή τους για τον αριθμό των παιδιών που θέλουν να 

αποκτήσουν σύμφωνα με τους κανόνες υγείας που εγγυώνται την ασφαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης 

και την υγεία μητέρας και παιδιού. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια πληθυσμιακή έκρηξη, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες,  ώστε να υπάρχει επιτακτική ανάγκη για τον έλεγχο των γεννήσεων. Ο έλεγχος αυτός μπορεί 

να επιτευχθεί μέσα από τα εθνικά προγράμματα Οικογενειακού Προγραμματισμού. Παρότι τα οφέλη 

του Ο.Π. είναι γνωστά εκατομμύρια ζευγάρια παγκόσμιος δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν. 

Εκατομμύρια έγγαμες  γυναίκες θα ακολουθούσαν κάποια σύγχρονη αντισυλληπτική μέθοδο  εάν 

υπήρχε κατάλληλη υποστήριξη όσον αφορά στην ενημέρωση, τη διάθεση και την εκπαίδευση στη 

χρήση των αντισυλληπτικών μεθόδων. Αν οι γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας είχαν τη 

δυνατότητα να ελέγξουν τη γονιμότητα τους, θα υπήρχε ελάττωση των γεννήσεων στη Λατινική 

Αμερική, στην Ασία και στην Αφρική. Επίσης θα είχαμε μείωση της μητρικής θνησιμότητας και 

μείωση του  πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες.  

Κάθε χρόνο παγκοσμίως 40-50 εκατομμύρια γυναίκες οδηγούνται σε άμβλωση, ενώ οι μισές 

και πλέον θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο καθώς οι εκτρώσεις που γίνονται είναι παράνομες στις 

χώρες τους και οι συνθήκες είναι μη ασφαλής. Ο δείκτης της μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως 

ανέρχεται στο 13%. Οι κυήσεις στην εφηβεία είναι αρκετά αυξημένες και το μεγαλύτερο ποσοστό από 

αυτές είναι ανεπιθύμητες με αποτέλεσμα οι μισές και πλέον να διακόπτονται με άμβλωση ή να 

καταλήγουν στη γέννηση παιδιών τα οποία δεν είναι επιθυμητά από τους γονείς τους και ο ερχομός 

τους να δημιουργεί κοινωνικά και  οικονομικά προβλήματα. Αίτιο αυτών είναι η  έλλειψη ή η 

ανεπάρκεια υπηρεσιών Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός πως η χρήση των αντισυλληπτικών έχει αυξηθεί τα τελευταία 

σαράντα χρόνια. Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες η χρήση της αντισύλληψης στις 

έγγαμες  γυναίκες έχει αυξηθεί από 9% το 1960 στο 60% το 2006.  

Πολλές φορές η έννοια του οικογενειακού προγραμματισμού παρερμηνεύεται και 

λανθασμένα ταυτίζεται με τον έλεγχο των γεννήσεων. Οικογενειακός προγραμματισμός είναι η 

παροχή πληροφοριών και η διάθεση διαφόρων αντισυλληπτικών μέσων  σε κάθε µέλος της κοινωνίας, 

έτσι  ώστε να είναι σε θέση  να καταστήσει την αναπαραγωγικότητα  του εκούσια, υπεύθυνη και 

συνειδητή. Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται και η βασική διαφορά του οικογενειακού προγραμματισμού 

από τον έλεγχο των γεννήσεων, αφού ο δεύτερος αδιαφορεί για την επιθυμία του ατόμου και 

επικεντρώνεται στο πώς θα αυξήσει ή θα ελαττώσει τις γεννήσεις ανάλογα µε τις πληθυσμιακές 

ανάγκες κάθε χώρας. Αντίθετα , ο οικογενειακός προγραμματισμός στοχεύει στην προστασία της 
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υγείας της μητέρας και του παιδιού, στην επίλυση δημογραφικών προβλημάτων, στη μείωση των 

εκτρώσεων , στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, στην πρόληψη των σεξουαλικώς 

µμεταδιδόμενων νοσημάτων και σκοπεύει  στη δημιουργία οικογενειών όπου όλα τα µέλη τους θα 

ζουν αρμονικά [6]. 

 

Ιστορική αναδρομή του οικογενειακού προγραμματισμού  

Η ανάγκη για οικογενειακό προγραμματισμό εμφανίζεται στην Αγγλία την εποχή της 

Βιομηχανικής Επανάστασης, όταν για να μειωθεί το μέγεθος της οικογένειας έπρεπε να ληφθούν 

μέτρα. Το 1978 ο ιερέας Thomas L. Malthus  , υποστήριζε πως η ανθρωπότητα βάδιζε προς την 

αυτοκαταστροφή, γιατί οι άνθρωποι αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο ενώ τα αγαθά με αριθμητική. 

Η έλλειψη της μεταξύ τους ισορροπίας θα  δημιουργήσει στη γη προβλήματα πείνας και ασθενειών 

και θα οδηγήσει σε πολέμους. Την ίδια εποχή στην Αμερική ψηφίζεται ο νόμος για την απαγόρευση 

του ελέγχου των γεννήσεων.[7] 

Η Margaret Sanger,  η Mary Slope  και Edith How Martyn έβαλαν τα θεμέλια του 

Οικογενειακού Προγραμματισμού στις αρχές του 20ου αιώνα. [8] Η   Margaret Sanger (14 

Σεπτεμβρίου 1879 - 6 Σεπτεμβρίου 1966) το  1912, ασκούσε νοσηλευτική στη Νέα Υόρκη 

και  ανέλαβε τη νοσηλεία μιας γυναίκας, της  Sadie Sachs, βοηθώντας στη δύσκολη ανάρρωση της 

μετά από μια έκτρωση.  Όταν η Sanger  ρώτησε τον γιατρό αν υπήρχε κάτι που μπορούσε να γίνει για 

να αποφευχθεί μια νέα ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, εκείνος απάντησε αρνητικά. Τρεις μήνες αργότερα, 

η Sachs πέθανε μετά από μια ακόμη άμβλωση. Το 1916, η Sanger άνοιξε την πρώτη κλινική 

οικογενειακού προγραμματισμού στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, γεγονός που  οδήγησε στην σύλληψη της 

για παροχή πληροφοριών για την αντισύλληψη. Η δίκη της προκάλεσε μεγάλη συζήτηση εκείνη την 

εποχή. Η Sanger, πίστευε  πως κάθε γυναίκα έπρεπε να αποφασίζει η ίδια πότε θέλει να μείνει έγκυος, 

πως ο τρόπος που διενεργούνταν οι αμβλώσεις δεν παρείχε ασφάλεια και σε πολλές περιπτώσεις οι 

αμβλώσεις αν και ήταν δικαιολογημένες, καλό θα ήταν να αποφεύγονται. Επίσης  πρότεινε πως ο 

καλύτερος τρόπος για αυτό ήταν η αντισύλληψη. Το 1921,  ίδρυσε το American Birth Control League, 

με σκοπό την παροχή πληροφοριών στα ζευγάρια που επρόκειτο να γίνουν γονείς, και την παροχή 

βοήθειας στα υπογόνιμα ζευγάρια. Το 1929, δημιούργησε την Εθνική Επιτροπή για την 

Νομιμοποίηση της Αντισύλληψης. 

Την ίδια περίοδο (1921) στο Λονδίνο η Mary Slope ανοίγει τη δική της κλινική, την οποία 

ονομάζει «Mary Slope Mather’s Clinic for Birth Control», με σκοπό τον έλεγχο των ανεπιθύμητων 

κυήσεων. Παράλληλα η Edith How Martyn , στην Αγγλία, δίνει το δικό της αγώνα προτρέποντας τις 

γυναικείες οργανώσεις να θέσουν το θέμα της αντισύλληψης στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. 
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  Το 1930  στη Ζυρίχη, πραγματοποιείται η πρώτη διεθνής συνάντηση για τον έλεγχο των 

γεννήσεων, στην οποία παίρνουν μέρος εκπρόσωποι από 12 χώρες. Οι προτάσεις της συνάντησης 

αυτής σε γενικές γραμμές είναι:  

 Ο έλεγχος των γεννήσεων θα πρέπει να θεωρηθεί αντικείμενο  της δημόσιας υγείας και της 

προληπτικής ιατρικής.   

 Η αντισύλληψη είναι ο κυριότερος τρόπος περιορισμού της συχνότητας των εκτρώσεων και 

θα  πρέπει να εισαχθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των ιατρικών σχολών.  

 Η στειροποίηση θα πρέπει να επιτρέπεται για λόγους θεραπευτικούς και ευγονικούς και στις 

περιπτώσεις, όπου η αντισύλληψη δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 

 Οι γιατροί δε θα πρέπει να χορηγούν αντισυλληπτικά για τα οποία δεν είναι γνωστή η 

χημική  τους σύνθεση.[7] 

Μετά την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου το κίνημα ελέγχου των γεννήσεων άρχισε να 

εξαπλώνεται προοδευτικά σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια Αμερική. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η 

πρωτοβουλία που πάρθηκε στη Ζυρίχη διακόπηκε ,αλλά μετά τη λήξη του,  άρχισαν να γίνονται 

προσπάθειες για την ανασύνταξη των δυνάμεων σε αυτό το χώρο. Το 1946 η Elise Ottesen Jensen 

οργανώνει στη Στοκχόλμη ένα διεθνές συνέδριο για να δοθεί συνέχεια στις πρωτοβουλίες που 

πάρθηκαν στη Ζυρίχη. Στο συνέδριο αυτό συμφωνήθηκε ότι όλες οι μελλοντικές δραστηριότητες του 

κινήματος θα έπρεπε να αποσκοπούν στην προώθηση  της  σωματικής και πνευματικής υγεία, στην 

ευημερία και στην ευτυχία του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας και σε έναν καινούργιο και 

ενωμένο κόσμο. Ένα από τα  ψηφίσματα ήταν και πως  κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να είναι 

επιθυμητό και από τους δύο γονείς και όλοι οι γονείς έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τον 

αριθμό των παιδιών που θα φέρουν στον κόσμο. Το 1948 έλαβε χώρα η επόμενη διεθνής συνάντηση 

µε θέμα «Population and World Resources» και ακολούθησε το Γ’ Παγκόσμιο Συνέδριο του 

οικογενειακού προγραμματισμού στη Βοµβάη το 1952. 

 Βασικός σταθμός στην ιστορία του οικογενειακού προγραμματισμού ήταν η ίδρυση της IPPF 

(Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμματισμού). Το 1956 ο G. Pincous ανακαλύπτει το 

αντισυλληπτικό χάπι το οποίο φέρνει επανάσταση στο χώρο της αντισύλληψης. Άλλος ένας 

σημαντικός  σταθμός στην εξέλιξη του οικογενειακού προγραμματισμού ήταν η αναγνώρισή του από 

τον Ο.Η.Ε.. Το 1966 σε συνέλευσή του διακήρυξε ότι κάθε οικογένεια θα πρέπει να καθορίζει 

ελεύθερα τον αριθμό των µελών της. Το 1968 το Παγκόσμιο Συνέδριο των Δικαιωμάτων του Ατόμου 

διατύπωσε την αρχή ότι είναι βασικό δικαίωμα  των γονέων να επιλέγουν ελεύθερα και υπεύθυνα τον 

αριθμό  και τη χρονική κλιμάκωση της γέννησης των παιδιών τους και να έχουν επαρκή κατάρτιση 

και πληροφόρηση σε αυτόν τον τομέα.   

 Τo 1969, καθοριστική είναι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. όπου συνιστά 

στα κράτη-µέλη να εξασφαλίσουν όχι µόνο τις απαραίτητες γνώσεις, αλλά και τα κατάλληλα μέσα για 
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τον έλεγχο της γονιμότητας, ώστε το ζευγάρι να μπορεί να αποφασίζει ελεύθερα και υπεύθυνα για το 

αν θα κάνει ή όχι παιδιά, πόσα και πότε. Με αυτό τον τρόπο οι ευθύνες ασκήσεως του δικαιώματος 

ελεύθερης τεκνογονίας κατανέμονται ανάμεσα στο κράτος και στο άτομο. Η καθολική αποδοχή των 

αρχών του οικογενειακού προγραμματισμού από το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά µε δύο 

αποφάσεις του στα κράτη-µέλη να λάβουν διοικητικά και νομοθετικά μέτρα ώστε το κάθε άτομο να 

μπορεί ελεύθερα και υπεύθυνα να ρυθμίζει την τεκνοποίησή του, έχοντας στη διάθεσή του τις 

απαραίτητες πληροφορίες και την απαιτούμενη στήριξη από τις κατάλληλες υγειονομικές και 

κοινωνικές υπηρεσίες [8] 

 

Ίδρυση διεθνούς ομοσπονδίας οικογενειακού προγραμματισμού (IPPF)  

Η IPPF είναι μετά το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό η μεγαλύτερη παγκόσμια οργάνωση ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. Σκοπός της είναι να προωθηθεί µε την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα η 

παγκόσμια αποδοχή της ελεύθερης και υπεύθυνης γονιμότητας. Τα µέλη της είναι εταιρείες 

οικογενειακού προγραμματισμού µη κρατικές, µη κερδοσκοπικές, ανεξάρτητες, που εργάζονται σε 

εθελοντική βάση και κάθε εταιρεία από αυτές εκπροσωπεί µία χώρα. Από το Μάιο του 1985 η 

Ελλάδα αντιπροσωπεύεται  στην εταιρεία οικογενειακού προγραμματισμού. Στην IPPF συμμετέχουν 

54 χώρες από τις οποίες οι 36 είναι υποανάπτυκτες. Σημαντικό είναι πως οι υποανάπτυκτες χώρες 

ανέπτυξαν προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού με την οικονομική  βοήθεια των 

ανεπτυγμένων χωρών που συμμετέχουν στην IPPFκαι Διεθνών Οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.  Ο ρόλος της IPPF είναι να συντονίζει τις 

προσπάθειες για την προώθηση του οικογενειακού προγραμματισμού σε παγκόσμια κλίμακα, να 

συμβουλεύει τις κυβερνήσεις και τα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα που έχουν σχέση µε τον οικογενειακό 

προγραμματισμό και την υγεία του ατόμου, να βοηθά τις εταιρείες-µέλη σε τεχνικά και επιστημονικά 

θέματα, να επιχορηγεί προγράμματα, αλλά και να παρέχει άμεση  οικονομική βοήθεια όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. Τα έσοδά της προέρχονται κυρίως από επιχορηγήσεις κυβερνήσεων διαφόρων 

χωρών. Το διεθνές της κύρος είναι μεγάλο και θεωρείται σήμερα ότι είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό 

δίκτυο υγείας στον κόσμο. [6] 

Ο βασικός σκοπός της IPPF είναι η εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας και η 

κοινωνικής ευεξίας της μητέρας αλλά και η  ισορροπημένη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Οι 

στόχοι της  IPPF σε σχέση με την μητέρα και το παιδί είναι : 

 Να βοηθήσει τη γυναίκα να απαλλαγεί από το άγχος μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και 

τα  πιθανά προβλήματα στα οποία θα οδηγήσει μια τέτοια κατάσταση. 

 Να αποφύγει η γυναίκα τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που συνεπάγεται μια 

ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 
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 Να αποφύγει η γυναίκα διαδοχικές εγκυμοσύνες και θηλασμούς που θα την αποδυναμώσουν 

σωματικά και θα την κλονίσουν ψυχολογικά  

 Να αποφευχθούν οι αλλεπάλληλες εκτρώσεις που ενδεχομένως οδηγήσουν σε στείρωση   

 Να ενημερωθούν οι γονείς που πάσχουν από μεταδοτικές ή κληρονομικές ασθένειες πως δεν 

πρέπει να αποκτήσουν παιδιά 

 Να δώσει συμβουλές ώστε να περιοριστεί η μητρική θνησιμότητα 

 Να προστατεύσει τα νεογνά από τον υποσιτισμό και τις συνέπειες του 

 Να ρυθμίσει τα διαστήματα μεταξύ  των κυήσεων συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής των 

παιδιών 

 Να απαλλάξει τα παιδιά και ιδιαίτερα των πολυτέκνων από την αντίληψη πως μπορεί να είναι 

ανεπιθύμητα από τους γονείς τους 

 Να λαμβάνει πρόνοια για τα παιδιά, όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τη δυνατότητα της 

οικογένειας, να καλύψει τις ανάγκες τους  

 

Ο οικογενειακός προγραμματισμός στην Ελλάδα  

Στην Ελλάδα η θεσμοθέτηση του οικογενειακού προγραμματισμού καθυστέρησε σημαντικά. 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη σύγχυση που επικράτησε σχετικά µε τις επιπτώσεις που θα μπορούσε 

να έχει η εφαρμογή του προγράμματος σε µία χώρα όπου κύριο χαρακτηριστικό της είναι η 

υπογεννητικότητα. Πρώτος ο καθηγητής Ν. Λούρος το 1973 ίδρυσε το πρώτο κέντρο οικογενειακού 

προγραμματισμού  στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. Το 1976 ιδρύεται από µία μικρή ομάδα ατόμων η 

εταιρεία οικογενειακού προγραμματισμού (Ε.Ο.Π.) η οποία αντιπροσωπεύει τη χώρα µας στη διεθνή 

ομοσπονδία οικογενειακού προγραμματισμού από το Μάιο του 1985. Το 1980 µε το νόμο 1036/80 το 

κράτος νομοθετεί τον οικογενειακό προγραμματισμό. Στη συνέχεια, µε την οικονομική και τεχνική 

υποστήριξη του Ο.Η.Ε. δημιουργούνται τα πρώτα εξειδικευμένα στελέχη και το 1983 αρχίζει η 

λειτουργία δέκα κέντρων οικογενειακού προγραμματισμού σε όλη τη χώρα. Τον ίδιο χρόνο µε το 

άρθρο 22 του νόμου 1397/83 ο οικογενειακός προγραμματισμός εντάσσεται στο εθνικό 

σύστημα  υγείας. Σήμερα  στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 41 κέντρα οικογενειακού 

προγραμματισμού. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι: 

 Κλινική και γυναικολογική εξέταση , test PAP, τοποθέτηση ενδομήτριων 

σπειραμάτων, κολπικών δακτυλίων, έλεγχο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, διακοπή 

ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης 

 Ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους, προγραμματισμό επιθυμητής 

εγκυμοσύνης, ρύθμιση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των κυήσεων 

 Ενημέρωση για τον προγεννητικό έλεγχο, την υπογονιμότητα, την αποφυγή των 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και την υγιεινή του γεννητικού συστήματος 
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 Συμβουλευτική σε μονογονεϊκές οικογένειες, σε θέματα υιοθεσίας, 

ενδοοικογενειακής  βίας  

 Μαθήματα ψυχοσωματικής προετοιμασίας  για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό 

 Διοργάνωση ενημερώσεων σε σχολεία , συλλόγους και φορείς. 

Δυστυχώς όμως, ακόμη και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, κυρίως από ημιαστικές 

και αγροτικές περιοχές δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού. [8] 

 

Ιστορία της αντισύλληψης 

Όσο καιρό υπάρχουν άνθρωποι στη Γη, εξερευνούν τους τρόπους  αντισύλληψης, συχνά με 

ορισμένες ενδιαφέρουσες και δημιουργικές μεθόδους. Και ενώ η αποχή είναι η μόνη μορφή αποφυγής 

ανεπιθύμητων κυήσεων με 100% επιτυχία, οι άνθρωποι ανά τους αιώνες χρησιμοποιούσαν την 

εφευρετικότητα τους για να βρουν πρακτικούς τρόπους να αποφύγουν μία πιθανή εγκυμοσύνη, χωρίς 

αποχή από την σεξουαλική πράξη. Η ιστορία της αντισύλληψης χάνεται στα βάθη των αιώνων. Από 

την αρχαιότητα μέχρι σήμερα εμφανίστηκαν διάφορες μέθοδοι αντισύλληψης από τις οποίες πολλές 

ήταν  φυσικές και άλλες τεχνητές. Αφορούσαν  την χρήση μηχανικών εξαρτημάτων ή τη χρήση 

φαρμακευτικών ουσιών.  

Στη Γροιλανδία οι γυναίκες απέφευγαν να κοιτάζουν το φεγγάρι πριν πέσουν για ύπνο και 

έτριβαν με σάλιο την κοιλιά τους για να αποφύγουν την εγκυμοσύνη. Στην αρχαία Κίνα η γυναίκα 

έπρεπε να πιει ένα υγρό μείγμα από λάδι και υδράργυρο έχοντας άδειο στομάχι προκειμένου να 

αποφύγει μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Ο υδράργυρος, είναι ιδιαίτερα τοξικός για τον άνθρωπο και 

από τη δηλητηρίαση μπορεί να προκληθούν, μεταξύ άλλων, βλάβες στον εγκέφαλο, στα νεφρά και 

στους πνεύμονες. Στην αρχαία Ελλάδα, το ελαιόλαδο αναμειγνυόταν με έλαιο κέδρου και 

χρησιμοποιούνταν ως σπερματοκτόνο. Στην αρχαία Αίγυπτο, η θωράκιση με μέλι θεωρούνταν η 

καλύτερη μέθοδος αντισύλληψης. Σχημάτιζε ένα φράγμα πάνω από τον τράχηλο προκειμένου να 

εμποδίσει τα σπερματοζωάρια να εισέλθουν στη μήτρα .Η αρχαιότερη καταγραφή τρόπου 

παρασκευής αντισυλληπτικής μεθόδου είναι μια σειρά αρχαίων Αιγυπτιακών οδηγιών για την 

κατασκευή ενός αντισυλληπτικού πεσσού φτιαγμένο από διάφορες όξινες ουσίες (από κόπρανα 

κροκόδειλου) και μέλι ή λάδι ως λιπαντικό. Στον περίφημο Αιγυπτιακό πάπυρο του Ebers (1550 π.Χ.) 

περιγράφονται αντισυλληπτικά κολπικά υπόθετα κατασκευασμένα από σπόρους, μέλι και ακακία. Η 

πιο παλιά αναφορά στη χρήση προφυλακτικού γίνεται σε ζωγραφιά σε αρχαίο σπήλαιο στη Γαλλία, 

χρονολογείται πριν από 12.000–15.000 χρόνια.  Η πρώτη γραπτή, τεκμηριωμένη αναφορά, για τη 

χρήση προφυλακτικού προέρχεται από τον βασιλιά Μίνωα (περίπου το 3.000 π.Χ.). Προφυλακτικά 

από μεμβράνες ζώων, χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με αποδείξεις, και κατά τα χρόνια της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας.. Οι κινέζοι χρησιμοποιούσαν λαδωμένο χαρτί, ενώ οι Ιάπωνες χρησιμοποιούσαν 

θήκες από επεξεργασμένο δέρμα.  Στις αρχές του 20ου αιώνα, αρχίζει η κατασκευή προφυλακτικών 
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από ελαστικό, ενώ το 1956 γίνεται η πρώτη κλινική εφαρμογή των αντισυλληπτικών δισκίων από τον 

Gregory Pincus για αναστολή της ωοθυλακιορρηξίας. Τα ενδομήτρια σπειράματα παρουσιάζονται για 

πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Richard Richter. Με άλλη μορφή ήταν γνωστά στην 

Αραβία 3000 χρόνια πριν.[9] 

 

Οικογενειακός Προγραμματισμός και αντισύλληψη 

Σήμερα ως αντισύλληψη ορίζεται η εφαρμογή τεχνικών με σκοπό την αποφυγή μιας 

ανεπιθύμητης κύησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρεμπόδιση είτε της γονιμοποίησης του ωαρίου, 

είτε της εμφύτευσης του ήδη γονιμοποιημένου ωαρίου. Σημαντική είναι η παροχή σωστής 

ενημέρωσης, έτσι ώστε το εκάστοτε ζευγάρι να είναι σε θέση να επιλέξει τη αντισυλληπτική μέθοδο 

που του ταιριάζει και να μειωθεί έτσι ο αριθμός των ανεπιθύμητων κυήσεων και κατ΄ επέκταση  των 

εκτρώσεων. 

 Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός, μέσω της αντισύλληψης, κατευθύνει τα άτομα και τα 

ζευγάρια, ώστε να επιτυγχάνουν τον επιθυμητό αριθμό παιδιών στον κατάλληλο χρόνο 

προφυλάσσοντας την υγεία των γυναικών και των οικογενειών τους. Το 2008 η χρήση 

αντισυλληπτικών μεθόδων απέτρεψε πάνω από 250.000 μητρικούς θανάτους μέσω της μείωσης των 

ανεπιθύμητων κυήσεων. [10] 

Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δυο κατηγορίες 1) μακροχρόνιες 

και μόνιμες όπως, στείρωση, εμφυτεύματα και IUD (ενδομήτριο σπείραμα) και 2) βραχυπρόθεσμες 

όπως χάπια, προφυλακτικά, σπερματοκτόνα και οι παραδοσιακές (διακεκομμένη συνουσία και 

μέθοδος ρυθμού).[11] 

Τις περισσότερες φορές οι γυναίκες ή το ζευγάρι το οποίο ήδη έχει ένα ή περισσότερα παιδιά, 

θα ήθελε να αυξήσει το διάστημα γέννησης μεταξύ των παιδιών του ,αλλά λόγω ελλιπής ενημέρωσης 

,προκύπτει μια νέα κύηση, η ποία μπορεί να καταλήξει είτε σε διακοπή είτε και στη γέννηση ενός 

παιδιού ,που όμως σε εκείνη τη χρονική στιγμή μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, 

οικονομικά, κοινωνικά και άλλα.  

Το 2010 στην Καμπότζη διαπιστώθηκε πως 81% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας θα 

ήθελαν να καθυστερήσουν τη γέννηση δεύτερου παιδιού αλλά μόνο το 35% χρησιμοποιούσε κάποια 

αντισυλληπτική μέθοδο. [12] 

Η επιλογή μιας αντισυλληπτικής μεθόδου γίνεται με βάση  τις ανάγκες του κάθε ζευγαριού. 

Έχει σημασία αν η ανάγκη  είναι απόλυτη, όπως στην περίπτωση μιας σοβαρής ασθένειας της 

μητέρας, που δεν επιτρέπει μια εγκυμοσύνη ή αν απλά θέλει να καθυστερήσει τον ερχομό ενός 

παιδιού. Αν το ζευγάρι ήδη έχει πολλά παιδιά και μια καινούργια εγκυμοσύνη  θα δημιουργήσει 

σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Αν το ζευγάρι θέλει μια μόνιμη αντισυλληπτική μέθοδο ή μια 

αναστρέψιμη. Εξαρτάται από το ιατρικό ιστορικό του ζευγαριού και ιδίως της γυναίκας, την 
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ηλικία  την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση Η ανύπαντρη έχει μεγαλύτερη ανάγκη 

αντισυλλήψεως από μια παντρεμένη που θέλει απλώς να αναστείλει την απόκτηση παιδιών για λίγα 

χρόνια. Η οικονομική κατάσταση του ζευγαριού θα επιτρέψει ή όχι τη χρήση ενός ακριβού 

αντισυλληπτικού. Επίσης βασικό στοιχείο για την επιλογή της αντισυλληπτικής μεθόδου είναι και ο 

βαθμός ωριμότητα του ζευγαριού , ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά την μέθοδο που θα 

τους υποδείξουν. Απαραίτητη είναι η συνεργασία του  επαγγελματία υγείας με το άτομο ή το ζευγάρι 

ώστε να γίνει η σωστή ενημέρωση και η σωστή επιλογή της αντισυλληπτικής μεθόδου. 

Κάθε χρόνο 1εκ. ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες συμβαίνουν από εσφαλμένη χρήση 

αντισυλληπτικών από το στόμα. Σε μια μετανάλυση για τις μακροχρόνιες και μόνιμες 

αντισυλληπτικές μεθόδους στις παντρεμένες γυναίκες της Αιθιοπίας διαπιστώθηκε πως το 42,98% 

είχε πρόθεση να κάνει χρήση LAPCM (μακράς δράσης και μόνιμες αντισυλληπτικές μέθοδοι) αλλά 

μόνο το 16,6% τις χρησιμοποιούσε σωστά. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι η σωστή χρήση LAPCM 

εξαρτάται από σωστή ενημέρωση και  καθοδήγηση των επαγγελματιών υγείας   και είναι διαθέσιμες 

μόνο μέσω του υγειονομικό σύστημα το οποίο όμως δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμο. [11] 

Η αντισύλληψη αφορά όλες τις γυναίκες και τους άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας, αφού είναι 

όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου να διαφυλάξει τη σωματική και 

ψυχική του υγεία, να προστατευθεί και ταυτόχρονα να προστατέψει και το σύντροφό του. Η ιδανική 

μέθοδος αντισύλληψης είναι διαφορετική για το κάθε ζευγάρι, καθώς το επίπεδο σεξουαλικής του 

ωριμότητας και η σωστή του ενημέρωση καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά του και 

τελικά την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου. Στο πλαίσιο αυτό, η συμβολή προγραμμάτων 

ενημέρωσης σχετικά με την αντισύλληψη αποτελεί επιτακτική ανάγκη και είναι καθοριστική. 

 

Κυήσεις στην εφηβεία 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  η εφηβεία είναι η ηλικία μεταξύ 11-19 ετών. 

Είναι η γέφυρα της παιδικής ζωής και της ενηλικίωσης. .Περίπου 1 στους 3 εφήβους κάτω των 18 

ετών ξεκινά να έχει σεξουαλική δραστηριότητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφήβων δεν 

χρησιμοποιεί καμιά ή χρησιμοποιεί αναποτελεσματικές και ελλιπής μεθόδους αντισύλληψης, για 

τις  οποίες έχουν ενημερωθεί  από μη έγκυρες πηγές. Έτσι, προκύπτουν πολλές απρογραμμάτιστες και 

κυρίως ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, με το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών μάλιστα να σημειώνεται 

εντός έξι μηνών από την έναρξη των σεξουαλικών επαφών. Τα αίτια των κυήσεων στην εφηβεία 

κυρίως είναι :  

 Έλλειψη αντισυλληπτικού μέσου 

 Αυξημένες σεξουαλικές σχέσεις σε νεαρότερη ηλικία 

 Αυξημένη γονιμότητα στην ηλικία αυτή 

 Έλλειψη επικοινωνίας με τους γονείς 
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 Αδιαφορία για ακαδημαϊκή ή άλλη πρόοδο 

 Επιθυμία ενίσχυσης του δεσμού με το σύντροφο 

 Άγνοια φυσιολογίας της σύλληψης 

 Ελλιπής ή εσφαλμένη ενημέρωση για την αντισύλληψη  

 Η εφηβική κύηση είναι κύηση υψηλού κινδύνου με επιπτώσεις στην υγεία της μητέρας και 

του παιδιού όπως προεκλαμψία, αναιμία, υπολειπόμενη ανάπτυξη του εμβρύου, πρόωρος τοκετός και 

κεφαλοπυελική δυσαναλογία και υψηλά ποσοστά αυτόματης αποβολής. Περίπου μισές από αυτές τις 

εγκυμοσύνες καταλήγουν σε άμβλωση, με αρνητικά αποτελέσματα για τη μελλοντική γονιμότητα των 

εφήβων. Επίσης δημιουργούνται σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική τους 

ανάπτυξης όπως χαμηλότερος βαθμός αυτοεκτίμησης, αναστολή ή διακοπή των εξελικτικών στόχων, 

μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης, στερημένες οικονομικά συνθήκες, ανεργία, 

μονογονεϊκές οικογένειες και αυξημένη πιθανότητα μιας δεύτερης ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.  

Τα περισσότερα προγράμματα αναπαραγωγικής υγείας απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες 

γυναίκες. Το 2008 σε αναπτυσσόμενες χώρες αναφέρθηκαν 8,7εκ, εκτρώσεις σε ηλικίες 15-24 ετών. 

Οι παρεμβάσεις με βάση την κοινότητα που στοχεύουν τα νεαρά ζευγάρια, συμβάλλουν στη μείωση 

της ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης αλλά και της νοσηρότητας και θνησιμότητας που σχετίζονται με την 

εφηβική εγκυμοσύνη.[13] 

 Οι ανάγκες για ΟΠ αφορούν και τις ηλικίες 15-19 ετών και κυρίως λιγότερα μορφωμένα και 

φτωχότερα νοικοκυριά. 

Τα εμπόδια που συνήθως αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στην παροχή ενημέρωσης για 

αντισύλληψη είναι κοινά. Οι νόμοι και οι πολιτικές συνήθως εμποδίζουν την χρήση αντισυλληπτικών 

μεθόδων σε ανύπαντρους εφήβους η σε άτομα κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία. Οι προγαμιαίες 

σχέσεις σε κάποιες περιοχές δεν είναι αποδεκτές με αποτέλεσμα οι σύμβουλοι να αρνούνται να 

δώσουν συμβουλές η να περιορίζονται στην ενημέρωση για τη χρήση του προφυλακτικού. Οι έφηβοι 

κάνουν εσφαλμένη χρήση των αντισυλληπτικών μεθόδων και εύκολα τις διακόπτουν. Επίσης πολλοί 

έφηβοι θεωρούν εχθρικές τις υπηρεσίες υγείας. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής υγείας θα 

πρέπει να αναθεωρήσουν τους νόμους και να δημιουργήσουν υπηρεσίες φιλικές προς τους εφήβους. 

[14] 

 

Η συμβολή του οικογενειακού στη μείωση της μητρικής θνησιμότητας 

 Παγκοσμίως 52εκ. ανεπιθύμητες κυήσεις καταλήγουν σε εκτρώσεις. Από αυτές 24εκ. είναι 

ανασφαλής, και 70.000 μητρικοί θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν σε χώρες με χαμηλό 

εισόδημα [12]  

Οι πραγματικοί δείκτες της μητρικής θνησιμότητας λόγω μη ασφαλών εκτρώσεων 

παραμένουν άγνωστοι. Ο ΠΟΥ υπολογίζει ότι το 13% της μητρικής θνησιμότητας παγκοσμίως 
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οφείλεται σε μη ασφαλής εκτρώσεις. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται κυρίως σε στατιστικές από 

αναπτυσσόμενες χώρες, που όπως είναι γνωστό, έχουν αναξιόπιστα δεδομένα και ενδεχομένως να 

υποτιμάται η αληθινή παγκόσμια επίπτωση της μητρικής θνησιμότητας από μη ασφαλής αμβλώσεις. 

Οι μητρικοί θάνατοι συμβαίνουν κατά κύριο λόγο σε χώρους που τα εθνικά συστήματα υγείας είναι 

αδύναμα ή ανύπαρκτα. [1][2][3] 

 

  

     Βασικοί λόγοι που ο αριθμός των αμβλώσεων αλλά και ο δείκτης της μητρικής 

θνησιμότητας δεν μπορεί να τεκμηριωθεί είναι πως στις χώρες που η έκτρωση είναι παράνομη ή 

περιορισμένη οι γυναίκες αναζητούν υπηρεσίες εκτός του επίσημου ιατρικού συστήματος, σε 

περίπτωση επιπλοκών οι γυναίκες δεν αποκαλύπτουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον τις αιτίες και 

διστάζουν να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια με το φόβο του κοινωνικού στιγματισμού και των 

νομικών συνεπειών. Επίσης οι κλινικοί γιατροί δεν αναφέρουν στοιχεία που συσχετίζουν το θάνατο 

της μητέρας με την άμβλωση λόγω του φόβου για τις νομικές συνέπειες. [15] 

Σύμφωνα με το ΠΟΥ το ποσοστό των γυναικών και των  συμβούλων σε θέματα υγειονομικής 

περίθαλψης με σωστή γνώση του νομικού πλαισίου είναι οι δύο δείκτες που επηρεάζουν την 

πρόσβαση σε ασφαλής αμβλώσεις. 

Σε μια συστηματική βιβλιογραφική μελέτη που περιλαμβάνει 24 μελέτες από 12 χώρες που 

δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 1980 έως το Μάρτιο του 2015 προέκυψε πως η πρόσβαση και 

η σωστή παροχή πληροφοριών είναι καθοριστικός παράγοντας για μια ασφαλή άμβλωση και πως η 

φτώχεια και η έλλειψη μόρφωσης είναι σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν στη άγνοια. [16] 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:52 EEST - 13.56.182.168



18 

 

Σημαντικό είναι οι παρεμβάσεις να επεκτείνονται αλλά και να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, σε άτομα και ζευγάρια που ζουν σε αγροτικές περιοχές και το 

μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό. 

 

Κοινωνικές προεκτάσεις του  οικογενειακού προγραμματισμού 

Η δυνατότητα των γυναικών να προγραμματίζουν εάν και πότε θα αποκτήσουν παιδιά είναι 

βασική προϋπόθεση για την καλή υγεία των γυναικών και την ισότιμη λειτουργία τους στην κοινωνία. 

[11] Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ποσοστά των ανεπιθύμητων κυήσεων, των γεννήσεων παιδιών που 

προέρχονται από ανεπιθύμητη κύηση, των εκτρώσεων και των εφηβικών κυήσεων διαφέρουν μεταξύ 

φυλετικών, εθνικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων. Αυτές οι ανισότητες έχουν σοβαρές 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τις γυναίκες, τα παιδιά και την κοινωνία. Οι 

γυναίκες με ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, που συνεχίζουν όμως την κύηση, είναι πιο πιθανό να 

λαμβάνουν ανεπαρκή ή καθυστερημένη προγεννητική φροντίδα και να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, 

όπως το χαμηλό βάρος του βρέφους, η παιδική θνησιμότητα και η μητρική θνησιμότητα και 

νοσηρότητα. [17][18] Τα παιδιά που προέρχονται από απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες έχουν 

διαπιστωθεί ότι είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν αναπτυξιακή καθυστέρηση και να μην έχουν καλές 

σχέσεις με τη μητέρα τους. [19] Οι κίνδυνοι ακούσιας γέννηση μεγεθύνονται σε έφηβες μητέρες, οι 

οποίοι βιώνουν αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές της εγκυμοσύνης και συχνά αναγκάζονται να κάνουν 

συμβιβασμούς σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης που στη συνέχεια οδηγεί στη φτώχεια και 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα παιδιά των εφήβων μητέρων παρουσιάζουν υψηλότερα 

ποσοστά παραμέλησης, προβλήματα συμπεριφοράς, φτώχεια και μαθησιακές δυσκολίες.[20][21] 

Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες επομένως επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της ζωής μιας 

γυναίκας και οι ανισότητες στην ικανότητα προγραμματισμού της εγκυμοσύνης μπορούν να 

συμβάλουν στη δημιουργία των προβλημάτων που εμφανίζονται στους ευάλωτους πληθυσμούς.   

 

Τρόποι παρέμβασης του Οικογενειακού Προγραμματισμού 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε κρατικό επίπεδο είναι αποτελεσματικές όταν είναι 

συντονισμένες και καλύπτουν διάφορους τομείς. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της 

παρέμβασης έχει η σχέση που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στις γυναίκες ή τα ζευγάρια και στους 

επαγγελματίες υγείας που παρέχουν συμβουλευτική σε θέματα Οικογενειακού Προγραμματισμού, 

αλλά και η διάρκεια αυτής της σχέσης.   

Σε  μελέτη που διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο 2015 οδήγησε στο συμπέρασμα 

πως η συμβουλευτική για αντισύλληψη σε γυναίκες αμέσως μετά την έκτρωση φαίνεται να συμβάλει 

στη λήψη μακροχρόνιων αντισυλληπτικών και στην μείωση των επαναλαμβανόμενων ανεπιθύμητων 

κυήσεων με προϋπόθεση την κατάρτιση των συμβούλων. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν ήταν να 
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δημιουργήσουν σχέσεις με τις γυναίκες, η συζήτηση χρήσης προηγούμενης αντισύλληψης, ζητήθηκε 

η άδεια για την παροχή πληροφοριών για αντισύλληψη, αξιολογήθηκε η καταλληλότητα της 

αντισυλληπτικής μεθόδου που προτάθηκε και συνεχίστηκε η συζήτηση για τα αποτελέσματα της 

μεθόδου. Επιπλέον υπήρξε εικονογραφημένος οδηγός. Η χρήση της αντισύλληψης παρέμεινε και 

τρεις μήνες μετά την παρέμβαση. [22] 

Τα περισσότερα προγράμματα για την ενημέρωση της αντισύλληψης λειτουργούν με βάση ότι 

οι γυναίκες είναι χρήστες των αντισυλληπτικών μέσων και οι άνδρες απλά πρέπει να στηρίζουν τους 

συντρόφους τους στην αντισύλληψη. Η ιδέα ότι ο Οικογενειακός Προγραμματισμός είναι γυναικεία 

υπόθεση είναι πια ξεπερασμένη.  

Μετά από παρεμβάσεις που έγιναν σε 27 χώρες της Αφρικής, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, 

Καραϊβικής και Βαλκανίων με στόχο τη βελτίωση της στάσης των ανδρών απέναντι στον Ο.Π., τη 

γνώση των αντισυλληπτικών μεθόδων, τη χρήση των ανδρικών μεθόδων αντισύλληψης, την 

προώθηση της επικοινωνίας στο ζευγάρι και την πρόσβαση των ανδρών στην ενημέρωση, 

διαπιστώθηκε πως οι άνδρες επιθυμούν να έχουν πληροφόρηση αλλά δεν έχουν καλή εξυπηρέτηση 

από τα προγράμματα Ο.Π.  [23] 

.Οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι εκείνες που συνεπάγονται τη συμμετοχή των 

ανδρών στην απόφαση για την έναρξη της αντισύλληψης. Οι παρεμβάσεις που απευθύνονται μόνο σε 

γυναίκες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές σε σχέση με εκείνες που απευθύνονται σε ζευγάρια.[24] 

Πολλές γυναίκες δεν είναι ικανοποιημένες από τις αντισυλληπτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούν και υπάρχει ο κίνδυνος διακοπής της μεθόδου. Είναι ανάγκη να αξιολογούνται οι 

παρεμβάσεις ώστε να παράγονται αξιόπιστα στοιχεία με σκοπό να καθοδηγούνται οι Υπουργοί 

Υγείας, οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων υγείας και οι επαγγελματίες υγείας για σωστό Οικογενειακό 

Προγραμματισμό. 

 

Συγκρότηση  Πιλοτικού Δικτύου Οικογενειακού Προγραμματισμού  

Σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη του Οικογενειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα, το 

2015,  είναι η συγκρότηση του Πιλοτικού Δικτύου Μονάδων ή Υπηρεσιών Οικογενειακού 

Προγραμματισμού (Μ./Υ.Ο.Π) και Μονάδων Φροντίδας Μητέρας – Παιδιού, με τη συμμετοχή 

τριάντα πέντε (35) Μονάδων, που προσπαθεί να καθορίσει το έργο του και να ορίσει ένα κοινό 

πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Πιλοτικό Δίκτυο, οργανώνεται και συντονίζεται με ευθύνη της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Πρόληψης, του Υπουργείου Υγείας. και έχει ως 

βασικούς  στόχους  το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και ενεργειών για την ανάπτυξη του 

θεσμού του Οικογενειακού Προγραμματισμού, τη διαμόρφωση των παρεχομένων υπηρεσιών, την 

ανάπτυξη συνεργασίας με άλλους φορείς που λειτουργούν στην κοινότητα και τη διαμόρφωση των 
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φακέλων των εξυπηρετούμενων πολιτών. Μετά την ολοκλήρωση  του Π.Δ. αποστέλλονται οδηγίες 

για ενιαίο τρόπο λειτουργίας όλων των Μονάδων Οικογενειακού Προγραμματισμού. 

Ένας από τους κύριους άξονες παροχής υπηρεσιών των Μ./Υ.Ο.Π., είναι ο σχεδιασμός, η 

ανάπτυξη, η οργάνωση και η υλοποίηση  παρεμβάσεων καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα, 

συναφών με το αντικείμενο του έργου τους, που διενεργούνται στο πλαίσιο της κοινότητας και της 

περιοχής ευθύνης τους. Ιδιαίτερη μέριμνα κρίνεται απαραίτητο να δοθεί από τους επαγγελματίες 

υγείας των Μ./Υ.Ο.Π., σε θέματα προσέγγισης πολιτών και οικογενειών που ανήκουν σε ευάλωτες 

και ευπαθείς ομάδες, ή κατηγορίες πληθυσμού, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά, κ.λ.π. Στο 

πλαίσιο σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών / συλλογικών δικαιωμάτων, καθώς και των 

πολιτισμικών, εθνικών, θρησκευτικών χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων. Οι επαγγελματίες υγείας 

καλούνται να διευκολύνουν την πρόσβαση των εν λόγω κατηγοριών πολιτών στις υπηρεσίες των 

Μ./Υ.Ο.Π., αλλά και να προσεγγίσουν τις κοινότητες αυτών προκειμένου να τους ευαισθητοποιήσουν 

και να ενημερώσουν για το παρεχόμενο έργο, αλλά και να αναπτύξουν προγράμματα προσαρμοσμένα 

στις ανάγκες των πληθυσμών αυτών.  

Η ανάπτυξη του Πιλοτικού Δικτύου Οικογενειακού Προγραμματισμού συγκέντρωσε όλα τα 

στοιχεία που αφορούσαν την λειτουργία των Μονάδων Ο.Π. και μετά από την κατάλληλη 

επεξεργασία και αξιολόγηση, έθεσε νέες βάσεις στη δομή και στην λειτουργία τους, ώστε να δρουν 

και να παρεμβαίνουν εποικοδομητικά προς όφελος  του ατόμου αλλά και του κοινωνικού συνόλου. 

Επιπλέον γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε όλες οι Μονάδες Ο.Π. να αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε 

ένα ενιαίο πλαίσιο.  

 

Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου  του Γενικού 

Νοσοκομείου Βόλου 

 Η λειτουργία της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού 

Ελέγχου  του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου ξεκίνησε στις 11/6/1985. Η λειτουργία της 

προβλέπεται  από τον οργανισμό του νοσοκομείου και λειτουργεί ως αυτόνομο τμήμα του 

χειρουργικού τομέα. Η μονάδα παρέχει συστηματικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας σε άτομα ή ζευγάρια, για την προαγωγή και την προάσπιση της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας. Παράλληλα έχει αναπτύξει δράσεις στην κοινότητα που στόχο έχουν την 

ενημέρωση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων. 

 

Δράσεις στην κοινότητα 

Ο Οικογενειακός Προγραμματισμός, ως κομμάτι της πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχει 

ως βασικό σκοπό την παροχή συμβουλευτικής στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στις ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες . Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού του Νοσοκομείου Βόλου, 
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ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της στον τομέα αυτό από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της. Υπήρξαν 

όμως και χρονικά διαστήματα, που οι δράσεις ήταν περιορισμένες έως και ανύπαρκτες.  Οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου 

κατά κύριο λόγο  ήταν η διενέργεια Τest- Παπανικολάου και σε μικρότερο βαθμό η ατομική 

ενημέρωση για τις αντισυλληπτικές μεθόδους  και η τοποθέτηση ενδομήτριων σπειραμάτων. Η  

ολοκλήρωση του Πιλοτικού Δικτύου και οι κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, στις 

Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού ,που προσανατολίζουν στο να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων που στόχο τους έχουν την κοινότητα, 

συνετέλεσε στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. 

 

Ενημερώσεις μαθητικού πληθυσμού 

Η εφηβεία είναι αδιαμφισβήτητα ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Είναι 

το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η 

ανάγκη του ατόμου να αγαπήσει και να αγαπηθεί, αποκτά νέες διαστάσεις και εμπλουτίζεται, καθώς 

πέρα από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων, προστίθεται και  η ερωτική αγάπη. Οι έφηβοι με 

την κατάλληλη αγωγή θα μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν με σεβασμό τον εαυτό τους και τους άλλους. Ο κάθε έφηβος  δεν χρειάζεται να 

γνωρίσει μόνο τον εαυτό του, αλλά και το άλλο φύλο και συγκεκριμένα τις διαφορές και τις 

ομοιότητες  που έχει με αυτό. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των εφήβων έχει σκοπό να τους 

εκπαιδεύσει ώστε να είναι σε θέση να προασπίσουν την αναπαραγωγική και σεξουαλική τους υγεία. 

Οι επαγγελματίες υγείας της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού κατανοώντας τις 

ανάγκες ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού  δραστηριοποιήθηκαν, συστηματικά,  στον τομέα 

αυτό από το 2013. Αρχικά  το πρόγραμμα αφορούσε την αντισύλληψη και τα ΣΜΝ , απευθύνονταν 

στους μαθητές της Γ γυμνασίου και των τριών τάξεων του λυκείου και πραγματοποιούνταν σε 

συνεργασία με το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο η Μονάδα ζητούσε  και 

έπαιρνε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, καταθέτοντας το πρόγραμμα ενημέρωσης που θα 

παρουσίαζε στους μαθητές. Από το σχ. Έτος 2017-18 στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό 

επίπεδο, διαμορφώθηκε από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, κοινό 

πρόγραμμα για όλες τις Μονάδες Οικογενειακού Προγραμματισμού, το οποίο απευθύνεται στους 

μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου. Σε κάθε τάξη παρουσιάζεται διαφορετική 

θεματική ενότητα. 

 Θεματικές ενότητες 

α) «Είμαι έφηβη! Τι μου συμβαίνει;» (Α΄ Γυμνασίου ή και Β΄ Γυμνασίου)  

β) «Είμαι έφηβος! Τι μου συμβαίνει;» (Α΄ Γυμνασίου ή και Β΄ Γυμνασίου)  

γ) «Οι σχέσεις στην εφηβεία - Τα δύο φύλα» (Β΄ Γυμνασίου ή και Γ΄ Γυμνασίου)  
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δ) «Σεξουαλική Αγωγή για κορίτσια» (Β΄ Γυμνασίου ή και Γ΄ Γυμνασίου) 

 ε) «Σεξουαλική Αγωγή για αγόρια» (Β΄ Γυμνασίου ή και Γ΄ Γυμνασίου)  

στ) «Αντισύλληψη στην εφηβεία» (Α΄ & Β΄ Λυκείου) 

 ζ) «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις» (Α΄ & Β΄ Λυκείου)  

Οι θεματικές ενότητες, έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλες για την  ηλικία και τάξη 

στην οποία απευθύνονται. Μπορούν να υλοποιηθούν,  είτε ως ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

παρεμβάσεων για την προαγωγή της αναπαραγωγικής και της σεξουαλικής υγείας στους εφήβους, είτε 

ως ένας κύκλος παρεμβάσεων σε τάξεις του Γυμνασίου ή του Λυκείου, ή και ως αυτόνομες 

δράσεις  σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν 

παρουσιάσεις (Power point) και είναι σημαντικό να γίνονται με ολοκληρωμένο χαρακτήρα σε κάθε 

σχολείο και όχι μεμονωμένα σε κάποιες τάξεις.   Τα τελευταία έξι χρόνια, έγινε μια συντονισμένη 

προσπάθεια της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία με τις μαίες των Κέντρων 

Υγείας και του ΠΕΔΥΥ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις στο 87% των σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  του νομού. Σε αρκετά σχολεία οι ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν 

περισσότερες από μία φορά και μάλιστα σε ορισμένα η συνεργασία γίνεται κάθε χρόνο.  ΄ 

 

Πίνακας 1. Σύνολο σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Σχ. έτος-2011-12 έως 

Σχ. έτος 2018-2019 
Γυμνάσια (Ν=40) Λύκεια     (Ν=35) 

ΟΙΚ.ΠΡΟΓ 26 19 

ΠΕΔΥΥ 5 4 

ΕΣΥ  Κ.Υ 5 6 

ΣΥΝΟΛΟ 36 29 

 

Σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του εφήβου έχουν η οικογένεια και το 

σχολείο. Με δεδομένο αυτό από οι επαγγελματίες υγείας της Μονάδας θεώρησαν απαραίτητο οι 

ενημερώσεις για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, να μην περιορίζονται μόνο  στους μαθητές, αλλά να 

γίνονται  στο σύλλογο γονέων και στο σύλλογο των καθηγητών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται 

προσπάθεια να υπάρχει μια κοινή γραμμή προσέγγισης και εκπαίδευσης των εφήβων. Οι καθηγητές 

επικρότησαν και συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Δυστυχώς όμως στα περισσότερα σχολεία που 

επισκέφτηκε η Μονάδα οι γονείς έλαμψαν με την απουσία τους. Στόχος είναι η συμμετοχή και των 

Συλλόγων Γονέων σε επόμενες ενημερώσεις. 
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Το Γραφείο Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου Βόλου  και το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 

Αγωγής, έχουν συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας από ακαδημαϊκό έτος  2017-18. Στα πλαίσια της 

συνεργασίας, η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού υλοποιεί κάθε χρόνο το πρόγραμμα 

¨Αντισύλληψη και  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα¨, στους φοιτητές του Τμήματος Ειδικής 

Αγωγής . Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έξι ωρών, γίνεται σε ομάδες των 25 ατόμων και αφορά τους 

φοιτητές του 2
ου

 εξαμήνου. Υλοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος Αγωγή Υγείας, το οποίο είναι 

υποχρεωτικό μάθημα Στο τέλος του εξαμήνου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές 

που  συμμετείχαν.   

 

ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ 

Το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ, με έδρα τον Βόλο, απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες 

χρήστες ναρκωτικών αλλά και στις οικογένειές τους. Στο Πολυδύναμο Συμβουλευτικό του Κέντρο 

παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, καθώς και προετοιμασία για 

ένταξη στις δομές κύριας φάσης θεραπείας του ΚΕΘΕΑ στον Βόλο και στη Λάρισα.  

Στη Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ παρέχονται 

σε εξωτερική βάση εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, θεραπείας και επανένταξης σε χρήστες 

ναρκωτικών, ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής τους με τη χρήση, την ηλικία τους, τις εκπαιδευτικές ή 

εργασιακές τους υποχρεώσεις και την παρουσία ή μη υποστηρικτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα απευθύνεται παράλληλα στις οικογένειες (γονείς, συντρόφους, αδέρφια) 

των χρηστών, με υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και θεραπείας.  

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού ξεκίνησε τη συνεργασία της με το ΚΕΘΕΑ το 

2014. Οι ενημερώσεις έχουν θέμα την αντισύλληψη, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αλλά 

και κανόνες υγιεινής του γενετικού συστήματος. Αρχικά οι συναντήσεις  ήταν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα(κάθε δυο με τρεις εβδομάδες), έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και 

οικειότητας. Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις  με χρήστες που παρακολουθούσαν το 

πρόγραμμα, με πρώην χρήστες που ήταν  στο Πρόγραμμα Επανένταξης, αλλά και με τα άτομα που 

επισκέπτονταν το Συμβουλευτικό Κέντρο πριν την ένταξη τους στο πρόγραμμα. Παράλληλα έγιναν 

ενημερωτικές συναντήσεις και με τις οικογένειες τους. Στόχος  ήταν να ενημερωθούν και να 

εκπαιδευθούν τα άτομα αυτά  ώστε να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, να προστατευθούν 

από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και να ενδιαφερθούν για τη σεξουαλική και 

αναπαραγωγική τους υγεία. Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Όλα τα άτομα που ήταν στη 

Μονάδα Θεραπείας και Κοινωνικής Επανένταξης  ελέγχτηκαν  για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα, οι γυναίκες έκαναν test PAP, οι νεαρές κοπέλες εμβολιάστηκαν για τον ιό HPV και έγιναν 

και τοποθετήσεις ενδομήτριου σπειράματος σε τρείς γυναίκες. Το πιο σημαντικό είναι το ότι 
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συνεχίζουν να επισκέπτονται την Μονάδα και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται. 

Παράλληλα ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το νοσοκομείο και πως θα τις 

χρησιμοποιούν σωστά. Έκαναν οδοντιατρικούς ελέγχους, ακτινολογικούς και έγινε προσπάθεια να 

επιλύσουν διάφορα προβλήματα υγείας σε ατομικό επίπεδο. Σήμερα η συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ 

συνεχίζεται, αλλά είναι κυρίως σε ατομικό επίπεδο.  Το κάθε νέο περιστατικό  που επισκέπτεται το 

ΚΕΘΕΑ παραπέμπεται στη Μονάδα και γίνεται ατομική ενημέρωση και ο έλεγχος που απαιτείται.  

 

Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου  

Η εναρμόνιση του κοινωνικού ελέγχου με τη διαπαιδαγώγηση υπήρξε πάντα κεντρικό ζήτημα 

του δικαίου των ανηλίκων. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν παιδαγωγικά 

στοιχεία με στοιχεία του ποινικού δικαίου. Η διαπαιδαγώγηση  των ανηλίκων επιτυγχάνεται κυρίως 

με την εγκατάλειψη των στερητικών της ελευθερίας και ποινών και την ένταξη στη θέση τους μέτρων 

υποστηρικτικών της προσωπικότητας. Στην  προσπάθεια απομάκρυνσης των ανηλίκων από 

εγκληματικές συμπεριφορές και την υιοθέτηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς, νομοθετήθηκε η 

λειτουργία αναμορφωτικών καταστημάτων, που μετονομάστηκαν σε Ιδρύματα Αγωγής. Στο Ίδρυμα 

Αγωγής Ανηλίκων Βόλου  λειτουργεί παράρτημα του 7ου Γυμνασίου Βόλου για παιδιά της Α' και της 

Β' τάξης, ενισχύοντας την προσπάθεια κοινωνικής επανένταξής τους και διατηρώντας την επαφή τους 

με την μαθητική κοινότητα.. Επίσης  λειτουργεί Δημοτικό με πλούσια δράση. 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού στο πλαίσιο των ενημερωτικών παρεμβάσεων 

συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Βόλου  το 2016. Συνολικά έγιναν τρεις επισκέψεις. Το 

σύνολο των μαθητών κατά το σχολικό έτος 2015-16 ήταν 56.  Η ηλικία των μαθητών ήταν από 14 έως 

18 έτη. Στο γυμνάσιο φοιτούσαν 10 μαθητές και στο δημοτικό 46. Δυστυχώς είναι συχνό το 

φαινόμενο οι ανήλικοι να διαφεύγουν από το Ίδρυμα, οπότε εξαιτίας των διαφυγών, η καθημερινή 

παρουσία των μαθητών ήταν εξαιρετικά μειωμένη. Οι ενημερώσεις είχαν θέμα την αντισύλληψη, τα 

ΣΜΝ και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην υγιεινή του γενετικού συστήματος  αλλά και σε γενικότερους 

κανόνες υγιεινής. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν 32 αιμοληψίες για έλεγχο ΣΜΝ. Διαπιστώθηκαν 3 

άτομα θετικά στην ηπατίτιδα Β και 2 στην ηπατίτιδα C, τα οποία παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο για 

οδηγίες και περεταίρω έλεγχο.  

 

Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών 

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Βόλου λειτουργεί από τις 24 

Σεπτεμβρίου 2013. Η λειτουργία του Ξενώνα στηρίζεται στις βασικές αρχές του Κανονισμού 

λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, που διαμορφώθηκαν από την Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, είναι καθημερινή και  όλο το 24ωρο. Η Δομή έχει την δυνατότητα 

να φιλοξενήσει και να παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε γυναίκες, θύματα έμφυλης βίας, μαζί με τα 
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παιδιά τους και έχει δυναμικότητα είκοσι ατόμων. Εκτός από την διαμονή  και τη διατροφή ο 

Ξενώνας παρέχει ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό, Η διεύθυνση και 

το τηλέφωνο του Ξενώνα παραμένουν απόρρητα για λόγους ασφαλείας των φιλοξενουμένων 

γυναικών και των παιδιών τους. 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού από το 2017 συνεργάζεται με τον Ξενώνα 

Κακοποιημένων Γυναικών. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Από την πλευρά του Ξενώνα παρακινούνται 

όλες οι φιλοξενούμενες να επισκέπτονται την Μονάδα, για έλεγχο των ΣΜΝ και test PAP. Στη 

διάρκεια των επισκέψεων γίνεται ατομική συμβουλευτική για την πρόληψη της μετάδοσης 

σεξουαλικών νοσημάτων, την αποφυγή ανεπιθύμητων κυήσεων, την ενημέρωση των 

σύγχρονων  μεθόδων αντισύλληψης και την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. Από την πλευρά 

της Μονάδας γίνεται προσπάθεια αναγνώρισης των γυναικών που ενδεχόμενα είναι θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας και παρότρυνση των γυναικών αυτών να δεχθούν να μιλήσουν με τους 

επαγγελματίες υγείας του ξενώνα. Στη συνέχεια γίνεται ενημέρωση  των  κοινωνικών λειτουργών του 

Ξενώνα και ακολουθεί  συνάντηση των γυναικών μαζί τους. Η πρώτη συνάντηση γίνεται στο χώρο 

του Οικογενειακού Προγραμματισμού για να αισθάνονται πιο άνετα οι γυναίκες. Στη συνέχεια 

αναλαμβάνουν οι κοινωνικοί λειτουργοί του Ξενώνα. 

Αν και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές συναντήσεις, πολύ λίγες γυναίκες αποφάσισαν να 

εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να φιλοξενηθούν στον ξενώνα. Στο διάστημα της συνεργασίας 

αναγνωρίστηκαν 25 περιστατικά κακοποίησης, 12 δέχθηκαν να έρθουν σε επαφή με τον Ξενώνα και 

μόνο 2 φιλοξενήθηκαν. 

  

Πρόσφυγες 

ΑΡΣΙΣ 

Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για 

την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με 

κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει 

αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις. Απευθύνεται  κυρίως με νέους και νέες 

ηλικίας 15 έως 21 χρονών, και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που 

βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση 

τους στα κοινωνικά αγαθά. Η ΑΡΣΙΣ το 2006 δημιούργησε τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων στην Μακρινίτσα..Η Δομή είναι δυναμικότητας 30 κλινών και παρέχει διαμονή και 

διατροφή στους φιλοξενούμενους της. Παρέχεται επίσης νομική υποστήριξη, ψυχοκοινωνική στήριξη 

και γίνεται προσπάθεια ένταξη των ανηλίκων σε δημόσια σχολεία, Στόχος είναι η εξασφάλιση των 

κατάλληλων συνθηκών που θεωρούνται απαραίτητες για την ασφαλή και αξιοπρεπή διαβίωση τους 
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και η δημιουργία ευνοϊκών όρων για την προσαρμογή και ένταξη στην ελληνική πραγματικότητα με 

στόχο την προώθηση στην αυτόνομη διαβίωση. 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού πραγματοποίησε δυο ενημερωτικές 

συναντήσεις στη δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα και μία στον Ξενώνα 

Φιλοξενίας στο Βόλο   Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η αντισύλληψη τα ΣΜΝ και η υγιεινή του 

γενετικού συστήματος.  

  

Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Βόλο (ΜΟΖΑ) 

Το Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στο Βόλο (ΜΟΖΑ)  λειτουργεί από το 2016 με 

ευθύνη της 32ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών. Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού 

πραγματοποίησε 8 ενημερώσεις για την αντισύλληψη,  τα ΣΜΝ την υγιεινή του γενετικού 

συστήματος και την πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για τον 

τρόπο που οι μετανάστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Οικογενειακού 

Προγραμματισμού, και γενικότερα του Νοσοκομείου. Οι ενημερώσεις έγιναν με σεβασμό στα 

ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και τα πολιτισμικά, εθνικά, θρησκευτικά χαρακτηριστικά 

του πληθυσμού της δομής. Έως 31/12/2018 επισκέφτηκαν την Μονάδα 19 γυναίκες (πρόσφυγες) για 

test PAP και καλλιέργειες και έγιναν και δύο τοποθετήσεις ενδομήτριων σπειραμάτων. 

 

Πληθυσμοί Ρομά 

 Η λέξη “Ρομά” σημαίνει “άνθρωπος” και ως όρος έγινε  παγκοσμίως αποδεκτός το 1971. 

Έχουν μια κοινή γλώσσα, τη «Ρομανές», η οποία έχει διαφορετικές διαλέκτους. Εκατομμύρια Ρομά 

ζουν σε απομονωμένες φτωχογειτονιές, συχνά δίχως ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, και 

αγωνίζονται για την ιατρική περίθαλψη που χρειάζονται. Οι Ρομά έχουν περισσότερα προβλήματα 

υγείας, χειρότερη στέγαση και χαμηλότερα επίπεδα αλφαβητισμού από τους υπόλοιπους ανθρώπους 

Η Διεθνής Αμνηστία πραγματοποιεί καμπάνιες  για την προστασία των Ρομά από τις διακρίσεις στην 

Ευρώπη και επικεντρώνετε  στο να σταματήσουν οι διακρίσεις εις βάρος των παιδιών Ρομά στα 

σχολεία. (Διεθνής Αμνηστία) 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού, αναγνωρίζοντας τον πληθυσμό των Ρομά ως 

ένα ιδιαίτερα ευπαθή πληθυσμό, ξεκίνησε την παρέμβαση της από το 2013, πραγματοποιώντας 

ενημερωτικές συναντήσεις στους καταυλισμούς. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η αντισύλληψη, 

τα ΣΜΝ, οι κανόνες υγιεινής, η πρόληψη, η σωστή παρακολούθηση της εγκυμοσύνης και ο τρόπος 

προσέλευσης τους στη Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού. Ο πληθυσμός που ενημερώθηκε 

ήταν γυναίκες, άνδρες και έφηβοι. Αρχικά υπήρξε μεγάλος βαθμός δυσκολίας στο να πεισθούν οι 

γυναίκες να έρθουν και να παρακολουθήσουν την ενημέρωση. Το πρόβλημα που επικαλούνταν  ήταν 

το που θα αφήσουν τα παιδιά τους, αλλά στην πραγματικότητα  οι ενημερώσεις ήταν κάτι άγνωστο, 
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και τις φόβιζε. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δημιουργούσε και συνεχίζει να δημιουργεί η μετακίνηση των 

οικογενειών ΡΟΜΑ για βιοποριστικούς λόγους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  Η προσέγγιση των 

ανδρών ήταν πιο εύκολη και ακόμη πιο εύκολη η προσέγγιση των εφήβων. Σε όλη αυτή την 

προσπάθεια σημαντικό ρόλο είχε η συνεργασία που ανέπτυξε η Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού με το ΚΕΚΠΑ Βόλου, το οποίο βοηθούσε  στην οργάνωση των ενημερώσεων. 

Μετά από έξι χρόνια συνεργασίας τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά.  

Ο επόμενος στόχος της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι να προγραμματίσει 

ενημερωτικές συναντήσεις και συζητήσεις με τον πληθυσμό των ΡΟΜΑ, ώστε να περιοριστούν οι 

γάμοι και οι κυήσεις σε πολύ μικρές ηλικίες (12-13 ετών) αλλά κυρίως να σταματήσουν οι 

αιμομικτικοί γάμοι ανάμεσα σε πρώτα και δεύτερα ξαδέρφια. 

 

Ατομική συμβουλευτική ιατρικές πράξεις 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου εκτός από τις 

δράσεις στην κοινότητα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ατόμων που την επισκέπτονται είτε για ατομική 

συμβουλευτική, είτε για ιατρικές πράξεις. Από την 1/1/2015 έως και 31/12/2018 η Μονάδα δέχθηκε 

7.317 επισκέψεις σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου  κίνησης της Μονάδας. 

 

Φύλο 

Παρότι ο οικογενειακός προγραμματισμός απευθύνεται σε γυναίκες , άνδρες και ζευγάρια, οι 

γυναίκες είναι εκείνες που αναζητούν κατά κύριο λόγο τις υπηρεσίες του. Οι επισκέψεις που 

πραγματοποιήθηκαν  από άνδρες ήταν μόλις 152. Δεν παρατηρείται αξιόλογη  διαφοροποίηση των 

επισκέψεων που αφορούν γυναίκες και άνδρες ανά έτος.       

 

Ασφαλιστική κάλυψη 

Το 2015 το ποσοστό των επισκέψεων, από ανασφάλιστα άτομα, που πραγματοποιήθηκαν στη 

μονάδα ήταν μόλις 9,27%, παρότι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, ο αριθμός των 

ανασφάλιστων ατόμων ήταν αρκετά μεγάλος. Η μικρή προσέλευση οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως 

στους ανασφάλιστους δεν παρέχονταν δωρεάν υπηρεσίες από το νοσοκομείο. Οι επισκέψεις που 

δέχθηκε η Μονάδα αφορούσαν κυρίως συμβουλευτική και όχι ιατρικές πράξεις. Μετά την εφαρμογή 

του νόμου 4368/2016 που αφορά την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, το ποσοστό των επισκέψεων από ανασφάλιστους αυξήθηκε στο 25%.   

 

Υπηκοότητα 

Από τις 1348 επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στη Μονάδα  μόλις το 4% 

αφορούσε αλλοδαπούς. Τα επόμενα χρόνια το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σημαντικά. Η μεγάλη αύξηση 
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το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά κύριο λόγο οφείλεται στο  γεγονός πως οι αλλοδαποί οι οποίοι 

κυρίως δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη, μετά την εφαρμογή του νόμου 4368/16, είχαν τη δυνατότητα 

δωρεάν πρόσβασης στις υπηρεσίες του νοσοκομείου . 

 

Ηλικία 

Το ποσοστό των επισκέψεων που προέρχονται από εφήβους είναι σχετικά χαμηλό. Αυτό ως 

ένα βαθμό είναι δικαιολογημένο, γιατί σε αυτές τις ηλικίες οι έφηβοι δεν απευθύνονται στις 

υγειονομικές  υπηρεσίες χωρίς τη συνοδεία των γονέων. Τα ποσοστά των επισκέψεων που αφορούν 

ηλικίες 19-24 και 25-29 κυμαίνονται γύρω στο 10%. Οι γυναίκες αυτής της ηλικίας συνήθως 

ενδιαφέρονται για τη δημιουργία οικογένειας και όχι τόσο για την αντισύλληψη. Τα ποσοστά 

αυξάνονται αρκετά στις ηλικίες 30-49, ηλικιακές ομάδες που ενδιαφέρονται για αντισύλληψη 

,υπογονιμότητα αλλά και πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου. Στόχος είναι να αυξηθούν τα ποσοστά 

προσέλευσης που αφορούν τις έφηβες και νεαρές γυναίκες.  

       

Πίνακας 2. Λόγοι προσέλευσης στη Μονάδα 

 
2015 2016 2017 2018 Σύνολο 

Test pap 323 23,96% 402 21,24% 390 20,78% 390 17,74% 1505 

Έλεγχος ΣΜΝ 377 27,97% 641 33,86% 685 36,49% 613 27,88% 2316 

Εμβολιασμός 29  2,15% 49  2,59% 33    1,76% 33     1,50% 144 

Τοποθέτηση spiral 10    0,74% 22     1,16% 16     0,85% 20    0,91% 68 

Ενημέρωση για αντισύλληψη 34    2,52% 66    3,49% 107  5,70% 257 11,69% 464 

Προγραμματισμός εγκυμοσύνης 29     2,15% 28    1,48% 46    2,45% 48    2,18% 151 

Διακοπή κύησης 14     1,04% 10    0,53% 11    0,57% 15    0,68% 50 

Υπογονιμότητα 13    0,96% 20    1,06% 42    2,24% 37    1,68% 112 

Συμβουλευτική 519 38,50% 655 34,60% 547 29,14% 786 35,74% 2507 

Σύνολο 1348 1893 1877 2199 7317 

 

Κατά κύριο λόγο οι επισκέψεις που δέχεται η Μονάδα είναι για ατομική συμβουλευτική, για 

έλεγχο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων και για λήψεις κολποτραχηλικού επιχρίσματος. Ο 

αριθμός των επισκέψεων για συμβουλευτική για τις αντισυλληπτικές μεθόδους παραμένει σε σχετικά 
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χαμηλά επίπεδα. Οι επαγγελματίες υγείας της Μονάδας, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι επισκέψεις, αξιολογώντας τις ενδεχόμενες ανάγκες του κάθε ατόμου, παρέχουν 

συμβουλευτική, τόσο για τις σύγχρονες αντισυλληπτικές μεθόδους, όσο και για οτιδήποτε κρίνουν 

απαραίτητο. Οι επισκέψεις οι οποίες πραγματοποιούνται με σκοπό την διακοπή ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης είναι σχετικά περιορισμένες. Σημαντικός παράγοντας είναι οι συστηματικές 

ενημερώσεις της Μονάδας, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό επίπεδο, με την υλοποίηση δράσεων 

στην κοινότητα. Βέβαια ένας αριθμός διακοπών κύησης, ενδεχομένως πραγματοποιούνται σε 

ιδιωτικές κλινικές. Θετικό χαρακτηρίζεται το γεγονός, πως ορισμένες γυναίκες του νομού, έχουν 

αρχίσει να επισκέπτονται τη Μονάδα για να προγραμματίσουν μια εγκυμοσύνη κάνοντας πρώτα τον 

προγεννητικό έλεγχο. Επίσης γυναίκες και ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονιμότητας 

απευθύνονται στη Μονάδα, για να πάρουν πληροφορίες και να καθοδηγηθούν στα αντίστοιχα κέντρα.   

 

Λήψη κολποτραχηλικού επιχρίσματος (Test PAP) 

Η εξέταση του κολποτραχηλικού επιχρίσματος στηρίζεται στην εξέταση των κυττάρων που 

αποφολιδώνονται από το επιθήλιο του κόλπου , του τραχήλου ή και του ενδομητρίου. Το  test δεν 

βάζει οριστική διάγνωση αλλά προσδιορίζει τις γυναίκες που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, το test Παπανικολάου συνέβαλε ουσιαστικά στη μείωση της θνησιμότητας από 

καρκίνο του τραχήλου. Ενώ ο κύριος σκοπός του  test είναι η έγκαιρη διάγνωση προδιηθητικών 

καταστάσεων του τραχήλου, κατά τη διάρκεια του μικροσκοπικού ελέγχου γίνονται αντιληπτά και 

άλλα ευρήματα, όπως η ανίχνευση τριχομονάδων, μυκήτων, βακτηριδίων, στοιχείων φλεγμονής, αλλά 

και προκύψουν συμπεράσματα για την λειτουργία των ωοθηκών.  

Η Μονάδα Οικογενειακού προγραμματισμού  στα 34 χρόνια λειτουργίας της διενήργησε 

15.379 test PAP. Σύμφωνα με το αρχείο της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού για πολλά 

χρόνια η λήψη των test PAP αποτελούσε τη βασική παροχή υπηρεσιών της Μονάδας. Αν και ο 

αριθμός των λήψεων test PAP έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια , η Μονάδα επιτελεί το πραγματικό 

έργο που της αναλογεί, που είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για την πρόληψη του γυναικολογικού 

καρκίνου. Οι γυναίκες ενημερώνονται, από τους επαγγελματίες υγείας της Μονάδας , για την 

αναγκαιότητα του test PAP και της μαστογραφίας και κατευθύνονται αλλά και βοηθούνται, όταν 

χρειαστεί, να κλείσουν τα ραντεβού τους για την πραγματοποίηση του προληπτικού ελέγχου. 

 

Εμβολιασμοί HPV 

Στη Ελλάδα  ο εμβολιασμός έναντι του HPV έχει ενταχθεί επίσημα στο Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας και παρέχεται δωρεάν σε όλες τις νέες γυναίκες ηλικίας 12 έως 

18 ετών. Γίνεται σε δύο δόσεις έως την ηλικία των  14 ετών (0 και 6 μήνες),  σε τρεις δόσεις στις 

μεγαλύτερες ηλικίες (0, 2 και 6 μήνες) και είναι σαφώς πιο αποτελεσματικός πριν από  την έναρξη 
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των σεξουαλικών επαφών. Το εμβόλιο είναι μη λοιμογόνο, ανασυνδυασμένο και περιέχει μία 

πρωτεΐνη του ιού, που παράγεται με τεχνητό τρόπο και η οποία παράγει αντισώματα στον οργανισμό 

χωρίς όμως να τον μολύνει. 

Στην Ελλάδα σήμερα κυκλοφορεί το δυδύναμο εμβόλιο (καλύπτει τους τύπους 16και 18 του 

HPV), το τετραδύναμο (καλύπτει τους τύπους 6, 11,16 και 18) και το εννιαδύναμο (καλύπτει τους 

τύπους 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 και 58) 

Ο εμβολιασμός έναντι του HPV είναι μέθοδος «πρωτογενούς πρόληψης» και αποτελεί την 

πρώτη γραμμή άμυνας έναντι του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Ο έλεγχος με τεστ 

Παπανικολάου αποτελεί τη «δευτερογενή πρόληψη» του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και θα 

πρέπει να συνεχίσει να γίνεται για την ανίχνευση της παρουσίας των προκαρκινικών τραχηλικών 

βλαβών που προκαλούνται από τους τύπους HPV που δεν καλύπτονται από το εμβόλιο, πριν αυτές 

εξελιχθούν σε καρκίνο.  

Ο στόχος της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι να ενημερώσει για την 

αναγκαιότητα της εμβολιαστικής κάλυψης όλων των εφήβων γυναικών. Η ενημέρωση αυτή γίνεται 

είτε σε ομαδικό επίπεδο στα πλαίσια των δράσεων στην κοινότητα, είτε σε ατομικό επίπεδο στις 

γυναίκες που προσέρχονται στη Μονάδα και έχουν κόρες στις ηλικιακές ομάδες που καλύπτονται από 

τον δωρεάν εμβολιασμό. Το εμβόλιο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιατρικά ιατρεία, 

γυναικολογικά ιατρεία, Κέντα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία αλλά και στην  Μονάδας Οικογενειακού 

Προγραμματισμού. Ένας από τους μελλοντικούς στόχους της Μονάδας είναι η οργάνωση και 

διενέργεια ομαδικών εμβολιασμών σε σχολικές μονάδες, κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές σε 

συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας.  

 

Έλεγχος ΣΜΝ 

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή αφροδίσια νοσήματα είναι οι ασθένειες ή 

μολύνσεις οι οποίες μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της σεξουαλικής ή της ερωτικής 

επαφής. Τα τελευταία χρόνια  προτιμάται ο όρος σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις, καθώς ένα 

άτομο μπορεί να μολυνθεί και να μολύνει άλλους δυνητικά, χωρίς να έχει μια ασθένεια. Ορισμένα 

ΣΜΝ μπορεί να μεταδοθούν αιματογενώς, μέσω της χρήσης βελονών (από χρήστες ουσιών), αλλά και 

με κάθετη μετάδοση, από τη μητέρα στο παιδί, κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή του 

θηλασμού. 

Η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού από το 2015 πραγματοποιεί ελέγχους για τις 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις. Οι έλεγχοι κυρίως αφορούν έγκυες γυναίκες, άτομα που 

προέρχονται από ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και όποιον πολίτη το ζητήσει. Οι έλεγχοι που 

πραγματοποιούνται είναι για γονόρροια, χλαμύδια, μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, σύφιλη, 
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βακτηριδιακή κολπίτιδα και μόλυνση από τριχομονάδες, τον ιό HIV, τον ιό της ηπατίτιδα Β και C και 

τον ιό HPV(ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων), που ανιχνεύεται με το test PAP και το HPV DNA test. 

Ιερόδουλες  

Από το 2015 η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού, πραγματοποιεί τους ελέγχους για 

τις σεξουαλικές μεταδιδόμενες λοιμώξεις, στις εκδιδόμενες γυναίκες, που λαμβάνουν άδεια για την 

άσκηση του επαγγέλματος. Οι εκδιδόμενες οφείλουν να ελέγχονται με καλλιέργεια κολπικού για 

βλεννόρροια και τριχομονάδες κάθε 15 ημέρες, για σύφιλη κάθε μήνα, για ηπατίτιδες και AIDS κάθε 

τρίμηνο και για χλαμύδια κάθε χρόνο. Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε  δημόσιο 

νοσοκομείο  της Ελλάδας. Από την 1/1/2015 έως 31/12/2018  επισκεφτήκαν τη Μονάδα  260 

ιερόδουλες. 

 

Ψυχοσωματική προετοιμασία ζεύγους για τον τοκετό 

Από το 2017 η Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού σε συνεργασία μα την Μαιευτική 

Κλινική του νοσοκομείου ξεκίνησε μαθήματα με σκοπό την Ψυχοσωματική προετοιμασία ζευγαριών 

για τον τοκετό. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται σε δέκα συναντήσεις. Κατά βάση είναι οι μέλλουσες 

μαμάδες εκείνες που τα παρακολουθούν, αλλά ευτυχώς και αρκετοί μπαμπάδες. Έως 31/12/2018 οι 

εγκυμονούσες που παρακολούθησαν τα μαθήματα ήταν 84.  

 

Αντισύλληψη  

Ένας από τους βασικούς στόχους της Μονάδας Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι, μέσω 

της αντισύλληψης, να κατευθύνει τα άτομα και τα ζευγάρια, ώστε να επιτυγχάνουν τον επιθυμητό 

αριθμό παιδιών στον κατάλληλο χρόνο προφυλάσσοντας την υγεία των γυναικών και των οικογενειών 

τους. Οι επαγγελματίες υγείας της Μονάδας πραγματοποιούν  ενημέρωση, σε ατομικό επίπεδο, για τις 

σύγχρονες αντισυλληπτικές μεθόδους, σε όλες τις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας που 

επισκέπτονται τη   Μονάδα για να ζητήσουν οποιαδήποτε υπηρεσία. Δυστυχώς οι αντισυλληπτικές 

μέθοδοι επιλογής των γυναικών παραμένουν να είναι οι παραδοσιακές μέθοδοι. Το ενθαρρυντικό 

είναι πως στις ηλικίες κάτω των 20 ετών, μέθοδος επιλογής είναι το προφυλακτικό. Tα ενδομήτρια 

σπειράματα που τοποθετούνται στη μονάδα είναι δεκαετίας. Παρότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια από 

τους επαγγελματίες υγείας, να πεισθούν οι γυναίκες για την τοποθέτηση τους τα αποτελέσματα δεν 

είναι ικανοποιητικά. 
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Ειδικό Μέρος 

Σκοπός 

Από το 2015, για κάθε άτομο που παρακολουθείται στη Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, δημιουργείται μια 

ατομική κάρτα παρακολούθησης. Τα στοιχεία που αναγράφονται στην κάρτα είναι ονοματεπώνυμο, 

ηλικία, τόπος κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, 

επάγγελμα, οικογενειακό και ατομικό ιατρικό ιστορικό καθώς και το γυναικολογικό – μαιευτικό 

ιστορικό στις γυναίκες. Επίσης αναγράφεται η αντισυλληπτική μέθοδος που χρησιμοποιούν οι 

γυναίκες  και οι άνδρες αναπαραγωγικής ηλικίας αλλά και η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν στο 

παρελθόν όσα άτομα δεν βρίσκονται πλέον σε αναπαραγωγική ηλικία. Σε κάθε επίσκεψη αναγράφεται 

η ημερομηνία και ο λόγος προσέλευσης στη μονάδα, οι εξετάσεις που έγιναν, τα αποτελέσματα 

αυτών, οι οδηγίες που δόθηκαν  και η συμβουλευτική που έγινε. 

Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο διαφοροποιείται η επιλογή μιας 

αντισυλληπτικής μεθόδου μεταξύ των γυναικών που παρακολουθούνται στη Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, σε σχέση με τα 

δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των 

τέκνων, ο αριθμός των διακοπών κύησης, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο και ο τόπος κατοικίας. 

Παράλληλα αναζητούμε και το προφίλ των γυναικών που επισκέπτονται τη Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Νοσοκομείου Βόλου.  

 

Πληθυσμός μελέτης και Μέθοδος 

 Η μελέτη πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα μεταξύ 10/1/2019 έως και 19/4/2019 στο 

Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου 

Βόλου. Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 1166 κάρτες παρακολούθησης των γυναικών που 

παρακολουθήθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο μεταξύ 01/01/2015 και 31/12/2018. Από το αρχικό 

σύνολο των 1276 καρτών παρακολούθησης εξαιρέθηκαν 22 κάρτες που αφορούσαν την 

παρακολούθηση ανδρών, 84 κάρτες που δημιουργήθηκαν γυναίκες που παρακολούθησαν τα 

μαθήματα Ανώδυνου Τοκετού και Μητρικού Θηλασμού και 4 κάρτες οι οποίες ελλιπώς 

καταγεγραμμένα τα απαραίτητα στοιχεία. 
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Αποτελέσματα 

Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με την επιλογή της αντισυλληπτικής 

μεθόδου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και με τα δημογραφικά και άλλα 

χαρακτηριστικά, σε 1166 γυναίκες που παρακολουθούνται στη Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.  

Αρχικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

απαντήσεις των ερωτηθεισών στα κύρια ερωτήματα της μελέτης. Ακολούθως εξετάζεται, μέσω 

πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης (multinomial logistic regression), κατά πόσο η μέθοδος 

αντισύλληψης διαφοροποιείται με βάση εννέα (9) χαρακτηριστικά του δείγματος, συγκεκριμένα την 

ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθμό τέκνων, τον αριθμό διακοπών κύησης, το 

επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, τον τόπο κατοικίας, την εθνικότητα και την ενημέρωση για την 

αντισύλληψη. Τέλος αναφέρονται τα κύρια συμπεράσματα από την στατιστική ανάλυση. 

 

Χαρακτηριστικά του δείγματος 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την περιγραφική στατιστική για την ηλικία και τον αριθμό τέκνων 

των γυναικών που απαρτίζουν το παρόν δείγμα. Κατά μέσο όρο οι συμμετέχουσες είχαν ηλικία 41,6 

ετών, με τυπική απόκλιση ±14,5 χρόνια. Οι ηλικίες τους ποίκιλαν από 13 ετών έως 79 ετών (Ν=1166). 

Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες του δείγματος είχαν ±1,51 τέκνα, με τυπική απόκλιση ±1,24 τέκνα,  με 

ελάχιστο αριθμό τέκνων μηδέν (0) και μέγιστο αριθμό τέκνων εννέα (9).  

 

Πίνακας 3. Ηλικία και αριθμός τέκνων των γυναικών 

 N Ελάχιστη Μέγιστη 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ηλικία 1166 13 79 41,66 14,513 

Αριθμός 

τέκνων 
1166 0 9 1,51 1,237 

 

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται όλα τα υπολειπόμενα χαρακτηριστικά του δείγματος. Οι 

περισσότερες συμμετέχουσες ήταν ασφαλισμένες (81%), με το υπόλοιπο 19% να δηλώνουν 

ανασφάλιστες. Η πλειοψηφία των ερωτηθεισών ήταν Ελληνίδες (81%). Μία στις δύο γυναίκες ήταν  

έγγαμες (50%), το 27% ήταν ανύπαντρες, το 14% διαζευγμένες, το 5% συζούσαν με σύντροφο και το 

5% ήταν χήρες. Στο επάγγελμα, το 23% δήλωσαν ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 18% δήλωσαν άνεργες, το 

11% δήλωσαν δημόσιοι υπάλληλοι και το 5% δήλωσαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Το 3% ήταν 

μαθήτριες, το 2% ήταν φοιτήτριες, και το 1% ήταν αγρότισσες. Περισσότερες από μία στις τρεις 
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συμμετέχουσες δήλωσαν ως επάγγελμα «άλλο». Ως προς την εκπαίδευσή τους, το 39,5% ήταν 

απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 27% ήταν απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

16% των γυναικών ήταν απόφοιτες γυμνασίου, και το 14% ήταν απόφοιτες δημοτικού σχολείου. Ένα 

ποσοστό 5% των συμμετεχουσών δήλωσαν αναλφάβητες. Τέλος, η πλειοψηφία των γυναικών ήταν 

κάτοικοι της πόλης (83%), με το 17% να κατοικούν σε χωριό. 

 

Πίνακας 4. Λοιπά χαρακτηριστικά του δείγματος (Ν=1166) 

 Χαρακτηριστικά Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Ασφάλιση 
Ασφαλισμένες 946 81,1 

Ανασφάλιστες 220 18,9 

Εθνικότητα 
Ελληνίδες 944 81,0 

Αλλοδαπές 222 19,0 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Παντρεμένες 580 49,7 

Ανύπαντρες 312 26,8 

Διαζευγμένες 159 13,6 

Συζούν 59 5,1 

Χήρες 56 4,8 

Επάγγελμα 

Ιδιωτικοί υπάλληλοι 271 23,2 

Άνεργες 213 18,3 

Δημόσιοι υπάλληλοι 123 10,6 

Ελ. επαγγελματίες 57 4,9 

Μαθήτριες 39 3,3 

Φοιτήτριες 26 2,2 

Αγρότισσες 13 1,1 

Άλλο 424 36,3 

Τόπος κατοικίας 
Πόλη 970 83,2 

Χωριό 196 16,8 

Εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 461 39,5 

Τριτοβάθμια 308 26,5 

Γυμνάσιο 183 15,7 

Δημοτικό 159 13,6 

Αναλφάβητες 55 4,7 
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Στοιχεία σχετικά με την αντισύλληψη και την υγεία 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5, κατά μέσο όρο οι γυναίκες του δείγματος είχαν 0,94 διακοπές 

κύησης, με τυπική απόκλιση ± 2,19 διακοπές κύησης, με ελάχιστες διακοπές κύησης μηδέν (0) και με 

μέγιστες διακοπές κύησης τριάντα (30). Η ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής ήταν κατά μέσο όρο τα 

18,2 έτη (τυπική απόκλιση ± 2,95 έτη), με ελάχιστη ηλικία επαφής τα 11 έτη και μέγιστη ηλικία 

επαφής τα 40 έτη.  

 

Πίνακας 5. Ηλικία πρώτης σεξουαλικής επαφής και διακοπές κύησης 

 N Ελάχιστη Μέγιστη 
Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ηλικία πρώτης 

σεξουαλικής επαφής 
136 11 40 18,22 ± 2,945 

Διακοπή κύησης 166 0 30 0,94 ± 2,187 

 

Πίνακας 6. Χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αντισύλληψης 

 Συχνότητα (Ν) Ποσοστό (%) 

Διακεκομμένη συνουσία 609 52,2 

Προφυλακτικό 334 28,6 

Spiral 111 9,5 

Ελεύθερες επαφές 37 3,2 

Μέθοδος ρυθμού 23 2,0 

Χάπι 16 1,4 

Απολίνωση σαλπίγγων 6 0,5 

Virgo  30 2,6 

Σύνολο 1166 100,0 
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Όσον αφορά στις μεθόδους αντισύλληψης που χρησιμοποιούσαν, η πλειοψηφία των γυναικών 

χρησιμοποιούσε τη διακεκομμένη συνουσία (52%). Το 29% του δείγματος χρησιμοποιούσε 

προφυλακτικό και το 10% χρησιμοποιούσε σπιράλ. Το 3% του δείγματος των γυναικών 

χρησιμοποιούσε ελεύθερες επαφές, το 2% χρησιμοποιούσε τη μέθοδο ρυθμού, το 1,4 % 

χρησιμοποιούσε χάπι, και τέλος το 0,5% χρησιμοποιούσε απολίνωση σαλπίγγων (Πίνακας 6). 

Σημειώνεται ότι Ν=30 συμμετέχουσες ήταν virgo. 

Για τη μεταβλητή της επιλογής μεθόδου αντισύλληψης, παρουσιάζονται πίνακες διπλής 

εισόδου με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό τέκνων. Για την απεικόνιση σε 

πίνακα διπλής εισόδου, οι αριθμητικές μεταβλητές της ηλικίας και του αριθμού τέκνων μετατράπηκαν 

σε όρια ως ονομαστικές μεταβλητές με κατηγορίες απάντησης.  

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7, οι ηλικίες από 20 έως 29 ετών δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου 

τη μέθοδο ρυθμού. Η μέθοδος ρυθμού χρησιμοποιούταν περισσότερο στις ηλικίες των 50 έως 59 ετών 

(34,8% των χρηστών μεθόδου ρυθμού), καθώς και των 60 ετών και άνω (43,5% των χρηστών της 

μεθόδου ρυθμού). Η διακεκομμένη συνουσία ήταν η συχνότερα εφαρμοζόμενη μέθοδος και 

χρησιμοποιούταν περισσότερο στις ηλικίες από 30 και πάνω και ιδιαίτερα πάνω από τα 40 έτη. 

Συγκεκριμένα, από 40 έως 49 ετών (23,8% της διακεκομμένης συνουσίας), από 50 έως 59 ετών 

(27,9%) και από 60 ετών και πάνω (20,2%). Οι περισσότερες χρήστριες αντρικού προφυλακτικού 

είχαν ηλικία από 21 έως 49 ετών. Ειδικότερα, συχνότερη χρήση έκαναν οι ηλικίες από 21 έως 29 ετών 

(30,5% επί της μεθόδου του προφυλακτικού), και ακολουθούσαν οι ηλικίες από 30 έως 39 (22,8%), 

από 40 έως 49 (22,2%) και 50 έως 59 (10,2%).  

Όσον αναφορά της επιλογής των γυναικών για τη χρήση του αντισυλληπτικού χαπιού, 

αφορούσε τις γυναίκες έως την ηλικία των 39 ετών, με τη μεγαλύτερη εμφάνιση να καταγράφεται στις 

ηλικίες από 30 έως 39 ετών (43,8% των χρηστών του χαπιού) και έως 20 ετών (25%), ενώ 

ακολουθούσαν οι ηλικίες 21 έως 29 ετών με 18,8%. Η χρήση στις ηλικίες από 40 ετών και πάνω ήταν 

πολύ μικρή.  

Το ενδομήτριο σπείραμα χρησιμοποιούταν περισσότερο από γυναίκες ηλικίας 30 έως 39 ετών 

(45% επί των χρηστών ενδομήτριο σπειράματος) και 40 έως 49 ετών (28,8%). Οι ελεύθερες επαφές 

εφαρμόζονταν κυρίως στις ηλικίες 30 έως 49 ετών, συγκεκριμένα στις ηλικίες 30 έως 39 ετών (29,7% 

των ελεύθερων επαφών) και 40 έως 49 ετών (32,4%). 

 

Περαιτέρω, όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, η πλειοψηφία όλων των περιπτώσεων, εκτός από 

τη μέθοδο του ρυθμού, δεν είχαν διακοπή κύησης. Το 34,8% των χρηστών της μεθόδου ρυθμού είχαν 

μηδέν διακοπές κύησης. Στην περίπτωση της χρήσης του αντισυλληπτικού χαπιού, το 100% των 

χρηστών της μεθόδου αυτής, ανέφεραν μηδενικές διακοπές κύησης. 
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Πίνακας 7. Επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης ανά ηλικιακά όρια 

 

Μέθοδος 

ρυθμού 

Διακεκομμένη 

συνουσία 
Προφυλακτικό Χάπι Spiral Απολίνωση 

Ελεύθερες 

επαφές 
Σύνολο 

Ηλικία Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Έως 20 – – 23 3,78 43 12,87 4 25,00 2 1,8 – – 1 2,70 73 6,4 

21-29 – – 49 8,05 102 30,54 3 18,75 15 13,51 2 33,33 3 8,10 174 15,3 

30-39 1 4,35 99 16,26 76 22,75 7 43,75 50 45,04 1 16,66 11 29,72 245 21,6 

40-49 4 17,39 145 23,81 74 22,16 1 6,25 32 28,82 2 33,33 12 32,43 270 23,8 

50-59 8 34,78 170 27,91 34 10,18 1 6,25 11 9,90 1 16,66 7 18,91 232 20,4 

60+ 10 43,48 23 20,20 5 1,50 – – 1 0,9 – – 3 8,10 142 12,5 

Σύνολο 23 100,0 609 100,0 334 100,0 16 100,0 111 100,0 6 100,0 37 100,0 1136 100,0 
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Πίνακας 8. Επιλογή μεθόδου αντισύλληψης ανά αριθμό διακοπών κύησης 

Διακ. 

κύησης 

Μέθοδος 

ρυθμού 

Διακεκομμένη 

συνουσία 
Προφυλακτικό Χάπι Spiral Απολίνωση 

Ελεύθερες 

επαφές 
Σύνολο 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

 8 34,78 344 56,47 228 68,26 16 100 57 51,35 3 50,00 28 75,67 684 60,2 

1 5 21,74 116 19,05 52 15,57 – – 29 26,12 2 33,33 3 8,10 207 18,2 

2 5 21,74 65 10,67 32 9,58 – – 12 10,81 1 16,67 2 5,40 117 10,3 

3 2 8,69 41 6,73 11 3,29 – – 8 7,21 – – 1 2,70 63 5,5 

4 – – 17 2,79 4 1,18 – – 4 3,60 – – – – 25 2,2 

4+ 3 3,04 26 4,27 7 2,09 – – 1 0,90 – – 3 8,10 40 3,5 

Σύνολο 23 100,0 609 100,0 334 100,0 16 100,0 111 100,0 6 100,0 37 100,0 1136 100,0 
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Πίνακας 9. Επιλογή μεθόδου αντισύλληψης ανά οικογενειακή κατάσταση 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Μέθοδος 

ρυθμού 

Διακεκομμένη 

συνουσία 
Προφυλακτικό Χάπι Spiral Απολίνωση 

Ελεύθερες 

επαφές 
Σύνολο 

Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % 

Άγαμες 3 13,0 68 11.2 196 58,7 6 37,5 2 1,8 4 66,7 9 24,3 288 25,4 

Έγγαμες 7 30,4 370 60,8 86 25,7 7 43,8 79 71,2 1 16,7 24 64,9 574 50,5 

Συζούν – – 38 6,2 7 2,1 2 12,5 10 9,0 – – 2 5,4 59 5,2 

Διαζευγμένες 8 34,8 90 14,8 38 11,4 1 6,3 19 17,1 1 16,7 2 5,4 159 14,0 

Χηρεμένες 5 21,7 43 7,1 7 2,1 – – 1 0,9 – – – – 56 4,9 

Σύνολο 2 100,0 609 100,0 334 100,0 16 100,0 111 100,0 6 100,0 37 100,0 1136 100,0 
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Στην πλειονότητα τους, οι περιπτώσεις των γυναικών που επιλέγανε ως μέθοδο αντισύλληψης 

το αντισυλληπτικό χάπι ήταν άγαμες γυναίκες (37,5%) και έγγαμες γυναίκες (43,8%). Το 60,8% των 

περιπτώσεων επιλογής της διακεκομμένης συνουσίας ήταν παντρεμένες, ενώ το 58,7% των 

περιπτώσεων επιλογής του προφυλακτικού ήταν ανύπαντρες γυναίκες. Ακόμη, η χρήση του σπιράλ 

αλλά και των ελεύθερων επαφών ως μεθόδων αντισύλληψης εντοπιζόταν κυρίως στις έγγαμες 

γυναίκες (71,2% και 64,9%, αντίστοιχα). 

 

Σχετικά με την επισκεψιμότητα των γυναικών στην Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, το 43% είχαν δύο 

επισκέψεις, ενώ το 42% είχαν πάνω από τρεις επισκέψεις. Το 8% του δείγματος είχε τρεις επισκέψεις, 

και το 7% είχε μία επίσκεψη στην Μονάδα (Πίνακας 10). 

 

Πίνακας 10. Αριθμός επισκέψεων στην Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και 

Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Έγκυρα 

Δύο επισκέψεις 505 43,3 

Πάνω από τρεις επισκέψεις 487 41,8 

Τρεις επισκέψεις 93 8,0 

Μία επίσκεψη 81 6,9 

Σύνολο 1166 100,0 

 

Σε ότι αφορά τους λόγους της επίσκεψης στη Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και 

Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, η πλειοψηφία είχε πραγματοποιήσει τη 

διενέργεια τεστ-Pap (75,5%), ενώ σχεδόν μία στις δύο γυναίκες (45%) είχε πραγματοποιήσει έλεγχο 

για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Επιπλέον, το 7% του δείγματος είχε επισκεφθεί τη 

μονάδα για τοποθέτηση και έλεγχο ενδομήτριου σπειράματος, το 5% των γυναικών για διενέργεια 

εμβολιασμό για τον HPV, ενώ το 4,5% είχε πραγματοποιήσει έλεγχο DNA. Το 3% των γυναικών 

είχαν προγραμματισμένη εγκυμοσύνη  (Πίνακας 11). 

Ως προς την ενημέρωση των γυναικών για ζητήματα υγείας και αντισύλληψης, το 69% του 

δείγματος είχαν ενημέρωση για πρόληψη γυναικολογικού καρκίνου, το 46% είχαν ενημέρωση για 
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σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, το 46% είχαν ενημέρωση για αντισύλληψη, το 17,5% είχαν 

ενημέρωση για τον εμβολιασμό HPV, και το 0,3% είχαν ενημέρωση για την κακοποίηση (Πίνακας 

12). 

Πίνακας 11. Λόγοι επίσκεψης στη μονάδα και προγραμματισμένη εγκυμοσύνη 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Τεστ Pap 880 75,5 

Έλεγχος ΣΜΝ 523 44,9 

Σπιράλ 77 6,6 

Εμβόλιο HPV 58 5,0 

Τεστ DNA 52 4,5 

Προγραμματισμένη  

εγκυμοσύνη 

36 3,1 

 

Πίνακας 12. Ενημέρωση για θέματα υγείας και αντισύλληψης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ενημέρωση για πρόληψη γυναικολογικού 

καρκίνου 
800 68,6 

Ενημέρωση για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα 

νοσήματα 
535 45,9 

Ενημέρωση για αντισύλληψη 534 45,8 

Ενημέρωση για εμβολιασμό HPV 204 17,5 

Ενημέρωση για κακοποίηση 4 0,3 
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Πρόβλεψη της μεθόδου αντισύλληψης μέσα από τα χαρακτηριστικά του δείγματος 

Δεδομένου του σκοπού της μελέτης να αναδείξει τυχόν διαφοροποιήσεις στην επιλογή της 

μεθόδου αντισύλληψης με βάση τα δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των Ν=1166 γυναικών του 

δείγματος οι οποίες παρακολουθούνταν στη Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού και 

Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, πραγματοποιήθηκε λογιστική 

παλινδρόμηση.  

Επιλέχθηκε η μέθοδος της πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης (multinomial logistic 

regression), καθώς η εξαρτημένη μεταβλητή της μεθόδου αντισύλληψης είναι μία ονομαστική 

μεταβλητή με επτά κατηγορίες απάντησης (nominal variable), ενώ παράλληλα η ανάλυση απαιτεί ένα 

μοντέλο παλινδρόμησης το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές ανεξάρτητες μεταβλητές. Συγκεκριμένα, οι 

ανεξάρτητες μεταβλητές της μελέτης ήταν εννέα (9): η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός 

των τέκνων, ο αριθμός των διακοπών κύησης, το επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, ο τόπος 

κατοικίας, η εθνικότητα, και η ενημέρωση για την αντισύλληψη. Μέσα από τη χρήση αυτής της 

μεθόδου είναι δυνατό να εξεταστούν οι επιμέρους διαφοροποιήσεις για κάθε ξεχωριστή μέθοδο 

αντισύλληψης με βάση τα επιλεχθέντα χαρακτηριστικά του δείγματος. 

Ο έλεγχος καλής προσαρμογής των δεδομένων (goodness-of-fit) έδειξε ότι τα δεδομένα 

εντάσσονται καλά στο μοντέλο, και οι δύο σχετικοί δείκτες Pearson (χ2=4484,3, df=5120, p=1) και 

Απόκλισης (χ2=1738,3, df=5120, p=1), επιβεβαιώνουν ο ένας τον άλλον και επικυρώνουν το εύρημα 

(Πίνακας 13). 

 

Πίνακας 13. Έλεγχος καλής προσαρμογής των δεδομένων (goodness-of-fit) 

 χ
2
 df p 

Pearson 4484,296 5120 1,000 

Απόκλιση 1738,295 5120 1,000 

 

Ο έλεγχος λόγου πιθανοφανειών του συνολικού μοντέλου (likelihood ratio test) έδειξε επίσης 

πως το τελικό μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης προβλέπει την εξαρτημένη μεταβλητή της μεθόδου 

αντισύλληψης (χ2=739,1, df=110, p<0,0005), στατιστικά σημαντικά καλύτερα από ό,τι το μοντέλο 

σταθερού όρου (intercept-only model) από μόνο του (Πίνακας 14). Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τιμές 

των τριών ψευδοδεικτών R
2
 που αναφέρονται στο πλαίσιο της πολυωνυμικής λογιστικής 

παλινδρόμησης (pseudo R2), έδειχναν ότι το ποσοστό της διακύμανσης στην μέθοδο αντισύλληψης 

που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του μοντέλου κυμαίνεται από 29% έως 54% 

(έλεγχος McFadden 0,29, έλεγχος Cox/Snell 0,48, έλεγχος Nagelkerke 0,54). 
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Πίνακας 14. Πληροφορίες για την προσαρμογή του συνολικού μοντέλου 

Μοντέλο 

Κριτήρια προσαρμογής 

μοντέλου 
Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών 

-2 Log Πιθανοφάνεια χ2 df p 

Σταθερός όρος 2512,154    

Τελικό μοντέλο 1773,101 739,053 110 <0,0005 

 

 

Πίνακας 15. Επιδράσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών με έλεγχο λόγου πιθανοφανειών 

Επιδράσεις 

Κριτήρια προσαρμογής Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών 

-2 Log Πιθανοφάνεια 

του μειωμένου μοντέλου 
χ2 df p 

Σταθερός όρος 1773,101 0,000 0 – 

Ηλικία 1811,830 38,730 5 0,000 

Αριθμός τέκνων 1814,184 41,083 5 0,000 

Διακοπή κύησης 1784,379 11,278 5 0,046 

Εθνικότητα 1796,546 23,445 5 0,000 

Οικογενειακή κατάσταση 1880,853 107,752 20 0,000 

Επάγγελμα 1855,169 82,068 35 0,000 

Εκπαίδευση 1817,380 44,279 25 0,010 

Τόπος κατοικίας 1775,238 2,137 5 0,830 

Ενημέρωση για την αντισύλληψη 1795,434 22,333 5 0,000 

 

Στον επόμενο Πίνακα 15 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες ασκούν 

στατιστικά σημαντική επίδραση στην επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οκτώ (8) από τις εννέα (9) ανεξάρτητες μεταβλητές προέβλεπαν στατιστικά σημαντικά την 
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επιλογή μεθόδου αντισύλληψης. Αυτές ήταν η ηλικία (χ2=38,73, df=5, p<0,0005), ο αριθμός τέκνων 

(χ2=41,08, df=5, p<0,0005), η διακοπή κύησης (χ2=11,28, df=5, p=0,046), η οικογενειακή κατάσταση 

(χ2=107,75, df=20, p<0,0005), το επάγγελμα (χ2=82,07, df=35, p<0,0005), η εκπαίδευση (χ2=44,28, 

df=25, p=0,01), η εθνικότητα (χ2=23,45, df=5, p<0,0005) και η ενημέρωση για την αντισύλληψη 

(χ2=22,33, df=5, p<0,0005).  

 

 

Πίνακας 16. Εκτίμηση παραμέτρων για τις ανεξάρτητες προβλεπτικές μεταβλητές 

Αντισύλληψη Ανεξάρτητες μεταβλητές B Wald df p 

Χάπι Ενημέρωση για την αντισύλληψη = 0 -2,516 5,749 1 0,016 

Διακεκομμένη 

συνουσία 

Αριθμός τέκνων 0,689 9,150 1 0,002 

Εθνικότητα=1 1,054 4,030 1 0,045 

Ενημέρωση για την αντισύλληψη = 0 -1,465 5,777 1 0,016 

Προφυλακτικό 

Αριθμός τέκνων 0,797 10,76 1 0,001 

Ενημέρωση για την αντισύλληψη = 0 -1,442 5,196 1 0,023 

Spiral 

Αριθμός τέκνων 1,331 27,355 1 <0,0005 

Εκπαίδευση = 4 -2,827 5,217 1 0,022 

Ενημέρωση για την αντισύλληψη = 0 -2,390 12,439 1 <0,0005 

 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τις στατιστικά σημαντικές συμμεταβλητές του μοντέλου, ή τις 

εκτιμήσεις των παραμέτρων με προβλεπτική ισχύ ως προς την επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης. Η 

έλλειψη ενημέρωσης για την αντισύλληψη (μη-ενημέρωση για την αντισύλληψη = 0) ήταν ένας 

παράγοντας που προέβλεπε στατιστικά σημαντικά τέσσερεις μεθόδους αντισύλληψης: το 

αντισυλληπτικό χάπι (p=0,016), τη διακεκομμένη συνουσία (p=0,016), το προφυλακτικό (p=0,023) 

και το σπιράλ (p<0,0005). Ειδικότερα, δεδομένου ότι η έλλειψη ενημέρωσης για την αντισύλληψη 

έχει αρνητικούς συντελεστές B και στις τέσσερεις περιπτώσεις, το εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι 
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συμμετέχουσες οι οποίες είχαν ενημερωθεί για την αντισύλληψη ήταν στατιστικά σημαντικά 

περισσότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το χάπι, τη διακεκομμένη συνουσία, το προφυλακτικό και 

το spiral. 

Άλλα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αριθμός τέκνων ερμήνευε στατιστικά σημαντικά την 

επιλογή της διακεκομμένης συνουσίας (p=0,002), τη χρήση προφυλακτικού (p=0,001) και τη χρήση 

spiral (p<0,0005). Συγκεκριμένα, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των τέκνων αυξάνεται, κατά βαθμό που 

υποδεικνύεται από το μέγεθος του συντελεστή Β, και η επιλογή των τριών αυτών μεθόδων 

αντισύλληψης. Επίσης, η ελληνική εθνικότητα προέβλεπε στατιστικά σημαντικά τη χρήση της 

διακεκομμένης συνουσίας (p=0,045), όπου οι Ελληνίδες του δείγματος (Ν=944) επέλεγαν σημαντικά 

περισσότερο τη διακεκομμένη συνουσία σε σύγκριση με τις αλλοδαπές συμμετέχουσες (Ν=222).  

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την επιλογή του spiral ως 

μεθόδου αντισύλληψης (p=0,022). Συγκεκριμένα, οι αναλφάβητες συμμετέχουσες (τιμή 4 στη 

μεταβλητή της εκπαίδευσης) είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να επιλέξουν τη μέθοδο του 

σπιράλ σε σύγκριση με άλλα μορφωτικά επίπεδα (Πίνακας 16). 

 

Συμπεράσματα από την ανάλυση 

Με βάση την στατιστική ανάλυση του δείγματος, εξάγονται τα εξής συμπεράσματα σχετικά 

με την επιλογή μεθόδου αντισύλληψης και τις τυχόν διαφοροποιήσεις της με βάση τα δημογραφικά 

και άλλα χαρακτηριστικά σε 1166 γυναίκες που παρακολουθούνταν στη Μονάδα Οικογενειακού 

Προγραμματισμού και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.  

Οι κύριοι λόγοι επίσκεψης των γυναικών στη μονάδα ήταν η πραγματοποίηση τεστ Pap 

(75,5%) και ο έλεγχος για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (44%), ενώ επίσης αναφέρθηκε το 

σπιράλ (7%), ο εμβολιασμός για τον HPV (5%), ο έλεγχος DNA (4,5%) και η προγραμματισμένη 

εγκυμοσύνη (3%). Η ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής ήταν κατά μέσο όρο τα 18,2 έτη, ενώ οι 

γυναίκες του δείγματος είχαν κατά μέσο όρο 0,94 διακοπές κύησης.  

Σε ό,τι αφορά την επιλογή μεθόδου αντισύλληψης, οι περισσότερες γυναίκες 

χρησιμοποιούσαν τη διακεκομμένη συνουσία (54%), το 30,5% χρησιμοποιούσαν προφυλακτικό και 

το 10% χρησιμοποιούσε σπιράλ. Μικρότερη εφαρμογή στο δείγμα είχαν οι ελεύθερες επαφές (3%), η 

μέθοδος ρυθμού (1,5%) και το χάπι (1,4%). Επιπλέον, το 46% του δείγματος είχε λάβει ενημέρωση 

για την αντισύλληψη. 

Το μοντέλο πολυωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκε ήταν 

στατιστικά σημαντικό και ανέδειξε διαφοροποιήσεις στην επιλογή μεθόδου αντισύλληψης με βάση 

οκτώ από τα εννέα δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές. Μόνο ο τόπος κατοικίας δεν προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την μέθοδο αντισύλληψης. 

Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, ο αριθμός των τέκνων, ο αριθμός των διακοπών κύησης, το 
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επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, η εθνικότητα και η ενημέρωση για την αντισύλληψη βρέθηκαν να 

επιδρούν σημαντικά στην εξαρτημένη μεταβλητή της επιλογής μεθόδου αντισύλληψης. Οι επιμέρους 

στατιστικά σημαντικές επιδράσεις που βρέθηκαν έδειξαν ότι η έλλειψη ενημέρωσης για την 

αντισύλληψη προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την επιλογή του χαπιού, της διακεκομμένης 

συνουσίας, του προφυλακτικού και του σπιράλ ως μεθόδων αντισύλληψης, όπου οι συμμετέχουσες 

που είχαν ενημερωθεί για την αντισύλληψη ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν το χάπι, τη διακεκομμένη συνουσία, το προφυλακτικό και το spiral από τις 

συμμετέχουσες που δεν είχαν ενημερωθεί για την αντισύλληψη. 

Επιπλέον, ο αριθμός τέκνων προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την επιλογή της διακεκομμένης 

συνουσίας, τη χρήση προφυλακτικού και τη χρήση spiral ως μεθόδων αντισύλληψης, όπου με την 

αύξηση του αριθμού των τέκνων αυξάνεται και η επιλογή των τριών συγκεκριμένων μεθόδων  

αντισύλληψης. Οι Ελληνίδες του δείγματος ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερο πιθανό να 

κάνουν χρήση της διακεκομμένης συνουσίας από ό,τι οι αλλοδαπές συμμετέχουσες. Τέλος, η 

εκπαίδευση προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την επιλογή του spiral ως μεθόδου αντισύλληψης, με τα 

αναλφάβητα μέλη του δείγματος να έχουν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να επιλέξουν τη μέθοδο 

του σπιράλ από ό,τι οι γυναίκες με οποιαδήποτε άλλο μορφωτικό επίπεδο. 
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Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των μεθόδων αντισύλληψης που 

χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες που παρακολουθούνταν στη Μονάδα Οικογενειακού Προγραμματισμού 

και Προγεννητικού Ελέγχου του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, καθώς και των παραγόντων που 

ενδεχομένως επιδρούσαν στην επιλογή τους αυτή. Οι κυριότεροι λόγοι επίσκεψης των γυναικών στη 

Μονάδα ήταν κατά σειρά εμφάνισης: η πραγματοποίηση τεστ Pap (75,5%), ο έλεγχος για 

σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (44%), η τοποθέτηση ή αφαίρεση ενδομήτριου σπειράματος 

(7%), ο εμβολιασμός για τον HPV (5%), ο έλεγχος DNA (4,5%) και η προγραμματισμένη 

εγκυμοσύνη (3%).  Όπως φαίνεται, η πλειονότητα των γυναικών είχε συνδυάσει την Μονάδα Ο.Π. με 

την παροχή πρωτοβάθμιων προληπτικών μέτρων (τεστ Pap, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 

HPV) και σε μικρό μόνο ποσοστό ως κέντρο συμβουλευτικής σε ζητήματα αντισύλληψης και 

οικογενειακού προγραμματισμού. 

Σε σχέση με την επιλογή της μεθόδου αντισύλληψης, οι περισσότερες γυναίκες 

χρησιμοποιούσαν τη διακεκομμένη συνουσία (54%), το αντρικό προφυλακτικό (30,5%), και το 

ενδομήτριο σπείραμα (10%). Μικρότερη εφαρμογή στο δείγμα είχαν οι ελεύθερες επαφές (3%), η 

μέθοδος ρυθμού (1,5%) και το αντισυλληπτικό χάπι (1,4%). Όπως υποδεικνύουν τα αποτελέσματα, 

στην πλειονότητα τους οι προτιμήσεις των γυναικών του δείγματος κατευθύνονταν προς τις 

βραχυπρόθεσμες αντισυλληπτικές πρακτικές και κυρίως αυτές της διακεκομμένης συνουσίας και του 

αντρικού προφυλακτικού. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν σε μεγάλο βαθμό τα 

αντίστοιχα προηγούμενων ερευνών αναφορικά με τις προτιμήσεις των Ελληνίδων για τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους αντισύλληψης.   

Σε μία πρόσφατη έρευνα σε Ελληνίδες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, κυριαρχούσαν οι 

βραχυπρόθεσμες αντισυλληπτικές πρακτικές, με τις μακροπρόθεσμες πρακτικές να βρίσκονται 

χαμηλά στην προτίμηση των γυναικών, καθώς μόνο το 4.8% και το 3.7% αυτών έκανε χρήση του 

αντισυλληπτικού χαπιού και του ενδομήτριου σπειράματος, αντίστοιχα [25]. Παρομοίως, σε άλλη 

έρευνα η πιο συχνή αντισυλληπτική μέθοδος ήταν η χρήση του αντρικού προφυλακτικού (33.9%), 

ενώ ένα σημαντικό ποσοστό βασιζόταν σε λιγότερο αποτελεσματικές μεθόδους, όπως η διακεκομμένη 

συνουσία (28.8%), και με ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (23.8%) να μην κάνει χρήση καμίας 

αντισυλληπτικής μεθόδου [26]. Σε έρευνα μεταξύ Ελλήνων φοιτητών πανεπιστημίου φάνηκαν 

παρόμοια αποτελέσματα, με το αντρικό προφυλακτικό να συνιστά την κυριότερη μέθοδο 

αντισύλληψης (64.2%), ακολουθούμενη από τη διακεκομμένη συνουσία (24.0%) και τη χρήση του 

αντισυλληπτικού χαπιού να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα [25]. Σύμφωνα με πολλές από τις 

φοιτήτριες, η αιτία της αποφυγής χρήσης αντισυλληπτικού χαπιού σχετιζόταν με την ανησυχία τους 

για το ενδεχόμενο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών, ενώ πολλές δήλωσαν ότι δεν θα το 

χρησιμοποιούσαν ακόμη και αν τους το σύστηνε ο γυναικολόγος τους [25].  Τα ευρήματα αυτά, σε 
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συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότερες Ελληνίδες γυναίκες θεωρούν την ασφάλεια ως το πιο 

σημαντικό χαρακτηριστικό ενός ιδεώδους αντισυλληπτικού, είναι πιθανώς η αιτία της χαμηλής 

δημοτικότητας του αντισυλληπτικού χαπιού μεταξύ των Ελληνίδων. Όπως φαίνεται, κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες, οι Ελληνίδες δείχνουν μια σταθερή τάση προτίμησης προς τις παραδοσιακές, 

αναστρέψιμες και βραχυπρόθεσμες μεθόδους αντισύλληψης, πιθανώς εξαιτίας της ευκολίας της 

χρήσης τους ή της ελλιπούς ενημέρωσης, μη λαμβάνοντας ιδιαίτερη υπόψη τη πλευρά της 

ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας αυτών.  

Σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές άλλων χωρών, οι σύγχρονες αντισυλληπτικές 

πρακτικές των Ελληνίδων είναι παρόμοιες με εκείνες των Ανατολικών και Νότιων Ευρωπαϊκών 

χωρών [26, 27], όπως για παράδειγμα τη Νότια Ιταλία, στην οποία φαίνεται ότι η μέθοδος της 

διακεκομμένης συνουσίας συνιστά τη συνηθέστερη μέθοδο αντισύλληψης [27]. Μια πιο πρόσφατη 

μελέτη, έδειξε ότι το αντρικό προφυλακτικό ήταν η κύρια μέθοδος αντισύλληψης τόσο στην Ισπανία 

όσο και στην Ιταλία, με ένα ποσοστό 17% των Ιταλίδων να χρησιμοποιούν τις λιγότερο αξιόπιστες και 

αποτελεσματικές αντισυλληπτικές μεθόδους (κολπικό διάφραγμα, χημικές μεθόδους και 

διακεκομμένη συνουσία) [26].  Αντιθέτως, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται ότι το 60–72% 

των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας εφαρμόζει περισσότερο αποτελεσματικές μεθόδους 

αντισύλληψης, με το αντισυλληπτικό χάπι να συνιστά την κυριότερη πρακτική στις χώρες της 

Γαλλίας, Γερμανίας και Μ. Βρετανίας [26, 28].  Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων των ερευνών 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών προκύπτουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, καθώς αναδεικνύεται μια 

έντονη αντίθεση μεταξύ Βορρά και Νότου, με τις γυναίκες των Βόρειων και Δυτικών χωρών να 

προσανατολίζονται σταθερά προς τις σύγχρονες και μακροπρόθεσμες μεθόδους αντισύλληψης, και τις 

γυναίκες των Νότιων χωρών να εμφανίζονται προσκολλημένες με τις περισσότερο παραδοσιακές και 

αναστρέψιμες αντισυλληπτικές πρακτικές. 

Παρά το γεγονός ότι οι διαθέσιμες μέθοδοι αντισύλληψης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο, το αντισυλληπτικό χάπι, που πρωτοεμφανίστηκε την δεκαετία του 1960, μαζί με το ανδρικό 

προφυλακτικό παραμένουν οι μέθοδοι επιλογής για πολλές γυναίκες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. 

[28-31]. Αυτές οι δύο μέθοδοι είναι επίσης οι πιο γνωστές και συνιστώμενες από τους επαγγελματίες 

υγείας. Επιπλέον, η ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις νεότερες μεθόδους αντισύλληψης, όπως ο 

κολπικός δακτύλιος, είναι χαμηλή (<30%), εν μέρει εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είναι όλες οι νέες 

μέθοδοι άμεσα διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές και δεν συνιστώνται τυπικά από τους 

επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, φάνηκε ότι σε μεγάλο βαθμό, οι προτιμώμενες αυτές αντισυλληπτικές 

πρακτικές ήταν ανεξάρτητες από το επίπεδο της γνώσης των γυναικών αναφορικά με αυτές, καθώς 

όταν δόθηκε μια λίστα των διαθέσιμων μορφών αντισύλληψης, ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν την 

πλειονότητα αυτών [32]. 
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Σε μία διεθνή μελέτη 12,094 γυναικών στη Βραζιλία, στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., 

καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό χρήσης συνδυασμένων αντισυλληπτικών δισκίων, με επίσης υψηλά 

ποσοστά στην ικανοποίηση από τη χρήση τους (73%), στη σημασία της αντισυλληπτικής τους 

αξιοπιστίας, καθώς και της συμμόρφωσης μεταξύ των χρηστών τους [33]. Η χρήση των μακράς 

δράσης μεθόδων αντισύλληψης ήταν χαμηλή (8.5%), καθώς στο ένα τρίτο των γυναικών η χρήση του 

ενδομήτριου σπειράματος συνοδευόταν από τον φόβο του πόνου, της ενδεχόμενης αίσθησης της 

ύπαρξης ενός ξένου σώματος και της ανησυχίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα του [33]. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από μια ποσοτική έρευνα, αναφορικά με τη χρήση και τη 

γνώση των αντισυλληπτικών μεθόδων, μεταξύ 2544 γυναικών στις Η.Π.Α., στη Μ. Βρετανία, στη 

Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ισπανία [32]. Στην έρευνα αυτή, βρέθηκε ότι παρότι οι γυναίκες 

ηλικίας 25-44 ετών ήταν ενήμερες για μια ευρεία ποικιλία μεθόδων αντισύλληψης, ωστόσο 

κυριαρχούσε η γνώση και η χρήση των αντισυλληπτικών δισκίων και των αντρικών προφυλακτικών 

[32]. 

Σε σχέση με τον βαθμό της ενημέρωσης των γυναικών που παρακολουθούνταν στη Μονάδα 

Οικογενειακού προγραμματισμού του νοσοκομείου Βόλου για ζητήματα αντισύλληψης και 

οικογενειακού προγραμματισμού, το 46% απάντησε ότι είχε λάβει ενημέρωση σε επαρκή βαθμό. Η 

έρευνα έδειξε επίσης ότι η έλλειψη της ενημέρωσης των γυναικών σχετικά με την αντισύλληψη 

προέβλεπε στατιστικά σημαντικά την επιλογή του αντισυλληπτικού χαπιού, της διακεκομμένης 

συνουσίας, του προφυλακτικού και του σπιράλ ως μεθόδων αντισύλληψης. Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι 

σε σύγκριση με τις ελλιπώς ενημερωμένες, οι γυναίκες που ήταν ενήμερες για ζητήματα 

αντισύλληψης ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερο πιθανό να επιλέξουν να χρησιμοποιούν το 

αντισυλληπτικό χάπι, τη διακεκομμένη συνουσία, το προφυλακτικό και το spiral. Ωστόσο, φαίνεται 

οτι το υψηλό ποσοστό ενημέρωσης που ανέφεραν οι γυναίκες της έρευνας αυτής δεν συμφωνεί με μια 

προηγούμενη έρευνα σε εθνικό επίπεδο που έδειξε ότι μόνο το 30.6% των γυναικών και το 14.7% των 

ανδρών στην Ελλάδα ήταν σε θέση να απαντήσουν σωστά σε περισσότερες του 50% των ερωτήσεων 

σχετικά με τις βασικές τους γνώσεις σε ζητήματα αντισύλληψης [34]. 

Πέραν από τα καλώς τεκμηριωμένα οφέλη που παρέχει ο οικογενειακός προγραμματισμός 

στην υγεία των γυναικών και στην ευημερία των παιδιών τους, η σωστή αντισύλληψη συνιστά έναν 

βασικό παράγοντα για μια περισσότερο ισορροπημένη ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους 

άντρες [26]. Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα ακολουθεί τις τάσεις που παρατηρούνται σε πολλές 

Ευρωπαϊκές και άλλες ανεπτυγμένες χώρες σε σχέση με τον έλεγχο του μεγέθους της οικογένειας και 

της καθυστερημένης τεκνοποίησης. Όπως δείχνουν και οι δημογραφικές μελέτες, υπάρχει μια 

ελάττωση του ρυθμού των γεννήσεων από το 2.23 το 1980 σε 1.30 το 1996. Παράλληλα, το ποσοστό 

της γονιμότητας στην Ελλάδας ελαττώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1.24 κατά την περίοδο 2000– 

2005 [26]. 
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Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο έλεγχος των γεννήσεων μπόρεσε να επιτευχθεί μέσα από την 

σταδιακή μετάβαση από μια κουλτούρα τερματισμού των ανεπιθύμητων κυήσεων σε μια κουλτούρα 

αντισύλληψης [24, 26]. Στην Ελλάδα, η χρήση των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης είναι σε 

περιορισμένη κλίμακα, με πολλά άτομα να συνεχίσουν να στηρίζονται στις παραδοσιακές μεθόδους 

ελέγχου των κυήσεων (διακεκομμένη συνουσία ή μέθοδος ρυθμού) και στον τερματισμό των κυήσεων 

[26, 34]. Η καθυστέρηση της χώρας στην ολοκλήρωση της αντισυλληπτικής μετάβασης μπορεί να 

αποδοθεί τόσο στην σχετική απουσία της συστηματικής πληροφόρησης και της εκπαίδευσης σε 

ζητήματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, όσο και στην απουσία της περαιτέρω έμφασης της 

επαρκούς συμβουλευτικής του οικογενειακού προγραμματισμού [26, 34]. Η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση δεν εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ η 

οικογένεια δεν έχει ισχυρή επίδραση, καθώς πολλοί γονείς δεν είναι πρόθυμοι να συζητήσουν τα 

διάφορα σεξουαλικά ζητήματα με τα παιδιά τους [35,36]. Ως αποτέλεσμα, η πληροφόρηση 

προέρχεται από το φιλικό περιβάλλον και την προσωπική αναζήτηση των ίδιων των γυναικών και 

αντρών, που τις περισσότερες φορές είναι είτε ανεπαρκής είτε αναληθής. Επιπρόσθετα, η επίσημη 

συμβουλευτική από κρατικούς θεσμούς και κοινωνικές υπηρεσίες είναι ανεπαρκώς ανεπτυγμένη για 

τους εφήβους και τα νεαρά ζευγάρια, με τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού να λειτουργούν 

κυρίως στις μεγάλες πόλεις, και όχι στις περισσότερο απομακρυσμένες και αγροτικές περιφέρειες και 

σε πληθυσμούς χαμηλού εισοδήματος και επιπέδου εκπαίδευσης [35, 36]. Δυστυχώς, ακόμη και 

σήμερα, ένα μεγάλο μέρος του Ελληνικού γυναικείου πληθυσμού, κυρίως από ημιαστικές και 

αγροτικές περιοχές δεν έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του οικογενειακού προγραμματισμού [8].  

Από την έρευνα αυτή, καταδείχθηκε η ύπαρξη μιας ανισότητας στη συμβουλευτική σχετικά 

με την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό μεταξύ των αστικών και των 

απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών, με τις τελευταίες να έχουν περιορισμένη, και σε μεγάλο 

βαθμό απούσα συμβουλευτική. Όπως φάνηκε, μόνο ένα μικρό ποσοστό (16,8%) των γυναικών που 

παρακολουθήθηκαν στην Μονάδα του Βόλου προέρχονταν από την γύρω επαρχία. Επιπρόσθετα, 

φάνηκε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης είχε καθοριστικό ρόλο στο βαθμό της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Ο.Π. και αντισύλληψης, καθώς όσο πιο χαμηλό ήταν αυτό, τόσο πιο 

μικρό το ποσοστό της προσέλευσης των γυναικών στη συγκεκριμένη Μονάδα Ο.Π. 

Στις Η.Π.Α., η έρευνα CHOICE για την αντισύλληψη έδειξε την ύπαρξη μιας σαφούς 

διαφοράς στη χρήση των μακροχρόνιας δράσης μεθόδων αντισύλληψης, όπως το ενδομήτριο 

σπείραμα και τα ορμονικά εμφυτεύματα, όταν κατά τη διάρκεια μιας δομημένης συμβουλευτικής 

προσέγγισης και της άρσης των οικονομικών φραγμών, υπήρξε ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια 

των μεθόδων και την αποτελεσματικότητα αυτών [37,38]. Επιπλέον, η αύξηση της γνώσης και η 

απομάκρυνση των οικονομικών φραγμών οδήγησε έπειτα από 1 χρόνο σε μεγαλύτερη ικανοποίηση 

και συνέχιση αυτών των μεθόδων αντισύλληψης σε σύγκριση με τη χρήση των από του στόματος 
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χορηγούμενων αντισυλληπτικών δισκίων [38]. Ωστόσο, σε χώρες με μη αξιόπιστους χρήστες των 

βραχείας δράσης μεθόδων αντισύλληψης και με υψηλά ποσοστά αμβλώσεων, η χρήση των 

μακροχρόνιων μεθόδων αντισύλληψης παραμένει χαμηλή, παρά τη σύσταση των εθνικών και 

παγκόσμιων οργανισμών για την ευρεία χρήση τους. Τα αποτελέσματα αυτά πιθανώς να αντανακλούν 

το γεγονός ότι πολλές γυναίκες συνεχίζουν να επιλέγουν τα αντισυλληπτικά δισκία εξαιτίας της 

ελλιπούς γνώσης άλλων επιλογών ή των πιθανών προβλημάτων που σχετίζονται με το κόστος και τη 

μη διάθεση αυτών στη χώρα διαμονής τους  [37,38]. 

Σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις της μεθόδου αντισύλληψης με βάση τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του δείγματος, φάνηκε ότι εκτός από τον τόπο κατοικίας που δεν προέβλεπε 

στατιστικά σημαντικά την μέθοδο αντισύλληψης, τα χαρακτηριστικά της ηλικίας, της οικογενειακής 

κατάστασης, του αριθμού τέκνων, του αριθμού των διακοπών κύησης, του επαγγέλματος, του 

μορφωτικού επιπέδου, της εθνικότητας και της ενημέρωσης, επιδρούσαν στατιστικά σημαντικά στην 

επιλογή των γυναικών της μεθόδου αντισύλληψης. Περαιτέρω, φάνηκε ότι αριθμός των τέκνων της 

οικογένειας επηρέαζε στατιστικά σημαντικά την επιλογή των γυναικών ως προς τη χρήση της 

διακεκομμένης συνουσίας, του αντρικού προφυλακτικού και την τοποθέτηση ενδομήτριου 

σπειράματος. Ειδικότερα, όσο αυξανόταν ο αριθμός των τέκνων, αυξανόταν επίσης και η προτίμηση 

των γυναικών προς τις τρείς αυτές συγκεκριμένες μεθόδους αντισύλληψης.  

Σε πρόσφατη έρευνα σε γυναίκες στη Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ην. Βασίλειο, οι 

κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των χωρών αυτών φαινόταν ότι επηρέαζε τις αποφάσεις 

των γυναικών αναφορικά με τις μεθόδους αντισύλληψης [39]. Παρομοίως, η έρευνα CHOICE [40], 

έδειξε ότι η θρησκεία, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και άλλοι παράγοντες, μπορούσαν να 

επηρεάσουν τις επιλογές της αντισυλληπτικής μεθόδου των γυναικών. Σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο, οι έρευνες έδειξαν ότι στις περισσότερες χώρες, οι γυναίκες με υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης έκαναν χρήση τουλάχιστον μιας αντισυλληπτικής μεθόδου σε σύγκριση με τις λιγότερο 

μορφωμένες γυναίκες. Καθώς άλλαζε το επίπεδο της εκπαίδευσης, ποίκιλλε και η επιλογή της 

αντισυλληπτικής μεθόδου. Οι γυναίκες υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης έκαναν λιγότερη χρήση του 

ενδομήτριου σπειράματος, του αντρικού προφυλακτικού και της διακεκομμένης συνουσίας, με το 

αντισυλληπτικό χάπι και την απολίνωση σαλπίγγων να είναι περισσότερο προτιμητέα [41]. Ωστόσο, 

στην παρούσα έρευνα φάνηκαν αντίθετα αποτελέσματα αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης και τη 

χρήση του ενδομήτριου σπειράματος, καθώς τα αναλφάβητα μέλη του δείγματος εμφάνιζαν 

σημαντικά μικρότερη πιθανότητα να επιλέξουν τη μέθοδο του σπιράλ από ότι οι γυναίκες με 

υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. 

Σε μία πρόσφατη έρευνα στις Η.Π.Α. [42], φάνηκε ότι η ύπαρξη κοινωνικών ανισοτήτων και 

η εθνικότητα είχαν σημαντική επίδραση στην προτίμηση και τη μέθοδο αντισύλληψης, με τις γυναίκες 

των μειονοτήτων να προτιμούν τις λιγότερο αποτελεσματικές μεθόδους σε σύγκριση με τις Λευκές 
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γυναίκες. Ωστόσο, υπάρχει διαφοροποίηση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, καθώς όπως 

έδειξε, οι  Ελληνίδες του δείγματος ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερο πιθανό να κάνουν χρήση 

της διακεκομμένης συνουσίας από ότι οι αλλοδαπές συμμετέχουσες. Κάποιοι ερευνητές σημειώνουν 

την ύπαρξη χαμηλότερων επιπέδων ευαισθητοποίησης για τις αντισυλληπτικές μεθόδους μεταξύ των 

γυναικών των μειονοτικών πληθυσμών [43], ενώ άλλοι ερευνητές έδειξαν ότι όταν καταργούνταν τα 

εμπόδια του κόστους και της γνώσης, κάποιες εθνικές ομάδες (όπως οι Ισπανίδες) εμφάνιζαν 

υψηλότερα ποσοστά χρησιμοποίησης μακράς δράσης αντισυλληπτικών πρακτικών [44].  

Σε μία έρευνα των Η.Π.Α. αναφορικά με τις αντισυλληπτικές στάσεις και γνώσεις νεαρών 

ενηλίκων γυναικών φάνηκε η ύπαρξη σημαντικής διαφορά μεταξύ των εθνικοτήτων και φυλών [43]. 

Οι Ισπανίδες εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα ευαισθητοποίησης και γνώσεων σχετικά με την 

αντισύλληψη σε σύγκριση με τις Λευκές γυναίκες, αλλά μεταξύ των Λευκών και Έγχρωμων γυναικών 

τα επίπεδα αυτά ήταν σχετικά παρόμοια. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκαν χαμηλότερα επίπεδα γνώσης 

μεταξύ των Ισπανόφωνων γυναικών και εφήβων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό σε σχέση με 

Ισπανόφωνες που γεννήθηκαν στις Η.Π.Α. Οι Ισπανίδες και οι Έγχρωμες γυναίκες ήταν λιγότερο 

πιθανό να γνωρίζουν συγκεκριμένες συμβατικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της αντρικής 

στείρωσης, του ενδομήτριου σπειράματος και του κολπικού δακτυλίου. Ωστόσο, σε πολλούς τομείς 

δεν υπήρξαν φυλετικές/εθνοτικές ανισότητες, υποδεικνύοντας την ανάγκη να ληφθούν υπόψη άλλες 

αιτιολογίες, πέρα από τη γνώση, για τις ανισότητες στη χρήση της αντισύλληψης [43]. Οι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες που βρίσκονται σε μειονεκτική κοινωνικά θέση μπορεί να βιώνουν 

ελαττωμένη αναπαραγωγική αυτονομία σε σχέση με την λήψη αποφάσεων και την παροχή των 

αντισυλληπτικών μεθόδων, και το εύρημα αυτό, από τη προοπτική της αναπαραγωγικής δικαιοσύνης 

αξίζει μεγαλύτερης προσοχής [42-44].   

Οι ανάγκες της αντισύλληψης των γυναικών αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους, και 

ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που θα τις 

βοηθήσουν να κάνουν τη σωστή επιλογή στο κατάλληλο στάδιο της ζωής τους και σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους [31]. Η αλλαγή της αντισυλληπτικής μεθόδου και χρήσης μέσα στον χρόνο μπορεί να 

συμβεί σε διάφορες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας των νέων μεθόδων και 

των μεγαλύτερων κοινωνικών αλλαγών στα πρότυπα γονιμότητας. Για παράδειγμα, τις τελευταίες 

δεκαετίες, ο μέσος όρος ηλικίας των γυναικών στις Η.Π.Α. για τη γέννηση του πρώτου παιδιού τους 

έχει αυξηθεί, εν μέρει εξαιτίας της αύξησης του αριθμού των γυναικών που αποκτούν το πρώτο τους 

παιδί σε ηλικία 35 ετών και άνω. Αυτό συνεπάγεται μια πιθανή αλλαγή της χρήσης της αντισύλληψης 

μέσα στο χρόνο καθώς η ηλικία της έναρξης τεκνοποίησης καθυστερεί [44]. 

Τα τελευταία χρόνια, η καινοτομία στις αναστρέψιμες ορμονικές μεθόδους αντισύλληψης, 

πέραν του αντισυλληπτικού χαπιού (π.χ. αυτοκόλλητα, δακτύλιοι, φαρμακευτικά ενδομήτρια 

σπειράματα), έχει δώσει στα ζευγάρια περισσότερες επιλογές αντισύλληψης. Παρά το γεγονός ότι οι 
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γυναίκες στις περισσότερο εύπορες χώρες, έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ορμονικών 

αντισυλληπτικών, τα συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια παραμένουν περισσότερο δημοφιλή σε 

σχέση με τις αναστρέψιμες μεθόδους αντισύλληψης τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. [28, 45]. 

Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν να ενημερώνουν τις ασθενείς τους σχετικά με τα οφέλη και 

τους κινδύνους όλων των διαθέσιμων αντισυλληπτικών μεθόδων. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τις 

γυναίκες να αναθεωρήσουν την αρχική τους επιλογή, ενδεχομένως επιλέγοντας μια μέθοδο που 

ταιριάζει περισσότερο στις ιατρικές τους ανάγκες και στον τρόπο ζωής τους. Ωστόσο, παρά το 

γεγονός της μετατόπισης πολλών ερευνητών προς τη χρήση των μακράς δράσης αντισυλληπτικών 

πρακτικών, είναι πολλοί οι επαγγελματίες υγείας, κυρίως του ιατρικού χώρου, που ακόμη πιστεύουν 

ότι οι πρακτικές αυτές, και κυρίως το ενδομήτριο σπείραμα, είναι ακατάλληλες για γυναίκες νεαρής 

ηλικίας και άτοκες, πιθανώς περιορίζοντας την συμβουλευτική τους μόνο σε μεθόδους βραχείας 

διάρκειας [45]. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη μιας κίνησης προς μια συμβουλευτική κατά της χρήσης 

αντισυλληπτικών χαπιών για τις γυναίκες ηλικίας άνω των 41 ετών και αυτών με αυξημένους 

καρδιοαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, τείνει να επικεντρώσει την εστίαση των ειδικών προς την 

σύσταση της χρήσης του ενδομήτριου σπειράματος για αυτήν την ηλικιακή ομάδα γυναικών [45, 47]. 

Εκτός αυτού, οι γυναίκες άνω των 41 ετών τυπικά δεν έχουν στο πλάνο τους την απόκτηση άλλων 

παιδιών, και ως εκ τούτου, θα ενδιαφερθούν περισσότερο για τη χρήση των μακράς δράσης 

αντισυλληπτικών πρακτικών [45-47]. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των εναλλακτικών μη-

ορμονικών μεθόδων αντισύλληψης θα βοηθηθούν οι γυναίκες ώστε να κάνουν πιο συνειδητές 

επιλογές, ιδιαίτερα όταν σκέφτονται μια αλλαγή της μεθόδου αντισύλληψης εξαιτίας της ανησυχίας 

τους για τις παρενέργειες που σχετίζονται με τις ορμονικές μεθόδους [32]. 

Η έρευνα αυτή δεν ήταν χωρίς περιορισμούς. Καθώς αφορούσε σε ένα μικρό νοσοκομείο της 

περιφέρειας, τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά του γενικού πληθυσμού της 

χώρας. Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δείχνουν ότι γυναίκες που επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη 

Μονάδα Ο.Π., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που μελετήθηκε, την είχαν συνδυάσει ως κέντρο 

πρωτογενούς πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων 

και σε πολύ μικρό βαθμό ως κέντρο συμβουλευτικής της αντισύλληψης και του Ο.Π. Συνεπώς, τα 

δεδομένα σχετικά με τις αντισυλληπτικές μεθόδους και πρακτικές των γυναικών αφορά σε ένα μικρό 

μόνο δείγμα αυτών. Υπάρχει η ανάγκη για μια εθνική, πολυκεντρική και διαχρονική μελέτη, που να 

αφορά σε μεγάλες ομάδες γυναικών, με την τακτική παρακολούθηση αυτών και για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Καθώς η ηλικία και οι αναπαραγωγικές εμπειρίες επηρεάζουν τις αντισυλληπτικές 

αποφάσεις, μια τέτοιου είδους διαχρονική έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει τους παράγοντες που 

πραγματικά επηρεάζουν τις αντισυλληπτικές πρακτικές.  

Ένας ακόμη περιορισμός ήταν η αναδρομικότητα της μελέτης που δεν έδινε τη δυνατότητα να 

μελετηθούν περαιτέρω τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν τις γυναίκες στην επιλογή των 
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συγκεκριμένων μεθόδων αντισύλληψης. Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι οι αλλαγές στις 

αντισυλληπτικές επιλογές των γυναικών αυτών κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Ως εκ τούτου, η 

έρευνα δεν μας επιτρέπει να μελετήσουμε τις τυχόν μετατοπίσεις των γυναικών από τη μια 

αντισυλληπτική μέθοδο στην άλλη, καθώς και τις αιτίες της μετατόπισης αυτής. Επιπρόσθετα, δεν 

εξετάστηκε η προέλευση της αρχικής ενημέρωσης των γυναικών του δείγματος σε σχέση με την 

αντισυλληπτική μέθοδο εκλογής τους, ώστε να εντοπιστούν οι πηγές με την μεγαλύτερη επίδραση 

στις αποφάσεις αυτές, ώστε να υπάρξει περαιτέρω μεγαλύτερη ενίσχυση ή περιορισμός αυτών.  

Επιπρόσθετα, στην έρευνα αυτή υπήρχε η αδυναμία προσδιορισμού των αιτιών που οδήγησαν 

τις γυναίκες στην περιορισμένη χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι γνωστό εάν αυτό μπορεί να αποδοθεί στην ελλιπή ενημέρωση ή στις 

λανθασμένες αντιλήψεις τους σχετικά με την ασφάλεια και τις τυχόν παρενέργειες των 

αντισυλληπτικών χαπιών στις γυναίκες αυτές. Όπως έδειξε και μια πρόσφατη έρευνα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Υγείας [48], η διακοπή και η αποφυγή της χρήσης των ορμονικών αντισυλληπτικών 

μεθόδων κυμαινόταν σε ένα ποσοστό μεταξύ 30% και 50% παγκοσμίως, με κυριότερες αιτίες τον 

φόβο των παρενεργειών  και της επίπτωσης αυτών στην υγεία τους. Με τον φόβο των παρενεργειών 

να συνιστά την κυριότερη αιτία για τη μη χρήση αντισύλληψης και την προτίμηση των παραδοσιακών 

μεθόδων αντισύλληψης έναντι των νεότερων, είναι αναγκαία μια συστηματική έρευνα σε βάθος που 

θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως, σε ποιες συγκεκριμένες μεθόδους αναφέρονται οι γυναίκες 

όταν λένε ότι φοβούνται παρενέργειες, ποια ήταν η πηγή της ενημέρωσης τους και ποιες από τις 

παρενέργειες αυτές υποχρεώνουν τις γυναίκες να επιλέγουν τις πιο παραδοσιακές μεθόδους 

αντισύλληψης. 

Περαιτέρω, στα αποτελέσματα της έρευνας απουσιάζει το αντρικό φύλο, και συνεπώς δεν 

είναι δυνατή η μελέτη του βαθμό της ενδεχόμενης επίδρασης των συντρόφων των γυναικών στην 

επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου αντισύλληψης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η γνώση του βαθμού 

στον οποίον οι δύο σύντροφοι συμμετέχουν πραγματικά στην λήψη της απόφασης για την επιλογή της 

αντισυλληπτικής μεθόδου, ώστε να γίνουν κατανοητές οι προτεραιότητες και οι αντιλήψεις που φέρει 

ο κάθε ένας από αυτούς κατά τη διεργασία της λήψης της απόφασης. Οι περισσότερες έρευνες της 

χρήσης αντισύλληψης επικεντρώνονται σε γυναίκες, ενώ η βιβλιογραφία σε σχέση με την 

αντισυλληπτική συμπεριφορά των ανδρών είναι περιορισμένη. 

Μετά από παρεμβάσεις που έγιναν σε 27 χώρες της Αφρικής, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, 

Καραϊβικής και Βαλκανίων με στόχο τη βελτίωση της στάσης των ανδρών απέναντι στον Ο.Π., τη 

γνώση των αντισυλληπτικών μεθόδων, τη χρήση των ανδρικών μεθόδων αντισύλληψης, την 

προώθηση της επικοινωνίας στο ζευγάρι και την πρόσβαση των ανδρών στην ενημέρωση, 

διαπιστώθηκε πως οι άνδρες επιθυμούν να έχουν πληροφόρηση αλλά δεν έχουν καλή εξυπηρέτηση 

από τα προγράμματα Ο.Π.  [23]. 
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Οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι εκείνες που συνεπάγονται τη συμμετοχή των 

ανδρών στην απόφαση για την έναρξη της αντισύλληψης. Οι παρεμβάσεις που απευθύνονται μόνο σε 

γυναίκες δεν είναι τόσο αποτελεσματικές σε σχέση με εκείνες που απευθύνονται σε ζευγάρια [24]. 

Όπως έδειξε και μια έρευνα μεταξύ Ελλήνων φοιτητών, η πλειονότητα αυτών ένιωθε ότι οι αποφάσεις 

αναφορικά με την αντισύλληψη θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού από το ζευγάρι, ενώ οι 

περισσότεροι από αυτούς συζητούσαν με τον/την σύντροφο τους για την χρησιμοποιούμενη 

αντισυλληπτική μέθοδο  [25]. Αντίθετα, άλλη έρευνα έδειξε ότι το 52% των γυναικών του γενικού 

πληθυσμού στην Ελλάδα θεωρούσε ότι ο άντρας θα πρέπει να είναι αυτός που αποφασίζει για τα 

ζητήματα αντισύλληψης, με τα ποσοστά αυτά να είναι ακόμη υψηλότερα (64.3%) στις νεότερες 

ηλικιακές ομάδες (19–24 years) [26].  

Υπάρχουν επαρκή δεδομένα που καταδεικνύουν την επιθυμία των αντρών για τη πρόσβαση 

σε πληροφορίες και υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης, καθώς και μια 

θετική απάντηση αυτών στα αντίστοιχα υπάρχοντα προγράμματα [23]. Ωστόσο, θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ότι, ενώ τα προγράμματα για τους άντρες δεν θα πρέπει να απειλούν την 

αυτονομία της γυναίκας, θα πρέπει επίσης να μην εφαρμόζονται με την θεώρηση ότι η 

αντισυλληπτική χρήση είναι μόνο για τις γυναίκες. Η κλιμάκωση ενός επιτυχημένου προγράμματος 

οικογενειακού προγραμματισμού και αντισύλληψης και η διασφάλιση της ενσωμάτωσης των βασικών 

παραμέτρων ενός προγράμματος παρέμβασης για άντρες, καθώς και η συνέχιση της διεξοδικής 

έρευνας και αξιολόγησης της εφαρμογής, θα αυξήσει την γνώση των αντρών και τη χρήση των 

υπηρεσιών του οικογενειακού προγραμματισμού, θα ελαττώσει τα εμπόδια, θα αυξήσει την ισότητα 

των φύλων και θα βελτιώσει την υγεία και ευημερία των γυναικών και των αντρών. 

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις παράγοντες για τις αιτίες που οι γυναίκες και οι άντρες 

έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά της κάθε επιλογής της αντισυλληπτικής 

μεθόδου, καθώς και το λόγο που προσδίδουν διαφορετικές αξίες στα χαρακτηριστικά αυτών όταν 

επιλέγουν μια συγκεκριμένη μέθοδο. Καταρχάς, μπορεί να διαφέρει ο βαθμός της έκθεσης τους στις 

πληροφορίες για τις αντισυλληπτικές μεθόδους, καθώς οι κλινικές οικογενειακού προγραμματισμού 

είναι σε γενικές γραμμές «υπό την εξουσία των γυναικών» [49]. Η καλύτερη πρόσβαση σε αυτές τις 

σημαντικές πηγές πληροφόρησης επιτρέπει τις γυναίκες να διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό για τα 

χαρακτηριστικά της κάθε μεθόδου και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τους άντρες. Ωστόσο, όλο και πιο 

συχνά περιλαμβάνονται και οι άντρες στις προσπάθειες εκπαίδευσης των διαφόρων τύπων 

αντισυλληπτικών πρακτικών, και κυρίως για την παράλληλη χρήση του αντρικού προφυλακτικού ως 

αντισυλληπτικής πρακτικής. Αυτού του είδους οι προσπάθειες μπορούν να προωθήσουν την αίσθηση 

ότι η πρόληψη των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι ευθύνη των αντρών, και να 

αυξήσουν την αξία που προσδίδουν στην μέθοδο αυτή [49].  
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Ο δεύτερος παράγοντας, που επίσης ενισχύει την ικανότητα των γυναικών για τη διάκριση 

των διαφόρων μεθόδων αντισύλληψης, είναι η διαφορετική τους εμπειρία που καθοδηγεί την λήψη 

της απόφασης της αντισυλληπτικής επιλογής τους. Υπάρχουν αρκετοί άντρες που δεν πιστεύουν ότι 

έχουν τέτοιου είδους ευθύνη, και άλλοι που κάποιες φορές αποθαρρύνονται από τις συντρόφους τους 

για τη συμμετοχή τους στην απόφαση αυτή [49]. Ένας ακόμη παράγοντας είναι το είδος της δράσης 

που απαιτείται να λάβει χώρα για την κάθε μέθοδο αντισύλληψης. Οι περισσότερες αναστρέψιμες 

μέθοδοι αντισύλληψης απαιτούν ελάχιστη, έως και καθόδου δράση από τους άντρες, ενώ απαιτούν 

πολύ συγκεκριμένες, και ειδικές δράσεις από τη πλευρά των γυναικών. Ως εκ τούτου, σε σχέση με 

τους άντρες, είναι λιγότερο πιθανό οι γυναίκες να αξιολογήσουν τις μεθόδους αυτές όσο αναφορά την 

ευκολία της χρήσης τους και την ανάγκη για πρότερο προγραμματισμό για την εφαρμογή τους. Η 

διαφορά αυτή είναι πιο πιθανή σε εξαρτημένες από τη συνουσία μεθόδους, όπως είναι η χρήση του 

διαφράγματος ή τα σπερματοκτόνα, με εξαίρεση το αντρικό προφυλακτικό όπου αναμένεται μια 

αντίθετη σχέση [49]. Ένας τελευταίος παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι άντρες και οι γυναίκες 

διαφέρουν ως προς τις συνέπειες της εγκυμοσύνης και της επίπτωσης στην υγεία τους από τη χρήση 

συγκεκριμένων μεθόδων αντισύλληψης. Με εξαίρεση την στείρωση των αντρών, οι γυναίκες 

πλήττονται πιο άμεσα από μια ανεπιθύμητη κύηση σε σχέση με τους άντρες και είναι επίσης αυτές 

που θα υποστούν τις αρνητικές συνέπειες από την υιοθέτηση και τη χρήση μιας μεθόδου 

αντισύλληψης. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι η αποτελεσματικότητα και οι συνέπειες από την 

υιοθέτηση μιας αντισυλληπτικής μεθόδου συνιστούν τα πιο σημαντικά κριτήρια για τις γυναίκες, 

καθώς και ότι οι γυναίκες θα είναι περισσότερο ενημερωμένες για τις διαφορές στους κινδύνους της 

κάθε μεθόδου  [49]. 

Επίσης, στην έρευνα αυτή δεν ήταν εφικτή η καταγραφή της επίδρασης των γνώσεων και του 

ρόλου των επαγγελματιών υγείας του οικογενειακού προγραμματισμού στην αντισυλληπτική 

συμβουλευτική των γυναικών αυτών. Σε προηγούμενες μελέτες έχει φανεί η ύπαρξη ενός μεγάλου 

κενού στις γνώσεις και τις παρανοήσεις σχετικά με την αντισύλληψη μεταξύ των επαγγελματιών 

υγείας, το οποίο και επηρεάζει την ικανότητας τους να προτείνουν τις κατάλληλες αντισυλληπτικές 

πρακτικές [35,49]. Έτσι, θα μπορούσε περαιτέρω να διερευνηθούν όλοι οι επαγγελματίες υγείας που 

σχετίζονται με τον οικογενειακό προγραμματισμό για την αξιολόγηση των γνώσεων, στάσεων και των 

πεποιθήσεων τους σχέση με την αντισύλληψη. Επίσης, θα μπορούσαν να μελετηθούν οι παράγοντες 

που επιδρούν στη συμμόρφωση και τη συνέχιση της μεθόδου αντισύλληψης, ώστε να βελτιωθεί η 

διαχείριση των γυναικών που ήδη κάνουν χρήση μια αξιόπιστης μεθόδου αντισύλληψης. 

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των γυναικών που χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές 

μεθόδους αντισύλληψης μπορεί να παρέχει μια βάση για περισσότερο στοχευμένες πολιτικές και 

προγράμματα για την παροχή των πιο αποτελεσματικών σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης, 

συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τις χρήστριες των παραδοσιακών 
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μεθόδων αντισύλληψης να τις αντικαταστήσουν με τις πιο σύγχρονες. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική, σε σχέση με τις 

προθέσεις των γυναικών για την συνέχιση μιας μεθόδου και της προτίμησης τους για τις 

παραδοσιακές μεθόδους αντισύλληψης στην Ελλάδα.  

 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να παρέχουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με 

τις διαθέσιμες ευκαιρίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών αντισύλληψης στην Ελλάδα. Για να γίνει 

δυνατή η μελέτη της αποτελεσματικότητας των συστηνόμενων συμβουλευτικών και για να βελτιωθεί 

η ευαισθητοποίηση και η γνώση για τις πρακτικές αντισύλληψης, ώστε τελικά νε ελαττωθούν 

περαιτέρω τα ποσοστά των ανεπιθύμητων κυήσεων και των διακοπών κύησης, είναι απαραίτητη η 

διενέργεια προοπτικών μελετών σε μεγάλο αριθμό γυναικών. 
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