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Έρευνα

ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

Το διαδίκτυο πρώτο 
και έπονται οι... γιατροί

Σύμφωνα με έρ 
ης μη κερδοσκοι 

εταιρείας AKG

Το διαδίκτυο διαμορφώνει 
κατά προτεραιότητα άπό
ψη οτο ζήτημα τον εμβο
λιασμού αλλά και της υγεί
ας και έπονται οι γιατροί και 
οι καμπάνιες ενημέρωσης, 
όπως προκύπτει από έρευ
να που διεξήγαγε η αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία 
ΑΚΟΣ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Αναλυτικά στο ερώτημα ποια η κορυφαία πηγή 
ενημέρωσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην 
έρευνα (84,4%), ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαί
δευσής τους, απάντησε ότι επιλέγει το διαδίκτυο για 
την ενημέρωσή του για το θέμα του εμβολιασμού, αλλά 
και της υγείας του. Ακολουθούν ο προσωπικός (οι
κογενειακός) γιατρός (58,2%), καμπάνιες και εκδη
λώσεις (38,3%) και η τηλεόραση (35,7%). Εφημερίδες 
και περιοδικά αφενός και ο φιλικός κύκλος αφετέρου 
συγκεντρώνουν από 27%, ενώ ουραγός στην ενημέ
ρωση των πολιτών σε θέματα υγείας είναι το ραδιό
φωνο (15,9%). Οι ενημερωτικές καμπάνιες συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση άποψης σε ηλικίες άνω των 30.
Στο μεταξύ 9 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα, 

θεωρεί τον εμβολιασμό πολύ σημαντικό για τα παιδιά, 
ενώ σχεδόν 7 στους 10 χαρακτηρίζουν τον εμβολιασμό, 
πολύ σημαντικό για όλους. Αναφορικά με τον εμβο
λιασμό για τον ιό ΗΡΥ 72% τον κρίνει απαραίτητο για 
τα κορίτσια, ενώ 56,8% τον κρίνει εξίσου απαραίτητο 
και για τα αγόρια. Το 61,9% δηλώνει ότι εμπιστεύεται 
πολύ τα εμβόλια και 19,7% αρκετά.Μόλις το 14,2% δεί
χνει μικρή εμπιστοσύνη στα εμβόλια, ενώ 4,1% δεν τα 
εμπιστεύεται καθόλου. Περίπου το 36% των συμμε
τεχόντων στην έρευνα πιστεύει ότι δεν υπάρχει αρκετή 
ενημέρωση σε εμβολιαστικά θέματα. Το 56,3% θεωρεί 
ότι τα εμβόλια προσφέρουν ουσιαστική προστασία: μό

λις 7,3% διαφωνεί απόλυτα με αυτήν την άποψη. Το 
44,2% φροντίζει επιμελώς για τον εμβολιασμό του, ενώ 
30,2% αρκετά, με το 15,5% να δηλώνει αμέλεια.

Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο ευαίσθητες σε 
ζητήματα συλλογικού εμβολιασμού.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις προληπτικές εξετάσεις 7 στους 10 
συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι υποβάλ
λονται στις εξετάσεις που οι ίδιοι πιστεύουν πως χρει
άζονται. Οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι 
πιο συνεπείς στον προληπτικό έλεγχο.
Αιματολογικές εξετάσεις, τεστ ΡΑΡ και υπερηχογρα

φήματα είναι οι συνηθέστερες προληπτικές εξετάσεις 
σε ετήσια βάση. Σπανιότερα ως ποτέ γίνονται εξετά
σει, όπως η κολονοσκόπηση, το PSA και οι αξονικές 
τομογραφίες, ίσως γιατί είναι ειδικότερες και συνδέ
ονται με συγκεκριμένα συμπτώματα. Οι ερωτώμενοι, 
συχνότερα επισκέπτονται παθολόγο, γυναικολόγο και 
καρδιολόγο, σπανιότερα ουρολόγο ή γαστρεντερολό- 
γο.

Το 65% κάνει προληπτικές εξετάσεις μέσω του 
ασφαλιστικού του ταμείου, 9% μέσω ιδιωτικής ασφά
λειας, 7% με την ασφάλεια που πληρώνει ο εργοδότης, 
ενώ το 19% πληρώνει με δικά του χρήματα. Οι ελεύ
θεροι επαγγελματίες χρησιμοποιούν περισσότερο την 
ιδιωτική ασφάλεια.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ-ΑΛΚΟΟΛ

Το 38% των συμμετεχόντων στην έρευνα της ΑΚΟΣ, 
είτε δεν καπνίζει είτε έχει καπνίσει στο παρελθόν, το 
26% έχει κόψει το κάπνισμα, ενώ το 36% καπνίζει. Οι 
μισοί από την ηλικιακή ομάδα 18-29 δεν έχουν κα
πνίσει ποτέ, ενώ το 50% άνω των 60 ετών έχει κόψει 
το κάπνισμα. Στις ηλικιακές ομάδες 30-45 και 45-59, 
4 στους 10 είναι καπνιστές.

Η συνήθεια με την οποία έχουν συνδέσει περισσό
τερο το τσιγάρο είναι ο καφές: το 49% δυσκολεύεται 
να πιεί καφέ χωρίς να καπνίσει. Το 36,5% από τους κα- 
πνίζοντες δυσκολεύεται να το διακόψει αν και η συ
ντριπτική πλειοψηφία (68,5%) δηλώνει ότι είναι ενη
μερωμένη για τις καταστροφικές συνέπειες του κα
πνίσματος από τον οικογενειακό γιατρό. Μόλις το 36% 
δηλώνει υψηλή πρόθεση διακοπής του τσιγάρου: οι 
άνω των 60 το διακόπτουν για να προστατεύσουν την 
υγεία τους.
Μόλις το 17,4% των καπνιστών ηλικίας 18-29 ετών 

έχουν την πρόθεση να σταματήσουν να καπνίζουν. Πά
ντως, 8 στους 10 δεν δυσκολεύονται με την απαγό
ρευση του καπνού στους δημόσιους χώρους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευ
να δήλωσε ότι καταναλώνει αλκοόλ περιστασιακά 
(65,7%) ενώ το 17,1% καταναλώνει 1 έως 3 ποτά την 
εβδομάδα. Το 11,1% δήλωσε ότι δεν πίνει αλκοόλ ενώ 
το 6,1% πίνει πάνω από 3 ποτά την εβδομάδα.


