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Συμμετοχή σε ερευνητική μελέτη  
Υποψήφιου Διδάκτορα Τμήματος 

 

Αγαπητοί φοιτητές /τριες του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

 

Σας παρακαλώ όπως αφιερώσετε λίγο χρόνο και συμπληρώσετε το κάτωθι 

ερωτηματολόγιο για μελέτη που διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής 

στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος είναι ο κάτωθι: 

https://healthsurveys.csl.gr/index.php/948388?lang=el.  

Η έρευνα αφορά στη διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και πρακτικών των 

φοιτητών Νοσηλευτικής αναφορικά με το εμβόλιο της ηπατίτιδας Β και της εποχικής γρίπης, 

καθώς και στην καταγραφή της εμβολιαστικής τους κατάστασης. Επίσης, θα διερευνηθούν 

οι γενικές στάσεις των φοιτητών αναφορικά με τους εμβολιασμούς.  

Το εργαλείο της έρευνας αποτελεί ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο 

δημιουργήθηκε για τους σκοπούς της συγκεκριμένης μελέτης, συμπληρώνεται από τον ίδιο 

τον συμμετέχοντα και περιλαμβάνει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τη γενική στάση 

τους αναφορικά με τους εμβολιασμούς και ειδικότερα τις γνώσεις, τις στάσεις, τις πρακτικές 

και την εμβολιαστική κάλυψή τους σχετικά με τον ιό της ηπατίτιδας Β και τον ιό της γρίπης. 

Το εργαλείο της έρευνας σχεδιάστηκε από την ίδια την ερευνήτρια αξιοποιώντας δεδομένα 

από τη διεθνή βιβλιογραφία.  

Αναλυτικότερα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων θα 

περιλαμβάνουν 13 ερωτήσεις σχετικές με το φύλο, την ηλικία, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, 

την οικογενειακή και εργασιακή κατάσταση, τον τόπο μόνιμης κατοικίας, το Πανεπιστημιακό 

Ίδρυμα και έτος φοίτησης, την ασφαλιστική ικανότητα αλλά και τις συνήθειες καπνίσματος 

και κατανάλωσης αλκοόλ. Η γενική στάση των φοιτητών αναφορικά με τους εμβολιασμούς 

διερευνάται με 9 ερωτήσεις εμπιστευτικότητας, αποδοχής και εμβολιαστικής κάλυψής τους 

έναντι βασικών μεταδοτικών νοσημάτων.  

Στη συνέχεια, το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 50 ερωτήσεις γνώσεων, στάσεων, πρακτικών 

και κατάστασης εμβολιασμού για τον ιό της ηπατίτιδας Β. Το ερωτηματολόγιο 

ολοκληρώνεται με 25 ερωτήσεις για τον ιό της γρίπης, οι οποίες κατανέμονται σε τέσσερα 

πεδία, τις γνώσεις για τον ιό (9 ερωτήσεις), τις στάσεις των φοιτητών απέναντι στη νόσο (4 

ερωτήσεις), τις  πρακτικές που ακολουθούν για την πρόληψη νόσησης (8 ερωτήσεις) και 

ακόμα, την εμβολιαστική κάλυψή τους (4 ερωτήσεις). Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου ανέρχεται σε περίπου 10-15 λεπτά. 

https://healthsurveys.csl.gr/index.php/948388?lang=el


Τα προσδοκώμενα ερευνητικά αποτελέσματα της προτεινόμενης μελέτης αφορούν 

στη δυνατότητα πανελλαδικής καταγραφής, σε πραγματικό χρόνο της εμβολιαστικής 

κάλυψης έναντι της ηπατίτιδας Β (HBV) και της γρίπης του πληθυσμού των φοιτητών 

Νοσηλευτικής της χώρας. Η μελέτη θα αναζητήσει περαιτέρω τους πιθανούς παράγοντες 

κινδύνου μόλυνσης των φοιτητών από λανθασμένες νοσηλευτικές πρακτικές. Με αυτό τον 

τρόπο τα προγράμματα νοσηλευτικών σπουδών θα γίνουν πιο στοχευμένα στην πρόληψη 

και τον έλεγχο των λοιμώξεων κατά την πρακτική άσκηση των φοιτητών Νοσηλευτικής αλλά 

και στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.  

Παρακαλώ συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο, έχοντας υπόψη ότι είναι σύντομο και 

ανώνυμο, συνεπώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα αναλυθούν μόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή και τον χρόνο σας. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Στατήρη Αναστασία, Υποψήφια Διδάκτωρ  

Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 


