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Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των φοιτητών 
ιατρικής απέναντι στην HIV λοίμωξη
Πεχλιβανίδου Ε., Τουλούμη Γ.

Σκοπός: Οι φοιτητές Ιατρικής ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας και κοινωνοί των τελευταίων επι-
στημονικών γνώσεων είναι σημαντικό να έχουν πλήρεις γνώσεις αναφορικά με μεταδοτικά λοιμώδη 
νοσήματα αλλά και να εφαρμόζουν οι ίδιοι πρακτικές που τους προφυλάσσουν από αυτά στην καθημε-
ρινή τους ζωή. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του επιπέδου των γνώσεων και 
των εφαρμοζόμενων σεξουαλικών πρακτικών των φοιτητών Ιατρικής της Ελλάδας σχετικά με την HIV 
λοίμωξη. 

Υλικό και Μέθοδοι: Πρωτυποποιημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε σε κλειστές ομά-
δες φοιτητών Ιατρικής όλης της Ελλάδας στο Facebook. Η πρώτη ανάρτηση έγινε Μάρτιο του 2020 και 
έκλεισε τον Μάϊο του 2020.

Αποτελέσματα: Συνολικά 297 φοιτητές και των 7 τμημάτων της χώρας συμπλήρωσαν το ερωτημα-
τολόγιο. To 64% ήταν γυναίκες και 2 άτομα δήλωσαν άλλο. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 22 χρόνια 
(SD=3). Το 34% φοιτούσε στο ΕΚΠΑ, το 22% στο ΑΠΘ, το 14% στο Πανεπιστήμιο Πατρών και οι υπόλοι-
ποι στα άλλα 4 περιφερειακά πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στις συμμετοχές ανά 
έτος σπουδών. Αναφορικά με τον HIV, πάνω από το 90% γνωρίζει ότι προκαλεί εφ’ όρου ζωής λοίμωξη 
που μπορεί να είναι ασυμπτωματική αρχικά και διαγιγνώσκεται με εργαστηριακό έλεγχο. Το 90% γνω-
ρίζει τους τρόπους μετάδοσης και μη μετάδοσης του ιού και το 85% διαχωρίζει την HIV λοίμωξη από το 
AIDS. Μόλις το 14% γνωρίζει την ύπαρξη του αυτοελέγχου και το 71% γνωρίζει την αντιρετροϊκή θερα-
πεία. Ένας στους δύο δεν έχει ακούσει ποτέ για την PrEP ή την PEP. Δεν παρατηρείτε στατιστικά σημα-
ντική διαφορά ανάμεσα σε φοιτητές διαφορετικών τμημάτων. Παρατηρείται στατιστικά σημαντική 
αυξητική τάση του επιπέδου των γνώσεων με την αύξηση του έτους σπουδών. Σε ερώτηση σχετικά με 
την μεταδοτικότητα όταν το φορτίο του ιού είναι μη ανιχνεύσιμο μόλις οι μισοί απαντούν σωστά. Το 
80% δηλώνει πως χρησιμοποιεί προφυλακτικό κατά τις σεξουαλικές του επαφές και το 60% το χρησιμο-
ποιεί για προφύλαξη από HIV/AIDS. Το 62% έχει προβεί σε απροφύλακτη επαφή τουλάχιστον μία φορά 
στη ζωή του, το 13% προτιμά τη διακεκομμένη συνουσία από τη χρήση προφυλακτικού και το 10% 
χρησιμοποιεί αποκλειστικά το προφυλακτικό για την αποφυγή της εγκυμοσύνης. 

Συμπεράσματα: Οι φοιτητές ιατρικής της Ελλάδας στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν τις παγιωμένες 
γνώσεις σχετικά με την HIV λοίμωξη αλλά εκλείπουν από αυτές τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα. 
Συνεπώς η ένταξη των νέων γνώσεων στα προγράμματα σπουδών είναι απαραίτητη. Ταυτόχρονα φαί-
νεται να χρησιμοποιούν μέτρα προφύλαξης στη καθημερινή τους σεξουαλική ζωή.
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