Tomos5_t3_soma_FINAL

10/10/13

10:26 AM

Page 16

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μελέτη τησ γνώσησ και τησ συµπεριφοράσ των
εφήβων σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία και τισ επιδράσεισ τησ στην υγεία
Επιδηµιολογική µελέτη σε εφήβουσ-Ερευνητικό Πρωτόκολλο
Σαρίδη Μαρία1, Ρεκλείτη Μαρία2, Μπίρµπασ Κωνσταντίνοσ4
1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc. PhD, ∆ιευθύντρια ΝΥ, Γ.Ν. Κορίνθου, e-mail: sarmar32@windowslive.com
2. Νοσηλεύτρια ΤΕ, MSc, PhD©, Γ.Ν. Κορίνθου e-mail: mrekliti@gmail.com
3. Επίκουροσ Καθηγητήσ Χειρουργικήσ, Τµήµα Νοσηλευτικήσ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθήνασ e-mail: birbas@gmail.com
Ηµεροµηνία υποβολήσ άρθρου 10/08/2012

ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η δραµατική αύξηση τησ επίπτωσησ καρκίνου του δέρµατοσ και η µείωση τησ µέσησ ηλικίασ
εµφάνισήσ του, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ.
Έχει τεκµηριωθεί βιβλιογραφικά ότι η παρατεταµένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου εµφάνισησ καρκίνου του δέρµατοσ στην ενήλικο ζωή.
Υλικό και µέθοδοσ: Αναπτύχθηκε το ερευνητικό πρωτόκολλο στο οποίο θα βασιστεί η επιδηµιολογική µελέτη. Ο σκοπόσ τησ µελέτησ είναι η καταγραφή και η µελέτη τησ γνώσησ, τησ στάσησ, των συµπεριφορών και
των πεποιθήσεων εφήβων, σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τισ επιδράσεισ τησ στην υγεία.
Ανασκόπηση Βιβλιογραφίασ: Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε σε ανασκοπικέσ και ερευνητικέσ µελέτεσ οι οποίεσ αντλήθηκαν από διεθνείσ και ελληνικέσ βάσεισ δεδοµένων (PubMed, Cinahl, Scopus)
και (Ιatrotek) την τελευταία εικοσαετία τουλάχιστον µε λέξεισ κλειδιά όπωσ αντηλιακή προστασία, µελάνωµα, έφηβοι, αντηλιακό, ηλιακή ακτινοβολία. Από την ανασκόπηση τεκµηριώθηκαν τα διεθνή δεδοµένα από
παρόµοιεσ µελέτεσ και συντάχθηκε το εργαλείο τησ µελέτησ(ερωτηµατολόγιο), σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόληψησ που δίνει ο WHO.Το ερευνητικό πρωτόκολλο υποβλήθηκε προσ έγκριση στο υπουργείο Παιδείασ.
Συµπεράσµατα: Η µελέτη προσδοκά να δώσει πληροφορίεσ για τη γνώση, τη στάση και τισ πεποιθήσεισ εφήβων από την Ελλάδα σχετικά µε τουσ κινδύνουσ από την ηλιακή ακτινοβολία καθώσ και των µέτρα πρόληψησ.
Τα αποτελέσµατα από τη µελέτη αναµένονται να δηµοσιευτούν και να εµπλουτίσουν την επιστηµονική γνώση
αλλά και να ενεργοποιήσουν µελλοντικά προγράµµατα αγωγήσ υγείασ σχετικά µε την αντηλιακή προστασία.
Λέξεισ κλειδιά: αντηλιακή προστασία, µελάνωµα, έφηβοι, αντηλιακό, ηλιακή ακτινοβολία
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
ο θέµα τησ βλαπτικήσ επίδρασησ τησ ηλικιακήσ
ακτινοβολίασ κατέχει σηµαντική θέση στην διεθνή βιβλιογραφία (Gies PH,1998). Η δραµατική
αύξηση τησ επίπτωσησ καρκίνου του δέρµατοσ και η
µείωση τησ µέσησ ηλικίασ εµφάνισήσ του, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείασ (WHO,2002). Έχει τεκµηριωθεί βιβλιογραφικά ότι η παρατεταµένη έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία,
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κινδύνου εµφάνισησ
καρκίνου του δέρµατοσ στην ενήλικο ζωή (Zepp RG,2011).
Η διερεύνηση τησ γνώσησ των εφήβων σχετικά µε
την έκθεσή στην ηλιακή ακτινοβολία και τησ στάσησ
τουσ απέναντι στα µέτρα αντηλιακήσ ακτινοβολίασ που
λαµβάνουν θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα σχεδιαστεί πρόγραµµα παρέµβασησ σε αυτήν την ηλικιακή
οµάδα (Downard CD,2007).
Η γνώση, η αντίληψη και η συµπεριφορά των εφήβων, έχουν ήδη µελετηθεί και τα αποτελέσµατα από
αυτέσ τισ µελέτεσ έχουν δηµοσιευθεί από ερευνητικέσ
οµάδεσ σε χώρεσ που βρίσκονται υπό παρόµοιεσ µε την
Ελλάδα κλιµατολογικέσ συνθήκεσ. Είναι σηµαντικό ότι
η Ελληνική βιβλιογραφία για το θέµα είναι εξαιρετικά
φτωχή. Ουσιαστικά απουσιάζουν στοιχεία σχετικά µε
την γνώση και την συµπεριφορά τησ συγκεκριµένησ ηλικιακήσ οµάδασ σε σχέση µε την ηλιακή ακτινοβολία και
τουσ πιθανούσ κινδύνουσ τησ. Oι διαθέσιµεσ µελέτεσ
σχετικέσ µε τον Ελληνικό πληθυσµό γενικότερα είναι
σχετικά λίγεσ συγκρινόµενεσ µε αντίστοιχεσ µελέτεσ
από όλον τον κόσµο και πραγµατεύονται κυρίωσ οµάδεσ ενήλικου πληθυσµού. Η διεθνήσ βιβλιογραφία είναι
πλούσια σε µελέτεσ που πραγµατεύονται το συγκεκριµένο θέµα, ιδιαίτερα σε χώρεσ όπωσ η Αυστραλία, η Νέα
Ζηλανδία αλλά και οι ΗΠΑ, στισ οποίεσ η επίπτωση µελανώµατοσ είναι αρκετά αυξηµένη (Jen M,2009,AMA 2010).

T

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ (ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΑΦΕΊΣ ΜΕΛEΤΕΣ)
Ελληνικέσ µελέτεσ
• Οι Argyriadou S, Makridis D,et al, κατέγραψαν τισ
γνώσεισ και τισ συµπεριφορέσ των τουριστών που επισκέφτηκαν την Βόρεια Ελλάδα κατά τουσ µήνεσ Αύγουστο έωσ Σεπτέµβριο του 2004. Οι τουρίστεσ που συµµετείχαν στη µελέτη προέρχονται κυρίωσ από Ευρωπαϊκέσ
χώρεσ . Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γυναίκεσ είναι
περισσότερο εκτεθειµένεσ σε ηλιακά εγκαύµατα και
χρησιµοποιούν περισσότερο αντηλιακή προστασία από
τουσ άνδρεσ. Η πλειοψηφία του δείγµατοσ υποστήριξε ότι έχει εκτεθεί στον ήλιο µεταξύ 13.00 και 16.00
και σηµαντικόσ παράγοντασ ο οποίοσ συνετέλεσε σε
αυτό είναι η πεποίθηση ότι εκείνη την ώρα τησ ηµέρασ µπορεί κανείσ να πετύχει καλύτερο και γρηγορό-
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τερο µαύρισµα. Επίσησ το ανοιχτόχρωµο δέρµα και οι
φακίδεσ, καταγράφηκε σε υψηλό ποσοστό του δείγµατοσ. Τέλοσ τα ποσοστά για το επίπεδο των γνώσεων σχετικά µε τισ βλαβερέσ επιδράσεισ τησ ηλιακήσ
ακτινοβολίασ δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η συστηµατική ενηµέρωση των πολιτών(Argyriadou S,2005).
• Οι Kakourou T, Bakoula C, et al, µε τη µελέτη τουσ το
1995, έκαναν προσπάθεια να υπολογίσουν το επίπεδο γνώσησ των Ελληνίδων µητέρων, σχετικά µε τα επιβλαβή αποτελέσµατα τησ ηλιακήσ ακτινοβολίασ και να
διερευνήσουν εάν αυτή η γνώση οδήγησε στη λήψη
προστατευτικών µέτρων για τισ ίδιεσ και τα παιδιά τουσ.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γνώση των µητέρων σε
ποσοστό περίπου 70% χαρακτηρίζεται από ανύπαρκτη
έωσ µέτρια, 16% καλή και µόνο 6% ωσ πολύ καλή. Επίσησ υπήρξε θετική συσχέτιση µε την εκπαίδευση γονέων, την αστική κατοικία, την εργασία τησ µητέρασ -σχετική µε τη βιοµηχανία καλλυντικών- ή τα µέσα µαζικήσ
επικοινωνίασ, και την ιστορία του ηλιακού εγκαύµατοσ
στον έναν ή και τουσ δύο γονείσ (Kakourou T ,1995).
• Οι Αnthouli et al ,το 2004, µελέτησαν τισ γνώσεισ και
τισ συµπεριφορέσ σπουδαστών των Τ.Ε.Ι., και µάλιστα σχολήσ επαγγελµάτων υγείασ σχετικά µε τουσ κινδύνουσ από την ηλιακή ακτινοβολία. Το επίπεδο γνώσησ για το κακόηθεσ µελάνωµα το οποίο καταγράφηκε
στη µελέτη ήταν εξαιρετικά χαµηλό, ενώ αντίθετα το
επίπεδο γνώσησ των µέτρων πρόληψησ του κακοήθουσ µελανώµατοσ κυµάνθηκε µεταξύ 68% και 72%.
Η γνώση των παραγόντων κινδύνου τέλοσ εµφανίζει
υψηλά ποσοστά 53%-61% και ο τρόποσ διάγνωσησ του
µελανώµατοσ 42%-54% (Anthouli, 2004).
∆ιεθνείσ µελέτεσ
Οι Η.Π.Α., ο Καναδάσ, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία
εµφανίζουν τισ περισσότερεσ δηµοσιευµένεσ µελέτεσ
και ακολουθούν µελέτεσ από την Ευρώπη, το Ισραήλ και
άλλεσ χώρεσ, καταδεικνύοντασ την σπουδαιότητα του
αντικειµένου. Οι κυριότερεσ από αυτέσ είναι:
• Σε µελέτεσ των (Lowe JB,1993, Lange JR, 2007,Livingston
PM, 2007, Dixon Η,1999, Lowe JB, 1993) κυρίωσ από
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία καταγράφονται οι
γνώσεισ και οι συµπεριφορέσ παιδιών σχετικά µε την
αντηλιακή προστασία και δεν παρουσιάζονται µεγάλεσ διαφοροποιήσεισ στα αποτελέσµατά τουσ. Μικρό
ποσοστό των Αυστραλών εφήβων- όπωσ προκύπτει
από τισ παραπάνω µελέτεσ-χρησιµοποιούν κάποια
αντηλιακή προστασία, ενώ τα ΜΜΕ φαίνεται ότι αποτελούν τον σηµαντικότερο παράγοντα ενηµέρωσησ των
νέων. Οι γυναίκεσ αναφέρουν ότι περνούν περισσότερη ώρα στον ήλιο µε σκοπό να µαυρίσουν διότι θεωρούν ότι το µαύρισµα τισ κάνει περισσότερο ελκυστικέσ. Σχετικά µε την γνώση των νέων για τουσ κινδύνουσ
από την ηλιακή ακτινοβολία, µετά από την εφαρµογή
εκστρατείασ ενηµέρωσησ η γνώση αυξήθηκε σηµαντικά. Επίσησ σηµαντική επισήµανση είναι ότι παρα-
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τηρήθηκε µείωση τησ χρήσησ αντηλιακήσ προστασίασ
από την παιδική στην εφηβική ηλικία.
• Οι (Geller AC,2002, Cokkinides VE, 2002, Buller DB,2006,
La Bat K,2005) αναφέρονται σε πρόσφατεσ µελέτεσ από
τισ Η.Π.Α. και τον Καναδά. Τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα από αυτέσ είναι ότι µικρό ποσοστό των νέων συνηθίζουν να χρησιµοποιούν αντηλιακή προστασία µε τα κορίτσια να υπερτερούν σε ποσοστό. Σε ότι αφορά τη γνώση,
τα κορίτσια γνωρίζουν περισσότερο τα µέτρα πρόληψησ
ενώ τα αγόρια υπερτερούν στισ γνώσεισ των βλαβών που
προκαλεί η υπεριώδησ ακτινοβολία. Επίσησ σηµαντικά
ποσοστά νέων, που αγγίζουν το 70% κάνουν ηλιοθεραπεία
κάθε χρόνο και υπάρχει σηµαντική αύξηση στη επίπτωση εγκαυµάτων στισ ηλικίεσ 16-18 ετών. Το ποσοστό των
νέων που χρησιµοποιεί αντηλιακό µετά την εφαρµογή ενηµερωτικών προγραµµάτων παρουσιάζει αύξηση 2-3 ποσοστιαίων µονάδων. Άλλη µια ανησυχητική αναφορά από
αυτέσ τισ µελέτεσ είναι ότι 33% των κοριτσιών και 16%
των αγοριών στισ Η.Π.Α. έχουν κάνει τουλάχιστον µια φορά
σολάριουµ. Στην µελέτη των La Bat K,et al 2005, υπάρχει
σηµαντική διαφορά στα αποτελέσµατα, µετά την εφαρµογή ενηµερωτικήσ εκστρατείασ «Sun Smart» (SunSmart
Program 2003-2006). Η γνώση µετά το πρόγραµµα εµφανίζει σηµαντική αύξηση, όµωσ οι συµπεριφορέσ των νέων
διαφοροποιούνται ελάχιστα έωσ και καθόλου.
• Οι Horsley L,2002, (England), Zaborskis A,2004,(Lithuania),
Devos S, 2003,(Belgium), Aquilina S,2004,(Malta),
Branstrom R,2003, (Sweden), Ergul S,2011, (Turkey),
Balzi D,1997,(Italy), έχουν δηµοσιεύσει σηµαντικέσ
µελέτεσ την τελευταία δεκαετία κυρίωσ από την Ευρώπη. Ωσ σηµαντικέσ παρατηρήσεισ από τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών αξίζει να γίνει αναφορά στο ότι
οι µαθητέσ πρωτοβάθµιασ εκπαίδευσησ στην Αγγλία
είναι πιο επιρρεπείσ στην επίπτωση εγκαύµατοσ κατά
τη διάρκεια των διαλειµµάτων στο σχολείο µε ποσοστό27% έναντι του αντίστοιχου ποσοστού στα παιδιά
γυµνασίου που φτάνει το 2,7%. Σηµαντικό είναι επίσησ το ποσοστό(30%) των µαθητών που δήλωσαν ότι
δεν έβαλαν καθόλου αντηλιακό γιατί ήθελαν να µαυρίσουν. Στη µελέτη από τη Σουηδία επισηµαίνεται η
δυσκολία αλλαγήσ τησ συµπεριφοράσ στην ηλικιακή
οµάδα των εφήβων. Οι µελέτεσ από τη Λιθουανία και
το Βέλγιο συµφωνούν στουσ φωτοτύπουσ που χαρακτηρίζουν τον πληθυσµό αυτών των χωρών και είναι
κυρίωσ οι τύποι ΙΙ και ΙΙΙ, αλλά και στο παράδοξο των
αυξηµένων ποσοστών γνώσησ των παραγόντων κινδύνου του καρκίνου του δέρµατοσ περί το 70% σε αντίθεση µε τη µέση διάρκεια παραµονήσ στον ήλιο (πάνω
από 3,8ώρεσ ηµερησίωσ για τουσ ενήλικεσ και αυτό το
ποσοστό αυξάνεται σε 4,6 ώρεσ σε έφηβουσ και σε
παιδιά). Στην Ιταλία, στην αντίστοιχη µελέτη, τα αποτελέσµατα έδειξαν πωσ µεγαλύτερο κίνδυνο για πρόκληση εγκαύµατοσ έχουν τα αγόρια, κάτι που δεν συµφωνεί µε την πλειοψηφία πολλών από τισ άλλεσ µελέτεσ,
επίσησ µόνο 2% του δείγµατοσ φορούσε γυαλιά ηλίου,

5% φορούσε µπλούζα αποτελέσµατα που συµπίπτουν
µε εκείνα αντίστοιχησ µελέτησ από τη Γαλλία. Σηµαντικό σηµείο συµφωνίασ µελετών από πολλέσ χώρεσ
είναι πωσ όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο παρατείνεται
η παραµονή στον ήλιο και όσο ανοιχτότερο τύπο δέρµατοσ έχει κάποιοσ, τόσο µεγαλύτερο κίνδυνο για έγκαυµα διατρέχει. Η έρευνα από την Μάλτα δείχνει ότι τα
κορίτσια θεωρούν ότι το µαύρισµα τα οµορφαίνει, ενώ
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια συµφωνούν ότι πρέπει να ανησυχούν για τισ ελιέσ που έχουν στο σώµα
τουσ. Η γνώση και εδώ αγγίζει ποσοστά πάνω από 70%
τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια αλλά τα κορίτσια παρέµενα στον ήλιο τισ επικίνδυνεσ ώρεσ περισσότερο από τα αγόρια.
• Σε µια µελέτη 100 ατόµων ηλικίασ 11-14 ετών, (Murray
BH 2001), αναφέρεται ότι οι νέοι σε ποσοστό 24% χρησιµοποιούσαν αντηλιακό κατά το µεγαλύτερο µέροσ
τησ διάρκειασ τησ έκθεσήσ τουσ στον ήλιο. Επίσησ 83%
από τουσ συµµετέχοντεσ δηλώνουν ότι όταν χρησιµοποιούσαν αντηλιακό ο δείκτησ προστασίασ (SFP) ήταν
πάνω από 15. Η αναφορά για την ύπαρξη τουλάχιστον
ενόσ εγκαύµατοσ τον προηγούµενο µήνα κυµάνθηκε
στο 75%, ενώ 92% των ερωτηθέντων ανέφερε τουλάχιστον ένα ηλιακό έγκαυµα κατά το προηγούµενο έτοσ.
Τέλοσ οι γυναίκεσ φαίνονται να χρησιµοποιούν αντηλιακό από τουσ άνδρεσ αλλά και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην ηλιοθεραπεία.
• Οι µελέτεσ των Dov Tamir,2002 και Fouad El Sayed
2006, από το Ισραήλ, έχουν ιδιαίτερη σηµασία διότι
στο Ισραήλ η ηλιακή ακτινοβολία από ειδικέσ µετρήσεισ και λόγω του γεωγραφικού πλάτουσ φαίνεται ότι
είναι ισχυρή (ο ήλιοσ λάµπει καθηµερινά από 6 -11,9
ώρεσ την ηµέρα) ( Lemus-Deschamps L,2011). Η επίπτωση του µελανώµατοσ παρουσιάζεται αυξηµένη
κυρίωσ στουσ µετανάστεσ οι οποίοι έχουν ανοιχτόχρωµη επιδερµίδα ενώ αντίθετα στον γηγενή πληθυσµό η
αντίστοιχη επίπτωση µελανώµατοσ είναι µικρότερη και
αυτό αποδίδεται στην ενδυµασία αυτού του πληθυσµού.
Παρά το αυξηµένο ποσοστό ατόµων που χρησιµοποιούν αντηλιακό η επίπτωση των εγκαυµάτων µεταξύ
αυτών που έβαλαν αντηλιακό και εκείνων που δεν έβαλαν, δεν εµφανίζει διαφορέσ.
• Οι Benvenuto-Andrade C, 2005, και Cestari T,2009,
από τη Βραζιλία,µια χώρα στην οποία η κουλτούρα του
πληθυσµού από µόνη τησ παρακινεί στην εµφάνιση
ηλιοκαµένου δέρµατοσ. Παρ΄όλα αυτά τόσο η γνώση
όσο και η εφαρµογή προστατευτικών µέτρων όπωσ
ρούχα, γυαλιά και αντηλιακό εµφανίζουν αυξηµένα
ποσοστά στην ηλικιακή οµάδα των εφήβων .
Σκοπόσ: Ο κύριοσ σκοπόσ τησ παρούσασ µελέτησ ήταν
η καταγραφή και η µελέτη τησ γνώσησ, τησ στάσησ, των
συµπεριφορών και των πεποιθήσεων εφήβων, µαθητών Λυκείων, σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και τισ επιδράσεισ τησ στην υγεία.
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ΕΠΙΜEΡΟΥΣ ΣΤOΧΟΙ
1.Η διερεύνηση τησ γνώσησ των εφήβων σχετικά µε τισ
βλάβεσ που προκαλεί η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
2.Η διερεύνηση των ανεξάρτητων µεταβλητών που αφορούν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία,
εθνικότητα, τόποσ διαµονήσ, τάξη φοίτησησ και χρώµα
µαλλιών) και το πώσ αυτά τα χαρακτηριστικά επιδρούν
στη διαµόρφωση τησ στάσησ και στο επίπεδο γνώσησ
σχετικά µε την ηλιακή ακτινοβολία και τουσ κινδύνουσ
που απορρέουν από την παρατεταµένη έκθεση σε αυτήν.
3.Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των συµπεριφορών
των εφήβων σχετικά µε τα προληπτικά µέτρα που λαµβάνουν τουσ καλοκαιρινούσ κυρίωσ µήνεσ για την προστασία τουσ από την ηλιακή ακτινοβολία.
4. Η αξιολόγηση των συµπεριφορών των εφήβων σχετικά µε την έκθεσή τουσ στην ηλιακή ακτινοβολία σύµφωνα µε τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ του WHO.
5. Η αξιολόγηση του βαθµού και του µέσου ενηµέρωσησ των εφήβων για την αναγκαιότητα λήψησ προληπτικών µέτρων από τον ήλιο.
6. Η καταγραφή των αναγκών ενηµέρωσησ των εφήβων
σχετικά µε την έκθεση στην ηλικιακή ακτινοβολία και
η εκτίµηση του προσφορότερου µέσου.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚEΣ ΥΠΟΘEΣΕΙΣ
Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδοµένα διαµορφώθηκαν
οι παρακάτω υποθέσεισ:
1. Ποιο είναι το επίπεδο γνώσησ των εφήβων στην Ελλάδα σχετικά µε τισ βλάβεσ που προκαλεί η έκθεση στην
ηλιακή ακτινοβολία σε σχέση µε το αντίστοιχο άλλων
χωρών όπωσ αυτό έχει καταγραφεί βιβλιογραφικά;
2. Ποιεσ είναι οι συµπεριφορέσ των εφήβων σχετικά µε
την έκθεσή τουσ στην ηλιακή ακτινοβολία;
3. Συµβαδίζουν οι γνώσεισ µε τισ συµπεριφορά των εφήβων;
4. Ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντεσ – φορείσ ενηµέρωσησ των εφήβων οι οποίοι επηρεάζουν τισ πεποιθήσεισ των εφήβων;
ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ
Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έγινε η σύνταξη του θεωρητικού πλαισίου που απεικονίζεται σχηµατικά στο σχήµα 1. Υπάρχει µια σχέση συσχέτισησ ανάµεσα στη γνώση των παραγόντων κινδύνου επίπτωσησ βλάβησ
από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία(ανεξάρτητη
µεταβλητή) και τησ επίπτωσησ ηλιακού εγκαύµατοσ(εξαρτηµένη µεταβλητή). Οι αιτιακέσ σχέσεισ του θεωρητικού
πλαισίου παρουσιάζουν µια ακολουθία. Οι γνώσεισ και

Σχήµα 1: Γραφική παράσταση θεωρητικού πλαισίου
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οι στάσεισ των εφήβων, καθώσ και τα ατοµικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν ισχυρή αιτιακή σχέση µε την επίπτωση ηλιακού εγκαύµατοσ. Επίσησ την ίδια ισχυρή σχέση παρουσιάζει και η χρήση µέτρων αντηλιακήσ προστασίασ
µε την ίδια µεταβλητή(επίπτωση εγκαύµατοσ). Τέλοσ οι
πεποιθήσεισ των εφήβων (εξαρτηµένη µεταβλητή) εµφανίζουν αιτιακή σχέση µε µεταβλητέσ όπωσ η οικογένεια,
το σχολείο, οι φίλοι(συµβολή παραγόντων στην απόκτηση σκουρόχρωµησ επιδερµίδασ).
Συγχυτικέσ µεταβλητέσ τησ µελέτησ υπολογίζεται
ότι µπορεί να είναι το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η
περιοχή κατοικίασ, το είδοσ του σχολείου, ο φωτότυποσ
του δέρµατοσ κ.λ.π., µεταβλητέσ τισ οποίεσ και θα γίνει
προσπάθεια ελέγχου µέσω στατιστικών µεθόδων (λογαριθµιστική παλινδρόµηση).

θέµα έχει µελετηθεί αρκετά, στην Ελλάδα απουσιάζουν
παρόµοιεσ µελέτεσ για το πιο ευαίσθητο τµήµα του ελληνικού πληθυσµού.
Η παρούσα µελέτη θα καταγράψει µε ακρίβεια το
µέγεθοσ του προβλήµατοσ και θα υποδείξει τα κατάλληλα εργαλεία για την εφαρµογή παρεµβάσεων (προγράµµατα ενηµέρωσησ και πρόληψησ) τόσο από τουσ
επαγγελµατίεσ υγείασ όσο και από τουσ διαχειριστέσ
του προβλήµατοσ που λαµβάνουν τισ πολιτικέσ αποφάσεισ (decision makers). Ωσ επιστηµονικό έργο, η δηµοσιευµένη αυτή µελέτη, ευελπιστούµε πωσ θα εµπλουτίσει, τη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία.

Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΗΣ ΜΕΛEΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΠΟΥ∆ΑΙOΤΗΤΆ ΤΗΣ
Η µείωση του στρώµατοσ του όζοντοσ (η οποία κατεγράφη στα υψηλότερα ιστορικά επίπεδα κατά το τρέχον
έτοσ διενέργειασ τησ µελέτησ,2007) προκαλεί αύξηση
τησ έντασησ τησ ηλιακήσ ακτινοβολίασ. Η αύξηση αυτή
συσχετίζεται άµεσα µε την δραµατική αύξηση τησ επίπτωσησ των δερµατικών καρκίνων σε όλον τον κόσµο.
Η παρατηρούµενη αύξηση τησ επίπτωσησ του κακοήθουσ µελανώµατοσ αφορά σε όλεσ τισ ηλικιακέσ οµάδεσ, και στα δύο φύλα. Ωστόσο, η αύξηση φαίνεται να
είναι µεγαλύτερη µεταξύ ατόµων ηλικίασ 20 έωσ 40 ετών.
Οι κυριότεροι παράγοντεσ κινδύνου για την ανάπτυξη
κακοήθουσ µελανώµατοσ σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα
διαθέσιµα στοιχεία είναι: το ανοιχτόχρωµο δέρµα, η
ύπαρξη αυξηµένου αριθµού σπίλων και η συσσωρευµένη και αλόγιστη έκθεση στον ήλιο. Ιδιαίτερα σχετικά µε την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, σηµαντικό
γενεσιουργό ρόλο διαδραµατίζουν (α) τα ηλιακά εγκαύµατα και (β) η παρατεταµένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία.
Στα παιδιά και στουσ έφηβουσ, η επίπτωση του µελανώµατοσ παρουσιάζει την µεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση µε άλλουσ καρκίνουσ τησ παιδικήσ ηλικίασ: ενώ το
1982 προσβάλλονταν 3 παιδιά ανά 1.000.000 παιδιών,
το 2002 οι επιδηµιολογικέσ µελέτεσ δείχνουν ότι η επίπτωση ανήλθε στα 7 παιδιά ανά 1.000.000 παιδιών. Οι
υπάρχουσεσ ενδείξεισ συνηγορούν για ακόµη µεγαλύτερη αύξηση τησ επίπτωσησ τησ νόσου τα προσεχή έτη.
Με βάση τα παραπάνω και λαµβάνοντασ υπόψη (α)
τισ κλιµατικέσ ιδιαιτερότητεσ τησ χώρασ µασ (έντονη και
µεγάλησ διάρκειασ ηλιοφάνεια για µεγάλο διάστηµα του
έτουσ), (β) την µορφολογία τησ (εκτεταµένεσ ακτέσ) που
ευνοεί την παραµονή και δραστηριότητα στισ ακτέσ για
αρκετούσ µήνεσ, και (γ) την διαµορφωµένη κουλτούρα
των εφήβων σχετικά µε τον ήλιο και την θάλασσα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη διερεύνησησ του σχετικού
κινδύνου, του επιπέδου τησ γνώσησ και τησ στάσησ των
εφήβων σχετικά µε αυτόν. Αν και από την ανασκόπηση
τησ βιβλιογραφίασ στον διεθνή χώρο προκύπτει πωσ το

Ερευνητικόσ σχεδιασµόσ
Ο τύποσ τησ µελέτησ που επιλέχθηκε είναι µη πειραµατικόσ, περιγραφικόσ µε χαρακτήρα επισκόπησησ και
συγχρονικό σχεδιασµό. Ο συγκεκριµένοσ τύποσ µελέτησ
θεωρείται κατάλληλοσ για τη µέτρηση τησ στάσησ και
πρόσφοροσ για τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια εκπόνησησ τησ διπλωµατικήσ εργασίασ. Η περιγραφική µελέτη ή η µελέτη συσχέτισησ, σχεδιάζεται µε σκοπό την
απόκτηση πληροφοριών από πληθυσµούσ, οι οποίεσ
αφορούν στην επικράτηση (επιπολασµόσ-prevalence),
στην κατανοµή (distribution) και στη συσχέτιση (interrelation)
µεταβλητών εντόσ αυτών των πληθυσµών και ο όροσ
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάθε µελέτη στην οποία
ο ερευνητήσ συλλέγει δεδοµένα µε σκοπό τη διερεύνηση χαρακτηριστικών, γνώσεων, απόψεων, στάσεων και
αξιών. Η συγχρονική περιγραφική µελέτη µπορεί να
θεωρηθεί ιδιαίτερα κατάλληλη για να περιγράψει σχέσεισ µεταξύ µεταβλητών σε µια ορισµένη στιγµή, προσδίδοντασ αδρά την εικόνα του φαινοµένου τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο (Sproull NL,1998).

Β. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Μεθοδολογία τησ έρευνασ

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η µελέτη θα διεξαχθεί σε µαθητέσ Ενιαίων Λυκείων
και Ηµερησίων ΤΕΕ του Νοµού Κορινθίασ.
∆ΕΊΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Το δείγµα θα αποτελέσουν σχολικέσ τάξεισ των παραπάνω τύπων σχολείων που λειτουργούν στη συγκεκριµένη περιφέρεια και θα ορισθούν µε τη µέθοδο τησ
τυχαίασ δειγµατοληψίασ(δείγµα ευκολίασ) (Ames, C.
1992a).Το µέγεθοσ του δείγµατοσ που χρειάζεται για να
δείξουµε σχέση, εφόσον διεξαχθεί αµφίπλευροσ στατιστικόσ έλεγχοσ µε επίπεδο σηµαντικότητασ 0,05 και
ισχύ 80%, θα υπολογιστεί σύµφωνα µε τουσ πίνακεσ
ισχύοσ του Cohen. Παράλληλα θα ληφθεί υπόψη το ποσοστό των απωλειών που ενδέχεται να υπάρξουν και γι’
αυτό το λόγο η µελέτη θα προβλέπει αύξηση του αρχικά υπολογιζόµενου δείγµατοσ. Το συνολικό δείγµα που
αναµένεται να συµπεριληφθεί στη µελέτη υπολογίστη-
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κε περίπου στα 500 άτοµα.
Η επιλογή των σχολείων θα γίνει µετά από κατηγοριοποίησή τουσ µε βάση χαρακτηριστικά όπωσ ενιαίοεπαγγελµατικό, αστική- ηµιαστική περιοχή. Μετά από
αυτή τη διαδικασία θα γίνει η τυχαιοποίηση των σχολείων µε σκεπτικό τόσο την αναλογική εκπροσώπηση των
προηγούµενων βασικών χαρακτηριστικών όσο και τη
ισάριθµησ εκπροσώπησησ.Τα σχολεία που επιλέχθηκαν µετά από την προαναφερθείσα διαδικασία έχουν
συνολικό αριθµό µαθητών 925.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟY
Από τη µελέτη θα αποκλειστούν:
1. Οι µαθητέσ (άνω των 18 ετών) που δεν θα δεχθούν να
συµµετάσχουν στη µελέτη και δεν θα υπογράψουν την
πληροφορηµένη συγκατάθεση.
2. Οι µαθητέσ (κάτω των 18 ετών) που δεν θα έχουν φέρει
συµπληρωµένη την πληροφορηµένη συγκατάθεση
από τον γονέα τουσ.
3. Οι µαθητέσ που δεν γνωρίζουν πολύ καλά την Ελληνική γλώσσα.
4. Οι µαθητέσ που κατά τη διάρκεια τησ διαδικασίασ
απουσιάζουν από το σχολείο τουσ.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τα δεδοµένα τησ µελέτησ επιλέχθηκε να συλλεχθούν
µε τη διαδικασία των ανώνυµων ερωτηµατολογίων (µέθοδοσ αυτοαναφοράσ), η οποία θεωρείται ωσ η καταλληλότερη για τη συλλογή δεδοµένων που αναφέρονται σε
απόψεισ, στάσεισ, πεποιθήσεισ και αξίεσ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ
Οι µαθητέσ θα απασχοληθούν µόνο µια (1) διδακτική
ώρα κατά την οποία θα κληθούν να συµπληρώσουν οικειοθελώσ και ανωνύµωσ, το ερωτηµατολόγιο. Κατά την
ώρα τησ επίδοσησ του ερωτηµατολογίου, ο ερευνητήσ
θα είναι παρών για την αποσαφήνιση πιθανών αποριών.
Η παρουσία ή µη µέλουσ του διδακτικού προσωπικού
κατά την συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου επαφίεται
στην σχολική κοινότητα, χωρίσ αυτό να επηρεάζει την
όλη διαδικασία. Ο προγραµµατισµόσ και το χρονοδιάγραµµα των επισκέψεων του ερευνητή στα σχολεία,
θα γίνει ανάλογα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθητών κάθε σχολείου και τισ ιδιαιτερότητεσ κάθε τάξησ.
Σε όλουσ τουσ µαθητέσ και στουσ γονείσ τουσ θα δοθούν
πληροφορηµένεσ συγκαταθέσεισ για την αποδοχή ή όχι
τησ συµµετοχήσ των µαθητών στη µελέτη.
ΕΡΓΑΛΕIΟ ΜEΤΡΗΣΗΣ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετέσ ποσοτικέσ
µελέτεσ που ασχολήθηκαν µε τη στάση, τισ γνώσεισ και
τισ συµπεριφορέσ των εφήβων, αλλά και άλλων ηλικιακών οµάδων, σχετικά µε την ηλιακή ακτινοβολία και τισ
επιπτώσεισ τησ στον ανθρώπινο οργανισµό.

To ερωτηµατολόγιο που επιλέχθηκε γι’ αυτήν την µελέτη ωσ εργαλείο µέτρησησ τησ στάσησ, τησ γνώσησ και
των πεποιθήσεων των εφήβων σχετικά µε την ηλιακή
ακτινοβολία και τισ επιβλαβείσ συνέπειεσ που µπορεί
να επιφέρει στον ανθρώπινο οργανισµό, έχει χρησιµοποιηθεί κατά το µεγαλύτερο µέροσ του σε παρόµοια
µελέτη (La Bat K,2005). από το Πανεπιστήµιο τησ Μινεσότα, τον Μάρτιο του 2005. Το θέµα τησ µελέτησ ήταν
«∆ιαχρονική µελέτη τησ στάσησ και τησ συµπεριφοράσ
σχετικά µε την λήψη αντηλιακήσ προστασίασ». Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε εφήβουσ. Ζητήθηκε η άδεια
του συγγραφέωσ του ερωτηµατολογίου, για τη χρήση και
την τροποποίησή του, ανάλογα µε τισ ανάγκεσ τησ παρούσασ µελέτησ, η οποία και εδόθη.
Το αρχικό ερωτηµατολόγιο περιελάµβανε 15 ερωτήσεισ. Από αυτέσ αφαιρέθηκαν δύο που αφορούσαν τα
ινστιτούτα τεχνητού µαυρίσµατοσ και χρησιµοποιήθηκαν οι υπόλοιπεσ δεκατρείσ (13). Σε αυτέσ προστέθηκαν οι ερωτήσεισ που αφορούν τα δηµογραφικά στοιχεία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά, συνολικά δέκα
ακόµα ερωτήµατα, καθώσ και ερωτήσεισ που διερευνούν τη γνώση του πληθυσµού µελέτησ σχετικά µε την
ηλιακή ακτινοβολία, τουσ κινδύνουσ από την υπερβολική έκθεση σε αυτήν καθώσ και τη γνώση σχετικά µε τα
απαιτούµενα µέτρα αντηλιακήσ προστασίασ. Όλεσ οι
ερωτήσεισ που προστέθηκαν βασίστηκαν σε ερωτηµατολόγιο τα οποίο δηµοσιεύει ο WHO, µε τη µορφή ερωταπαντήσεων, σχετικέσ µε το θέµα που µελετάται.
ΣΤΆΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ
Μετά την ολοκλήρωσή του, το ερωτηµατολόγιο δόθηκε
για πιλοτική στάθµιση σε 30 παιδιά ίδιασ ηλικίασ που
δεν πήγαιναν στα σχολεία που είχαν επιλεγεί αλλά σε
άλλο σχολείο γειτονικήσ πόλησ. Αφού συµπληρώθηκαν,
µελετήθηκαν και διαπιστώθηκε πωσ σε αρκετέσ ερωτήσεισ στισ οποίεσ διερευνούνταν η γνώση, δεν υπήρχε σαφήνεια στην απάντηση και αυτέσ οι ερωτήσεισ αναπροσαρµόστηκαν µε την εφαρµογή απαντήσεων πολλαπλήσ
επιλογήσ. Στισ απαντήσεισ αυτών των ερωτήσεων συµπεριελήφθησαν και παραπλανητικά στοιχεία µε σκοπό την
µεγαλύτερη αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Το ερωτηµατολόγιο δόθηκε πάλι στα ίδια άτοµα για δεύτερη πιλοτική στάθµιση και κατά τη διάρκεια αυτήσ τησ διαδικασίασ δεν παρατηρήθηκαν δυσκολίεσ τόσο κατά τη
συµπλήρωση, όσο και κατά την ανάγνωση και επεξεργασία των αποτελεσµάτων.
ΤΕΛΙΚO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛOΓΙΟ
Το τελικό ερωτηµατολόγιο όπωσ αυτό παρατίθεται στο
παράρτηµα, αποτελείται από τέσσερισ ενότητεσ:
• Στην πρώτη ενότητα, περιλαµβάνονται ερωτήσεισ οι
οποίεσ αφορούν δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία,
εθνικότητα, τόποσ κατοικίασ) εκπαιδευτικά (τάξη Λυκείου) και προσωπικά χαρακτηριστικά (χρώµα µαλλιών,
αριθµόσ σπίλων και κατανοµή αυτών στο σώµα και τρό-
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ποι παρακολούθησησ τησ εξέλιξησ των σπίλων-ιατρική ή ατοµική παρακολούθηση χρώµατοσ και µεγέθουσ).
• Στη δεύτερη ενότητα, περιλαµβάνονται ερωτήσεισ οι
οποίεσ αφορούν τη διερεύνηση τη γνώσησ των εφήβων για το µελάνωµα του δέρµατοσ, την υπεριώδη
ακτινοβολία, τα µέτρα αντηλιακήσ προστασίασ, τουσ
επιβαρυντικούσ παράγοντεσ εµφάνισησ δερµατικού
καρκίνου και δερµατικήσ βλάβησ γενικότερα.
• Στην τρίτη ενότητα, περιλαµβάνονται ερωτήσεισ οι
οποίεσ αφορούν την καταγραφή των συµπεριφορών
και των συνηθειών των νέων και συγκεκριµένα, τον
αριθµό των θαλάσσιων µπάνιων το προηγούµενο καλοκαίρι, τισ συνήθεισ ώρεσ, τη λήψη µέτρων για αντηλιακή προστασία, τον ορθό ή όχι τρόπο χρήσησ των
παραπάνω µέτρων, το ιστορικό και το είδοσ του ηλιακού εγκαύµατοσ που τυχόν υπέστησαν.
• Στην τέταρτη ενότητα, περιλαµβάνονται ερωτήσεισ οι
οποίεσ αφορούν την καταγραφή των πεποιθήσεων των
εφήβων σχετικά µε το επιθυµητό χρώµα δέρµατοσ,
για ποιο λόγο χρησιµοποιούν αντηλιακά µέτρα προστασίασ και από ποιουσ παράγοντεσ έχουν επηρεαστεί ή παροτρυνθεί για τη λήψη ή όχι αυτών των µέτρων.
ΑΞΙΟΠΙΣΤIΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ
Η αξιοπιστία οµοιογένειασ ή εσωτερικήσ συνοχήσ
(homogeneity-internal consistency), είναι µια µορφή
αξιοπιστίασ για την οποία µπορεί να γίνει έλεγχοσ στη
συγκεκριµένη µελέτη. Η οµοιογένεια ή εσωτερική συνοχή αφορά στισ προτάσεισ του ερωτηµατολογίου αλλά και
στη µεταξύ τουσ συσχέτιση, δηλαδή στο βαθµό στον οποίο
όλα τα επιµέρουσ τµήµατα του εργαλείου µετρούν το ίδιο
χαρακτηριστικό. Η αξιοπιστία εσωτερικήσ συνοχήσ στη
µελέτη µασ, ελέγχθηκε µε το συντελεστή συσχέτισησ άλφα
(Cronbach’s a), ο οποίοσ βρέθηκε ίσοσ µε 0.76. Εφόσον
ο δείκτησ είναι µεγαλύτεροσ του 0.70, η αξιοπιστία του
ερωτηµατολογίου θεωρείται επαρκήσ (Cronbach LJ,1990).
Η εγκυρότητα µιασ µελέτησ δείχνει κατά πόσο το
ψυχοµετρικό µέσο- εργαλείο, και κατά συνέπεια οι µετρήσεισ που µασ δίνει , µετράει αυτό το οποίο προορίζεται
να µετρήσει. Η ικανοποιητική συσχέτιση των περισσό-

τερων ερωτήσεων τησ κλίµακασ στη µελέτη µασ µε το
συνολικό τουσ άθροισµα µέσω του συντελεστή Spearman(rs),
αποτελεί ένδειξη εγκυρότητασ. Η αξιοπιστία άλφα των
προτάσεων τησ κλίµακασ στάσεων στη µελέτη µασ βρέθηκε να είναι rs= 0.78. Τιµέσ του rs κοντά στα άκρα(1έωσ 1), δηλώνουν έναν υψηλό βαθµό συσχέτισησ µεταξύ µεταβλητών και έτσι και η εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου
µασ κρίνεται επαρκήσ (Polit DF,1991).
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ∆Ε∆ΟΜEΝΩΝ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΝAΛΥΣΗ
Οι ποιοτικέσ µεταβλητέσ θα περιγραφούν µε την απόλυτη και σχετική συχνότητα. Για την σύγκριση αναλογιών
(π.χ. γνώση των µαθητών για κινδύνουσ από την ηλιακή
ακτινοβολία και δηµογραφικά στοιχεία) θα χρησιµοποιηθεί ο έλεγχοσ χ2 test. Οι µέσεσ τιµή (mean) και η τυπική απόκλιση (SD) θα χρησιµοποιηθούν επίσησ για την
περιγραφή τησ συνολικήσ βαθµολογίασ γνώσησ των µαθητών. Για τη σύγκριση τησ συνολικήσ βαθµολογίασ γνώσησ των µαθητών ωσ ποσοτική µεταβλητή µεταξύ τριών
ή παραπάνω διαφορετικών οµάδων θα χρησιµοποιηθεί
o παραµετρικόσ έλεγχοσ ανάλυσησ διασποράσ (ANOVA),
ενώ για τη σύγκριση τησ συνολικήσ βαθµολογία µεταξύ
δυο οµάδων o παραµετρικόσ έλεγχοσ Student’s t-test.
Τα επίπεδα σηµαντικότητασ είναι αµφίπλευρα και η
στατιστική σηµαντικότητα θα τεθεί στο 0,05. Για την ανάλυση θα χρησιµοποιηθεί το στατιστικό πρόγραµµα SPSS
(Levesque R,2007).
Η διασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού ανταπόκρισησ (response rate) θα επιτευχθεί µε την συνεχή
επίβλεψη του ερευνητή σε ότι αφορά τη συλλογή των
δεδοµένων και τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων.
ΗΘΙΚA ΖΗΤHΜΑΤΑ
Στην παρούσα µελέτη δεν υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Το
ερωτηµατολόγιο που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ανώνυµο και σε κανένα σηµείο δεν θα περικλείει ερωτήµατα
που θα µπορούσαν υπό οποιεσδήποτε συνθήκεσ να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ερωτώµενου. Θα ληφθούν
µέτρα διασφάλισησ του απορρήτου και των άλλων δικαιωµάτων σύµφωνα µε τη διακήρυξη του Ελσίνκι και όπωσ

Χρονοδιάγραµµα:

Η έρευνα θα αρχίσει αµέσωσ µετά την έκδοση τησ σχετικήσ έγκρισησ από το
Υπουργείο Παιδείασ και ακολουθήσει τα εξήσ στάδια: ίασ

Μήνεσ 1-5

Το πρωτόκολλο έρευνασ θα αποσταλεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για έγκριση
Τελειοποίηση τησ βιβλιογραφικήσ ανασκόπησησ και ανάπτυξη του ερωτηµατολογίου
που θα χρησιµοποιηθεί. Πιλοτική µελέτη και στάθµιση του ερωτηµατολογίου.
Τελειοποίηση του ερωτηµατολογίου. Συγγραφή γενικού µέρουσ.
Μετά την λήψη τησ γραπτήσ αδείασ για την διεξαγωγή τησ µελέτησ στα σχολεία, θα
ενηµερωθούν οι διευθυντέσ των σχολείων.
Θα ορισθούν οι ηµεροµηνίεσ που θα επισκεφθεί η ερευνήτρια στα σχολεία.
Συλλογή ερωτηµατολογίων, κωδικοποίηση
Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων. Συγγραφή µελέτησ.

Μήνεσ 6-10

Μήνεσ 10-12
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αυτή τροποποιήθηκε στο Τόκυο το 2004 (WMA Declaration
of Helsinki,Tokyo 2004). Αδύνατη θα είναι επίσησ η ταυτοποίηση τησ δοµήσ (σχολεία) στην οποία συµπληρώθηκε το ερωτηµατολόγιο και θα υπόκειται σε άµεση κωδικοποίηση. Τα στοιχεία αυτά θα παραµείνουν αυστηρά προσ
χρήση τησ στατιστικήσ επεξεργασίασ των δεδοµένων.
Πριν την έναρξη τησ συµπλήρωσησ του ερωτηµατολογίου θα ενηµερώνεται ο µαθητήσ και θα ζητείται η
συγκατάθεσή του. Ο συµµετέχων θα έχει τη δυνατότητα να µην απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση και για
τον οποιονδήποτε λόγο. Το πρωτογενέσ υλικό (συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια) που θα προκύψει, θα παραµείνει αυστηρά σε χρήση του ερευνητή και του επιβλέποντοσ καθηγητή και δεν θα παραχωρηθεί για οποιονδήποτε
σκοπό σε τρίτο πρόσωπο, καθ’όλη τη διάρκεια αλλά και
µετά το πέρασ τησ ερευνητικήσ µελέτησ.
Το ερευνητικό πρωτόκολλο θα λάβει έγκριση από το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

2002;109(6):1124-30.
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