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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΔΗΑΓΧΓΖ: Ζ ζεμνπαιηθή βία απνηειεί έλα θξίζηκν δήηεκα δεκφζηαο πγείαο κε πνιιαπιέο 

ζπλέπεηεο γηα ηνπο/ηηο επηδψληεο/ήζαζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αληηκεηψπηζή ηεο θαίλεηαη λα 

εηζάγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηε δηεζλή πγεηνλνκηθή αηδέληα θπξίσο αλαθνξηθά κε ηε 

δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο απφθξηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο. Δδψ θαη 

αξθεηέο δεθαεηίεο πνιιέο ρψξεο ζηνρεχνπλ ζηελ εμεηδίθεπζε λνζειεπηψλ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ πεξηζηαηηθψλ, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεμνπαιηθή βία σο έλα θαηλφκελν πνπ ρξήδεη 

εμεηδηθεπκέλεο θξνληίδαο, πξνζεθηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο. 

ΚΟΠΟ: Ζ εξγαζία επηρεηξεί λα εθηηκήζεη εάλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ Διιάδα έρεη 

εθνδηαζηεί κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, γηα λα δηαρεηξηζηεί πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο 

βίαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε εξγαζία επηδηψθεη λα δηεξεπλήζεη θαηά πφζν είλαη ππαξθηή ε 

αλάγθε εμεηδίθεπζεο ησλ λνζειεπηψλ πάλσ ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο. 

ΜΔΘΟΓΟ: Πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγρξνληθή κειέηε ηνλ Ηαλνπάξην 2022. Ζ ζπιινγή δεδνκέλσλ 

έγηλε κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν. Σν δείγκα ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη σο δείγκα επθνιίαο απνηέιεζαλ λνζειεπηέο αλεμαξηήησο ρψξνπ εξγαζίαο. ηελ 

έξεπλα αληαπνθξίζεθαλ 109 επαγγεικαηίεο. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ην 79.7% ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ έρεη έξζεη ζε 

επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθφ ελψ επί ππνςίαο πεξηζηαηηθνχ, κφλν ην 53,2% πξνζπάζεζε λα 

δηεξεπλήζεη πεξαηηέξσ ην πεξηζηαηηθφ. Σν 85,4% δήισζε φηη δε γλσξίδεη γηα ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ  θαη ην 73,4% δελ έρεη ιάβεη ζπλαθή εθπαίδεπζε. Πξνθαηαιήςεηο αλαθνξηθά κε 

ηνπο επηδψληεο είλαη ππαξθηέο αιιά φρη θπξίαξρεο. Σέινο, ην 90.8% αληηιακβάλεηαη ηε ζεμνπαιηθή 

βία σο έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη εθθξάδεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη αλεπαξθήο εκπινθή ησλ λνζειεπηψλ ζην 

θαηλφκελν, ε νπνία κνηάδεη λα απνηειεί θπζηθή ζπλέπεηα ησλ απνζπαζκαηηθψλ γλσζηαθψλ πφξσλ 

αιιά θαη ηεο έιιεηςεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ παξέκβαζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο 

πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνηεηηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζπληζηνχλ 

ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ ππαξθηή ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ εμεηδίθεπζεο. 

 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: ζεμνπαιηθή βία, λνζειεπηηθή θξνληίδα, λνζειεπηηθή εμεηδίθεπζε 
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ABSTRACΣ 

INTRODUCTION: Sexual violence comprises a crucial public health issue inducing multiple 

consequences to survivors. Recently, its handling seems to be increasingly introduced to global 

health agenda mainly regarding protocols‟ development and reinforcement of health care workers‟ 

response. For decades, many countries have aimed at nursing specialization for the management of 

these cases, having identified sexual violence as a phenomenon which needs dedicated care, careful 

manipulations and cross-disciplinary approach. 

AIM: The survey aims to assess if nurses in Greece have been introduced to the necessary 

knowledge and have developed skills with which they can manage efficiently cases of sexual 

violence. Following this, the assignment attempts to analyze to what extent the need of nursing 

specialization regarding sexual violence exists. 

METHODS: A cross-sectional study was conducted in January 2022. A questionnaire was posted on 

the web for the purpose of data collection. The sample, defined as convenience sample, consists of 

109 nurses regardless of their work position.  

RESULTS: According to the survey‟s findings, 79.7% of the sample hasn‟t had any contact with 

sexual violence cases. Among those who suspected that a patient may had confronted sexual 

violence, only 53.2% have tried to investigate the case further. 85.4% of nurses indicate that they 

are not aware of any related protocol and 73.4% haven‟t received pertinent education. Our findings 

also confirm that though biases against sexual violence survivors do exist, these are not dominant. 

Lastly, 90.8% of participants consider sexual violence as an important issue of public health and 

express the need for further education. 

CONCLUSION: In Greece, a deficient involvement of nurses regarding sexual violence is 

observed. This fact seems to constitute a reasonable consequence of fragmentary knowledge 

resources together with the lack of an integrated intervention planning. These gaps which hinder the 

identification and the efficient management of these cases compose significant facts that necessitate 

a contemporary framework of nursing specialization.  

 

 

Key Words: sexual violence, nursing care, nursing specialization 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζεμνπαιηθή βία απνηειεί έλα θαηλφκελν επξέσο δηαδεδνκέλν ζε παγθφζκην επίπεδν αθνχ 

θαζεκεξηλά εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο. Ζ ζεμνπαιηθή βία αμίδεη πνιχ κεγάιε πξνζνρή απφ πγεηνλνκηθή ζθνπηά θαζψο 

ζπλεπάγεηαη ζνβαξή παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο ηφζν 

ζηε ζσκαηηθή φζν θαη ζηελ ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ.  

Ζ παξνχζα κειέηε επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη δηάθνξεο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ ηεο 

δηεμαγσγήο κηαο πεξηγξαθηθήο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ απφθξηζε 

ησλ λνζειεπηψλ ζε ηέηνηα πεξηζηαηηθά ζηελ Διιάδα. Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ζην πξψην κέξνο 

γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη απνηππψλνληαη νη βαζηθέο γλψζεηο γχξσ 

απφ ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο απφ κία πγεηνλνκηθή ζθνπηά ελψ ζην δεχηεξν 

παξαηίζεληαη θαη ζπδεηνχληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα.  

πγθεθξηκέλα, ζηα θεθάιαηα ηεο πξψηεο ελφηεηαο επηρεηξείηαη αξρηθά λα δηαηππσζνχλ 

νξηζκνί, λα απνζαθεληζηνχλ έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζεμνπαιηθή βία θαη λα 

θαηαγξαθνχλ νξηζκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. ηελ πνξεία αλαιχνληαη νη παξάγνληεο 

επαισηφηεηαο, νη επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ αηφκσλ θαη ηα εκπφδηα ζηελ αλαδήηεζε θξνληίδαο 

ελψ παξάιιεια γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ζηελ νξζή θιηληθή δηαρείξηζε. Σέινο, παξνπζηάδεηαη 

ε λνζειεπηηθή εηδηθφηεηα SANE (sexual assault nurse examiners)  θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φπνπ 

έρεη εθαξκνζηεί.  

Ζ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έγηλε ζηηο δηαδηθηπαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ PubMed θαη 

Google Scholar, κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ηα 20 έηε. Δθηφο απφ ην πεδίν ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο 

αληιήζεθε βηβιηνγξαθία θαη απφ παξεκθεξή πεδία έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην human trafficking, 

ηελ έκθπιε βία θαη ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε. Χο επί ησ πιείζηνλ ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη ζηε ζεμνπαιηθή βία απέλαληη ζε γπλαίθεο θαη παηδηά.  Καηά ηελ αλαδήηεζή ηεο έγηλε 

πξνζπάζεηα λα αλαζπξζνχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ θαη άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ ζπρλά 

παξακέλνπλ ζηελ αθάλεηα φζνλ αθνξά ηελ ζεμνπαιηθή βία, φπσο άληξεο, LGBT+ άηνκα, 

πξνζθπγηθνί πιεζπζκνί, εξγαδφκελνη ζην ρψξν ηνπ ζεμ θ.α. Παξφηη φπσο ζα αλαθεξζεί εθηελψο 

θαη παξαθάησ ε ζεμνπαιηθή βία έρεη πνιιέο κνξθέο, ηα πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα δεδνκέλα  

εζηηάδνπλ ζην βηαζκφ. Λφγσ απηήο ηεο παξαδνρήο ε εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε απηφ ην θνκκάηη, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ θιηληθή δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ.  

ε ζπλέρεηα ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο, ζην εξεπλεηηθφ κέξνο επηρεηξείηαη  λα 

εθηηκεζεί εάλ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ Διιάδα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

γηα λα δηαρεηξηζηεί πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο. Αμηνινγείηαη θαηά πφζν νη λνζειεπηέο, σο 
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επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή επαθή κε ηνπο αζζελείο, είλαη επαξθψο 

πξνεηνηκαζκέλνη λα παξέρνπλ θαηάιιειε θξνληίδα θαη ππνζηήξημε. 

 ην πιαίζην απηφ, κέζα απφ κηα ζπγθξηηηθή νπηηθή εμεηάδεηαη αλ νη γλψζεηο θαη νη 

αληηιήςεηο πνπ εληνπίδνληαη ζην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ ή απνθιίλνπλ απφ ηα ζρεηηθά 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Με βάζε ηα παξαπάλσ, επηρεηξείηαη λα δνζεί απάληεζε θαηά πφζν είλαη 

ππαξθηή ε αλάγθε εμεηδίθεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο Διιάδαο ζηε δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο
 ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΒΗΑ 

1.1 Πψο νξίδεηαη ε ζεμνπαιηθή βία. 

Ζ ζεμνπαιηθή βία αθνξά έλα πιήζνο πξάμεσλ πνπ απεηινχλ ηε ζεμνπαιηθή απηνλνκία ησλ 

αηφκσλ. Χο πην νινθιεξσκέλνο παξαηίζεηαη ν νξηζκφο ησλ WHO
1
 et al. (2020) αλαθνξηθά κε ηε 

ζεμνπαιηθή βία, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη σο ‘‘νπνηαδήπνηε ζεμνπαιηθή πξάμε ή απόπεηξα 

ζεμνπαιηθήο πξάμεο, αλεπηζύκεηα ζεμνπαιηθά ζρόιηα ή πξνηάζεηο ελάληηα ζηε ζεμνπαιηθόηεηαο ελόο 

αηόκνπ, κε ηε ρξήζε εμαλαγθαζκνύ, από νπνηνδήπνηε άηνκν αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε ηνπ κε ην 

ζύκα, ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ελδεηθηηθά ηνπ ζπηηηνύ θαη ηεο εξγαζίαο’’.  

πρλά ν νξηζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ηαπηίδεηαη κε ηελ έκθπιε βία. Ό νξηζκφο φκσο ηεο 

έκθπιεο βίαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη φιεο ηηο κνξθέο βίαο πνπ εκθαλίδνληαη “ωο 

απνηέιεζκα θνηλωληθά απνδηδόκελωλ δηαθνξνπνηήζεωλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θύιν, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηηο άληζεο ζρέζεηο εμνπζίαο κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλωλίαο’’ (Keygnaert and Guieu, 2015). Παξφηη πεξηθιείεη ηελ ζεμνπαιηθή βία πνπ κπνξεί λα 

βηψζεη έλα άηνκν εμαηηίαο ηνπ βηνινγηθνχ ή θαη θνηλσληθνχ ηνπ θχινπ, δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηή 

θαη δελ κπνξεί λα ηελ πεξηγξάςεη ζηελ νιφηεηά ηεο ( De schijver et al., 2018). 

Οη κνξθέο ζεμνπαιηθήο βίαο πνηθίινπλ απφ ηηο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο
2
 θαη ην  βηαζκφ

3
 έσο 

ηελ άξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο αληηζχιιεςεο, ηελ αλαγθαζηηθή άκβισζε, ηνπο 

θαηαλαγθαζηηθνχο γάκνπο, ηελ θιεηηνξηδεθηνκή ή ηελ θαηαλαγθαζηηθή πνξλεία (Κνχηα, 2015) 

(Jina and Thomas, 2013). Ζ ζεμνπαιηθή βία κπνξεί λα αζθείηαη κε ζσκαηηθή επηβνιή αιιά θαη λα 

βαζίδεηαη ζε ςπρνινγηθφ εμαλαγθαζκφ, θαηάρξεζε εμνπζίαο, παξνρή αληαιιάγκαηνο ή ζηελ 

αληθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα αληηδξάζεη εμαηηίαο ηεο ζσκαηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο ή λνεηηθήο 

θαηάζηαζήο ηνπ.  

 

 

                                                           
1
 WHO: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο. 

2
 Ζ ζεμνπαιηθή επίζεζε αλαθέξεηαη ζε έλα επξχ θάζκα κε ζπλαηλεηηθήο ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. 

3
 Ο βηαζκφο απνηειεί έλα λνκηθφ φξν θαη σο εθ ηνχηνπ ν νξηζκφο ηνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην λνκηθφ πιαίζην. 

Αλαθέξεηαη  ζε κε ζπλαηλεηηθή δηείζδπζε ζην ζηφκα, ηνλ πξσθηφ ή ηνλ θφιπν ή πξάμεηο ίδηαο βαξχηεηαο . Μπνξεί λα 

νξίδεηαη κε βάζε ηε ρξήζε βίαο ή/θαη ηελ απνπζία ζπλαίλεζεο (Sena et al, 2015). 
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1.2 Ζ έλλνηα ηεο ζπλαίλεζεο 

Ζ ζπλαίλεζε είλαη κηα έλλνηα άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζεμνπαιηθή βία θαζψο κε βάζε ην 

δηεζλέο δίθαην θαη ηα δηεζλή πξφηππα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κνλαδηθφ πξναπαηηνχκελν ψζηε 

λα ραξαθηεξηζηεί κηα πξάμε σο ζεμνπαιηθή βία, απνηειεί ε απνπζία ειεχζεξα δνζείζαο 

ζπγθαηάζεζεο
4

. Ζ χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
5

 (2011) γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο αλαθέξεη ξεηά φηη ν βηαζκφο νθείιεη λα νξίδεηαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηελ απνπζία 

ζπλαίλεζεο. Ζ απαίηεζε απηή πξνθχπηεη απφ ηελ αλαγλψξηζε φηη ην βαζηθφ δηθαίσκα πνπ 

πιήηηεηαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ε ζεμνπαιηθή απηνλνκία θαη επνκέλσο ηα δηεζλή πξφηππα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξα δνζείζεο ζπλαίλεζεο θαη φρη ηε 

βία σο ην θεληξηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ νξηζκφ εγθιεκάησλ ζεμνπαιηθήο βίαο (Carney, 2018; 

Delgadillo, 2017). 

 Μία κειέηε ησλ Diesen and Diesen‟s (1010), αλέδεημε φηη νη λφκνη πεξί βηαζκνχ πνπ 

βαζίδνληαη ζηνλ εμαλαγθαζκφ θαη ζηε βία εληζρχνπλ ην ηξαχκα ησλ επηδψλησλ
6
. ε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο  ην άηνκν θαιείηαη λα απνδείμεη φηη πξνζπάζεζε λα αληηζηαζεί θαη δελ ηα θαηάθεξε ηε 

ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ επηδψλησλ δελ θαηαθέξλεη λα πξνβάιεη αληίζηαζε 

κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά ηξαχκαηα σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
7
 (Tavara, 2006). 

                                                           
4
  Σεξουαλικι ςυγκατάκεςθ δε μπορεί να δψζεη άηνκν πνπ είλαη θάησ απφ ηε λφκηκε ειηθία ζεμνπαιηθήο ζπλαίλεζεο ή 

παξνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αληθαλφηεηα λα ζπλαηλέζεη - π.ρ. Δίλαη ιηπφζπκν - (Sena et al., 2015). 

5
 Ζ χκβαζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απνηειεί ην πξψην δηεζλέο δεζκεπηηθφ εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ   

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Καζηεξψλεη έλα νινθιεξσκέλν 

πιαίζην λνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε απηήο ηεο κνξθήο βίαο, ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκάησλ θαη 

ηελ ηηκσξία ησλ ζπηψλ. Ζ χκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Απγνχζηνπ ηνπ 2014. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019, έρεη 

ππνγξαθεί απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη έρεη θπξσζεί απφ ηα 21. Ζ ΔΔ ππέγξαςε ηε χκβαζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 13 Ηνπλίνπ 2017 θαη βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία θχξσζήο ηεο (ΓΓΗΦ, 2020). 

6
  Καηαξρήλ, αλαγλσξίδνληαο σο βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ζπκαηνπνίεζεο ησλ αηφκσλ 

πνπ έρνπλ αληηκεησπίζεη ζεμνπαιηθή βία, έρεη επηιερζεί λα αλαθέξνληαη σο επηδψληεο, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο θαη ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη πιήξσο απηφλ ηνπ ζχκαηνο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 
7
 ε πνιιέο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα ν βηαζκφο εμαθνινπζεί λα νξίδεηαη κε βάζε ηε βία θαη ηελ απεηιή 

θαηά ηεο δσήο θαη φρη κε βάζε ηελ απνπζία ζπλαίλεζεο. ηελ Δπξσπατθή έλσζε ζπγθεθξηκέλα κφλν 11 ρψξεο έρνπλ 

βαζίζεη ηε λνκνζεζία πεξί ζεμνπαιηθήο βίαο ζηε απνπζία ζπλαίλεζεο (Keygnaert and Guieu, 2015).  
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 Ζ θαηαλφεζε ηεο ζπλαίλεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζεμνπαιηθή βία είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα 

νξηζηεί ζσζηά εμαξρήο ε ζεμνπαιηθή βία, φζν θαη γηα ηελ νξζή θιηληθή δηαρείξηζή ηεο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο.  

1.3 Σν θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζε αξηζκνχο 

Μέζα ζηα ρξφληα έρνπλ ππάξμεη πνιιέο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ππνινγίζνπλ ηα 

πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο ζε αξηζκνχο. Μεηαμχ απηψλ πεξηιακβάλνληαη κειέηεο ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ θαη άιιεο πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο. Όπσο είλαη αλακελφκελν 

ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο αλάινγα κε ην δείγκα αιιά θαη ηε ρψξα 

ζηελ νπνία δηεμάγνληαη
8
. ε θάζε πεξίπησζε φκσο ε ζρεηηθή δηεζλήο βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί φηη ηα 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ππνεθηηκνχλ ην θαηλφκελν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο νη νπνίνη ζα επηρεηξεζεί λα 

αλαιπζνχλ ζηελ πνξεία (COSAI, 2012).  

χκθσλα κε ηνλ WHO ην 35% ησλ γπλαηθψλ θαη απφ ην 5% έσο ην 10% ησλ αλδξψλ έρνπλ 

ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία ελψ ν ζπλνιηθφο επηπνιαζκφο ηνπ βηαζκνχ αλέξρεηαη ζε 2 κε 5% (Mandin, 

2016). πγθεθξηκέλα, ην 1/5 ησλ γπλαηθψλ θαη ην 1/38 ησλ αλδξψλ θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηεο ζα 

γίλεη δέθηεο βηαζκνχ ή απφπεηξαο (Basile and Smith, 2011). Σα πνζνζηά απηά δηαθέξνπλ απφ ρψξα 

ζε ρψξα θαη κεηαμχ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη κπνξεί λα αγγίδνπλ έσο θαη ην 60% ζε νξηζκέλα 

πιαίζηα. Αμηνζεκείσηα είλαη επίζεο ηα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο. 

πγθεθξηκέλα ζε έξεπλα ησλ ΖΠΑ, ην 43,2% ησλ γπλαηθψλ θαη ην 51,3% ησλ αληξψλ πνπ 

βηάζζεθαλ αλαθέξνπλ φηη απηφ ζπλέβε πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ (Basileand Smith, 2011).  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθέξνληαη πνιχ επηγξακκαηηθά γηα λα ππάξρεη κία αξρηθή 

θαηαλφεζε ηνπ εχξνπο ηνπ θαηλνκέλνπ. Τπάξρνπλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είλαη πνιχ επάισηεο 

ζηε ζεμνπαιηθή βία θαη ζπρλά απνθιείνληαη απφ ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κε απνηέιεζκα λα 

απνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθέο κειέηεο πνπ λα ηηο πεξηιακβάλνπλ (Donne at al., 2018). Αο επηζεκαλζεί 

εδψ φηη φπνπ ππάξρνπλ θνηλσληθνί απνθιεηζκνί, αζηαζείο θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη άιινη 

παξάγνληεο επαισηφηεηαο ηα πνζνζηά ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο απμάλνπλ θαηαθφξπθα (Tavara, 

2006). Μηιψληαο ζηελ πνξεία γηα ηνπο επάισηνπο πιεζπζκνχο αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία, 

ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ κειέηεο. 

                                                           
8  Παξάιιεια, αξθεηέο πξνβιεκαηηθέο παξνπζηάδνληαη ζηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

δηαθνξψλ, ησλ νκνηνηήησλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεμνπαιηθή βία θαζψο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

ίδηνπο ηππηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεμνπαιηθψλ αδηθεκάησλ σο εγθιήκαηα (COSAI, 

2012). 
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ηελ Διιάδα ηα κφλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ κπφξεζαλ λα αλαζπξζνχλ πξνέξρνληαη απφ 

αξρεία ηεο αζηπλνκίαο. ε παγθφζκην επίπεδν είλαη ηφζν κεγάιε ε απφθιηζε ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ πεξηζηαηηθψλ απφ ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο 

πνπ δελ ζεσξήζεθε ρξήζηκε ε αλαθνξά ηνπο (COSAI, 2012). 

1.4 Δπαισηφηεηα θαη παξάγνληεο θηλδχλνπ 

Ο θαζέλαο θαη ε θαζεκία, αλεμαξηήησο θνηλσληθψλ παξαγφλησλ κπνξεί λα ππνζηεί 

ζεμνπαιηθή βία. Παξφια απηά, θνηλσληθνί πξνζδηνξηζηέο πνπ απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, φπσο είλαη ε θηψρεηα, ε έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ  δηθηχνπ ή δηάθνξνη απνθιεηζκνί ζε 

ζρέζε κε ην θχιν θ.α., απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε ηνπ 

αηφκνπ ζε απηή (Tavara, 2006). 

 Ζ ζεμνπαιηθή βία επεξεάδεη δπζαλάινγα ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα, ελψ ζπγθεθξηκέλεο 

εθθάλζεηο ηεο, φπσο νη θαηαλαγθαζηηθνί γάκνη ή ε θιεηηνξεηδεθηνκή αθνξνχλ απνθιεηζηηθά απηέο, 

σο απνηέιεζκα ηεο θπξίαξρεο παηξηαξρίαο θαη ησλ επαθφινπζσλ ηεξαξρηθψλ δνκψλ πνπ απηή 

επηθέξεη (O‟dwyer et al, 2019; De Schijver et al., 2018)
9
. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε παγθφζκην 

επίπεδν νη γπλαίθεο κεηαμχ 15-44 εηψλ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα εθηεζνχλ ζε ζεμνπαιηθή βία 

παξά λα πξνζβιεζνχλ απφ θαξθίλν ή εινλνζία, λα ηξαπκαηηζηνχλ ζε ηξνραίν αηχρεκα ή ζε 

πφιεκν (Mandin, 2016). 

Αληίζηνηρα, LGBΣ+ άηνκα δηαηξέρνπλ πνιχ πςειφ θίλδπλν λα είλαη απνδέθηεο ζεμνπαιηθήο 

βίαο (Basile and Smith, 2011). Δλψ γηα φιεο ηηο γπλαίθεο αλεμαξηήησο ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ν επηπνιαζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο αλέξρεηαη ζε 20% θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο, ην πνζνζηφ απηφ αλεβαίλεη γηα ακθηθπιφθηιεο γπλαίθεο ζην 76% θαη γηα ιεζβίεο ζην 59,2%. 

Παξφκνηα είλαη θαη ηα πνζνζηά γηα νκνθπιφθηινπο θαη ακθηθπιφθηινπο άληξεο πνπ θαίλεηαη λα 

αγγίδνπλ ην 67%. Transgender άηνκα βηψλνπλ επίζεο πνιχ πςειά πνζνζηά ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη θπξίσο νη transgender γπλαίθεο θαζψο ε ζεμεξγαζία θάησ απφ κε αζθαιείο 

ζπλζήθεο απνηειεί ζπρλά ηε κφλε ιχζε βηνπνξηζκνχ ηνπο (Jacques - Tiura et al., 2010, Carney, 

2018).
10

   

                                                           
9 
Γελ είλαη θαζφινπ ακειεηέν ην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο πξνο ηνπο άληξεο θαζψο εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ  

πεξίπνπ ην 4% ησλ πεξηζηαηηθψλ (Delle Done, 2018). Μεγαιχηεξν θίλδπλν δηαηξέρνπλ εηδηθά εθείλνη πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηα επαισηφηεηα πνπ κπνξεί λα αθνξά εθηφο απφ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα, αλαπεξία, 

ηνμηθνεμάξηεζε ή εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ζεμ θ.α. (Du mont et al., 2013, Keygnaert and Guieu, 2015). 

10
 Προσ το παρόν πάντωσ και παρά τον ξεκάκαρο κίνδυνο που διατρζχουν,  οι ζρευνεσ για τθ ςεξουαλικι βία ςε 
LGBT+ άτομα ςυνεχίηουν να είναι περιοριςμζνεσ (Delle Donne et al., 2018). 
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Ζ εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ζεμ απνηειεί απφ κφλε ηεο ζεκαληηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ, 

ηδηαίηεξα φηαλ ζεσξείηαη ηακπνχ θαη νη εξγαδφκελνη δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο ζεζκνχο θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ζεμεξγαζία θαίλεηαη λα απνηειεί θαη παξάγνληα απνθιεηζκνχ απφ 

ηελ παξνρή θαηάιιειεο θξνληίδαο, θαζψο ηα άηνκα ζπρλά αληηκεησπίδνληαη κε πξνθαηάιεςε θαη 

δπζπηζηία (Cunningham and Shah, 2017). 

Έλαο αθφκα πιεζπζκφο ηδηαίηεξα επάισηνο είλαη απηφο ησλ κεηαλαζηψλ/πξνζθχγσλ, νη 

νπνίνη θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε απμεκέλν θίλδπλν ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπο 

φζν θαη θαηά ηελ επηζθαιή δηακνλή ηνπο κεηά ηελ άθημή ηνπο ζηε εθάζηνηε ρψξα. Αλάκεζα ζε 

απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο αμηνζεκείσην είλαη ην κεγάιν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ έρνπλ δερηεί 

ζεμνπαιηθή βία θαζψο ζε πεξηνρέο έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ ε ζεμνπαιηθή βία απνηειεί ζπρλά κία 

θνηλή κέζνδν βαζαληζηεξίνπ αλεμαξηήησο θχινπ (Tavara, 2006, Belanteri et al., 2020). Οη 

κεηαθηλνχκελνη πιεζπζκνί ζπλαληάλε επηπξφζζεηα ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο θαη εκπφδηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηέπεηηα αλαδήηεζεο πξνζηαζίαο θαη παξνρήο θξνληίδαο (Keygnaert and Guieu, 

2015). Παξά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν έθζεζεο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο 

πγείαο, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία ζε απηνχο ηνπο πιεζπζκνχο 

παξακέλεη πεξηνξηζκέλν (De Schrijver et al, 2018). 

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά πνπ παξαηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα γίλεηαη θαλεξφ φηη 

παηδηά θαη έθεβνη βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα επάισηε ζέζε αλαθνξηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία. 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Γηθαηνζχλεο Αλειίθσλ ζηηο ΖΠΑ, νη έθεβνη απνηεινχλ ηε 

κεγαιχηεξε νκάδα ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο επίζεζεο (Basile et al., 2020). Οξηζκέλεο θνηλσληθέο 

κεηαβιεηέο φπσο ην ρακειφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα θαη νη ζπγθξνχζεηο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ζεμνπαιηθή βία ζε απηή ηελ ειηθηαθή νκάδα 

(Mandin, 2016). Οη ζχηεο είλαη ζπλήζσο νηθεία ηνπο πξφζσπα, φπσο έλαο ζχληξνθνο, θάπνην κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή άιιν πξφζσπν πνπ ηνπο αζθεί εμνπζία (Tavara, 2006). Γπζηπρψο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθήβνπο δε ζα αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή θξνληίδα ιφγσ ληξνπήο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ιφγσ άγλνηαο σο πξνο ην πνχ λα απεπζπλζνχλ (Ruth et al., 2013). 

Δθηφο φκσο απφ ηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε 

επαισηφηεηα, ην ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο, εηδηθά θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο ηζρπξφηεξνπο δείθηεο θηλδχλνπ θαζψο απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ην άηνκν λα εθηεζεί 

εθ λένπ ζε απηή (Jina and Thomas, 2013). ηελ νπζία δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θαχιν θχθιν 

επαλαζπκαηνπνίεζεο, φπνπ ην ίδην ην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο απμάλεη ηελ επαισηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ θαη ιεηηνπξγεί σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα κειινληηθή έθζεζε (Basile et al, 2020). 
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Άιιεο ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνχλ ην άηνκν επάισην φπσο είλαη ε αλαπεξία, ε ηνμηθνεμάξηεζε 

ή ε ςπρηθή λφζνο απμάλνπλ επίζεο ηνλ θίλδπλν έθζεζεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ζπρλά είλαη ηα 

πεξηζηαηηθά ζε ηδξχκαηα, ςπρηαηξεία ή θπιαθέο, φπνπ δειαδή ππάξρνπλ ζπλζήθεο εγθιεηζκνχ (Du 

mont et al., 2013, WHO, 2003). πκπεξαζκαηηθά, ε βηβιηνγξαθία έρεη αλαδείμεη κία γλψζε πνπ 

πξνυπήξρε εκπεηξηθά   φζν κεγαιχηεξε επαισηφηεηα παξνπζηάδεη έλα άηνκν ηφζν απμάλεηαη ν 

θίλδπλνο λα ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία (Santaularia et al, 2014). 

1.5 Δπηπηψζεηο ζηελ πγεία 

Ζ ζεμνπαιηθή βία έρεη ζπλδεζεί κε ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηφζν 

άκεζεο, φζν θαη καθξνπξφζεζκεο (Mondin et al, 2016). Σα ηξαχκαηα, εάλ ππάξρνπλ, απνηεινχλ ην 

πην εκθαλέο ζεκείν θάπνηαο ζεμνπαιηθήο επίζεζεο θαη ζπλήζσο είλαη ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ. 

Με ή ρσξίο εκθαλή ηξαπκαηηζκφ φκσο, ζπλέπεηεο ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ κπνξεί λα έρεη ε έθζεζε 

ζε νπνηαδήπνηε κνξθή ζεμνπαιηθήο βίαο αθφκα θαη αλ απηή δελ εκπεξηέρεη ηε ζσκαηηθή επαθή 

(Jina and Thomas, 2013). 

ε πεξίπησζε βίαηεο δηείζδπζεο, ηξαπκαηηζκνί θαη εθδνξέο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ, 

δηεπθνιχλνπλ ηελ είζνδν ηψλ κέζσ ηνπ θνιπηθνχ ή πξσθηηθνχ βιελλνγφλνπ
11

. Ζ κεηάδνζε 

ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ ινηκψμεσλ (ΜΛ), φπσο είλαη ε ζχθηιε, ε γνλφξξνηα, ν έξπεο ησλ 

γελλεηηθψλ νξγάλσλ, νη βαθηεξηαθέο ινηκψμεηο ή νη ινηκψμεηο απφ ηξηρνκνλάδεο είλαη αξθεηά 

πηζαλή θαη παξφηη νη πεξηζζφηεξεο είλαη πιήξσο ηάζηκεο κπνξεί λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο εάλ 

δελ αληηκεησπηζηνχλ θαηάιιεια. Ο θίλδπλνο γηα ηε κεηάδνζε HIV παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφο (1-

2/1000 απφ ηνλ άλδξα ζηε γπλαίθα θαη πεξίπνπ 0.5-1/1000 απφ ηε γπλαίθα ζηνλ άλδξα), κε ηηο 

πηζαλφηεηεο λα απμάλνληαη θαηά ηελ πξσθηηθή δηείζδπζε ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο επαηζζεζίαο ηνπ 

βιελλνγφλνπ (Tavara, 2006).    

Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο έξρνληαη ζπρλά αληηκέησπεο κε αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο. ε ρψξεο 

πνπ νη εθηξψζεηο είλαη παξάλνκεο ή νη ππεξεζίεο πγείαο δελ είλαη ππνζηεξηθηηθέο πξνο ηηο γπλαίθεο 

πνπ ζέινπλ λα ηεξκαηίζνπλ ηελ εγθπκνζχλε ηνπο, ζπρλά απηέο θαηαθεχγνπλ ζε επηθίλδπλεο 

κεζφδνπο καθξηά απφ ηηο ζεζκηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη πνιιέο νδεγνχληαη ζην ζάλαην (Jina and 

Thomas, 2013).  

                                                           
11   Οη έθεβεο δηαηξέρνπλ αθφκε κεγαιχηεξν θίλδπλν ινηκψμεσλ αθφκε θαη κέζσ ηνπ κε βίαηνπ ζεμ ιφγσ 

αλσξηκφηεηαο ηνπ θφιπνπ πνπ έηζη δελ απνηειεί απνηειεζκαηηθφ «θξαγκφ». ηελ πεξίπησζε ηνπ πξσθηηθνχ 

βηαζκνχ ε επηθηλδπλφηεηα είλαη αθφκε κεγαιχηεξε αθνχ ν ηζηφο ζηνλ πξσθηφ κπνξεί εχθνια λα ηξαπκαηηζηεί 

(Draughon et al., 2015, ΔΟΓΤ, 2017) . 
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Πέξα απφ ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο φκσο, ην ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε 

ρεηξφηεξε έθβαζε ηεο πγείαο ζην ζχλνιφ ηεο (Οmar, 2019). Σα άηνκα είλαη πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ 

ρξφληα πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα δπζθνιεχνληαη αθφκα θαη ζε θαζεκεξηλέο 

ιεηηνπξγίεο, φπσο ε εξγαζία (Jina and Thomas, 2013). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ζπζρέηηζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ βίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο, κε καθξνρξφληα ζπκπηψκαηα φπσο 

άζζκα, απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε, αξξπζκίεο θαη ρξφληα θφπσζε (Santaularia et al, 2014). 

πκπηψκαηα απφ ην γαζηξεληεξηθφ, φπσο λαπηία, έκεηνη θαη δηάξξνηεο εκθαλίδνληαη αξθεηά ζπρλά 

θαη πηζαλψο λα πάξνπλ ρξφληα κνξθή νδεγψληαο αθφκα θαη ζε αλάπηπμε ζπλδξφκνπ επεξέζηζηνπ 

εληέξνπ. Πνιχ ζπρλά ηα άηνκα παξνπζηάδνπλ ρξφληα άιγε, φπσο ζπρλέο θεθαιαιγίεο, ππειηθφ 

άιγνο ή δπζκελφξξνηα νη γπλαίθεο, ρσξίο άιιε έλδεημε, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη θαηά 

πνιχ ε πνηφηεηα δσήο ηνπο (Hegathy et al, 2016). 

Δπηπξφζζεηα, ζεκαληηθέο είλαη νη ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Έλα 

πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα κεγάιν εχξνο ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

γεγνλφο ην νπνίν είλαη θαιά θαηαγεγξακκέλν ζηε βηβιηνγξαθία (Οmar, 2019). Πνιχ ζπρλά ηα 

άηνκα εκθαλίδνπλ PTSD
12
, θαηάζιηςε θαη αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαζψο θαη απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ζε 

πνζνζηά ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ, ελψ πηζαλέο είλαη νη δηαηαξαρέο χπλνπ 

θαη δηαηξνθήο
13

(Santaularia et al, 2014, Mandin, 2016). Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε ζχλδεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο βίαο κε ηελ ςπρηθή λφζν θαίλεηαη λα είλαη ακθίδξνκε αθνχ ε δεχηεξε απνηειεί θαη 

απνηέιεζκα αιιά θαη παξάγνληα θηλδχλνπ φηαλ πξνυπάξρεη  (Ο‟Dwyer et al., 2019). 

Τπάξρεη επίζεο ζπζρέηηζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ ζπκπεξηθνξψλ 

θηλδχλνπ, φπσο ε θαηάρξεζε ςπρνδξαζηηθψλ νπζηψλ, εηδηθά φηαλ ε έθζεζε ιακβάλεη ρψξα θαηά 

ηελ παηδηθή ή εθεβηθή ειηθία (Οmar, 2019, Basile et al., 2020). Παξάιιεια ε χπαξμε ελφο 

αληίζηνηρνπ βηψκαηνο θάλεη ην άηνκν πην επάισην λα εθηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή βίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Choudhary et al, 2012).   

Σελ ίδηα ζηηγκή ε έθζεζε ζε ζεμνπαιηθή βία φζν θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

απηή έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ επηδψλησλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο θαζψο ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηφζν ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φζν θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δσή (Jancey et al., 2011, Loya, 2014). Δίλαη πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηηο 

ζπληξνθηθέο ζρέζεηο θαζψο ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ζεμνπαιηθά πξνβιήκαηα θαη ηαπηφρξνλα κπνξεί 

                                                           
12

  Post-Traumatic Stress Disorder. 

13
 Οη πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη θάπνηνο  PTSD εμαηηίαο ζεμνπαιηθήο επίζεζεο είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη ζε 

νπνηνδήπνηε άιιν ηξαχκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ επηζέζεσλ, δπζηπρεκάησλ ή θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ (Jina 

and Thomas,  2013). 
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λα επεξεάδεη ην αίζζεκα εκπηζηνζχλεο πνπ ληψζεη ν/ε επηδψλ/ήζαζα γηα ηνπο άιινπο. Ζ 

ζεμνπαιηθή βία φκσο, πέξα απφ ην ίδην ην άηνκν, κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν θαη ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη πεξαηηέξσ ηηο ζρέζεηο (Basile and Smith, 2011). 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε χπαξμε δηαθφξσλ ζπκπησκάησλ είλαη 

πηζαλφ λα απαηηεί κεγάιε απνπζία απφ ηελ εξγαζία θαη επηπιένλ, ςπρηθέο επηπηψζεηο φπσο ην 

PTSD κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ησλ επηδψλησλ κεηψλνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα 

δηαζθάιηζεο θαη δηαηήξεζεο ηεο απαζρφιεζεο (Loya, 2014). 

Αλ θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ επηδψλησλ ζα θαηαθέξεη λα επαλέιζεη ζηνπο θνηλσληθνχο ηεο 

ξφινπο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε πνπ ζα ιάβεη ην άηνκν ηελ πεξίνδν 

κεηά ην ζπκβάλ. πρλά, θαη αλάινγα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, νη επηδψληεο ζηηγκαηίδνληαη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ελψ ε απνθάιπςε ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε πιήξε 

απφξξηςε απφ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν  (WHO et al., 2020).  

Δλ θαηαθιείδη, ε ζεμνπαιηθή βία επεξεάδεη πνιιαπιά ηελ πγεία θαη ηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, 

θαη απαηηεί κηα ζπλνιηθή δηαρείξηζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πξφιεςε, ηελ άκεζε θξνληίδα, ηε 

ζπλεγνξία αιιά θαη ηε καθξνρξφληα πνιιέο θνξέο ηαηξηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε 

ησλ επηδψλησλ (Kouta and Pithara, 2015). Απνηειεί αδηακθηζβήηεηα έλα θξίζηκν δήηεκα δεκφζηαο 

πγείαο ην νπνίν ρξήδεη ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο αιιά θαη δεκφζηνπ δηαιφγνπ 

θαζψο ε επίδξαζε πνπ έρεη έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ ε θάζε θνηλσλία αιιειεπηδξά κε απηφ ην θαηλφκελν αθνχ ην ζηίγκα κπνξεί λα είλαη 

ηδηαίηεξα βαξχ γηα ηνπο επηδψληεο ζε νξηζκέλα πιαίζηα (Jina and Thomas, 2013, Carney, 2018). 

Σν παξάδνμν ζην νπνίν νθείινπλ λα ζηαζνχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη νη ππεχζπλνη 

πνιηηηθψλ πγείαο είλαη πσο παξά ηε ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πγείαο πνπ εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά νη 

επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, ηα πνζνζηά ρξήζεο ππεξεζηψλ 

πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο είλαη δηεζλψο ρακειφηεξα κε ηηο αηηίεο λα αλαθέξνληαη 

εθηελψο ζην επφκελν θεθάιαην (Ο‟Dwyer et al., 2019).  

1.6  Δκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ θξνληίδα 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κφλν νξηζκέλνη απφ ηνπο επηδψληεο ζα αλαδεηήζνπλ βνήζεηα, ηφζν 

λνκηθή φζν θαη ηαηξηθή. Αλαθνξηθά κε ηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηα εκπφδηα κπνξεί λα ππάξρνπλ 

πνιχ πξηλ ην άηνκν πεξάζεη ηελ πφξηα θάπνηαο δνκήο πγείαο. Ζ απφζηαζε, ε έιιεηςε ρξεκάησλ, ε 

έιιεηςε λφκηκσλ εγγξάθσλ, ε άγλνηα ηεο λνκνζεζίαο ή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη 

γισζζηθά εκπφδηα είλαη κφλν κεξηθά απφ ηα δεηήκαηα πνπ απνκαθξχλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ 
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πιεζπζκνχ, θπξίσο κεηαμχ ησλ πην επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, απφ ηηο ππεξεζίεο (OVW, 

2013). 

Πνιιέο θνξέο ηα άηνκα δελ αλαδεηνχλ βνήζεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο) εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο φηη δε ζα γίλνπλ πηζηεπηά εηδηθά εάλ δελ ακχλζεθαλ ή δε 

θέξνπλ εκθαλή ηξαπκαηηζκφ. ε απηφ ζπκβάιιεη ε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πνπ επηθξαηεί 

αλαθνξηθά κε ηηο ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο θαη αθνξά ηελ εηθφλα ελφο αγλψζηνπ πνπ επηηίζεηαη ζε 

θάπνηνλ κε ηε βία (Campbell et al., 2011). Ζ πξαγκαηηθφηεηα  φκσο είλαη εθ δηακέηξνπ αληίζεηε 

θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρεη θακία ζσκαηηθή επηβνιή ελψ ηα άηνκα θαίλεηαη λα 

βηψλνπλ έλα είδνο παξάιπζεο πνπ ηα θαζηζηά αλίθαλα γηα ηελ νπνηαδήπνηε αληίδξαζε (Carr et al, 

2014).  

Δπηπιένλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ν ζχηεο απνηειεί γλψξηκν πξφζσπν, γεγνλφο πνπ ζπρλά 

ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ απνθάιπςε ηνπ γεγνλφηνο (Basile and Smith, 2014, COSAI, 2012). 

Δηδηθά εάλ ην άηνκν έρεη κηα ζπληξνθηθή ζρέζε κε ην ζχηε, φρη κφλν κπνξεί λα αληηκεησπίδεη 

κεγάιε δπζθνιία λα θαηαγγείιεη ην γεγνλφο, αιιά είλαη πηζαλφλ λα κελ εθιακβάλεη ηελ φπνηα 

επηβαιιφκελε ζεμνπαιηθή πξάμε σο ζεμνπαιηθή βία, εηδηθά φηαλ ζπκπεξηθνξέο βίαο θαη επηβνιήο 

είλαη θνηλσληθά αλεθηέο θαη ζπρλά ζεσξνχληαη θπζηνινγηθέο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ
14

 

(Tavara, 2006, Carr et al., 2014).  

Οπζηαζηηθφ εκπφδην ζπληζηά θαη ε θνηλσληθή πξνθαηάιεςε πνπ δέρνληαη νξηζκέλεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ην ξφιν ησλ θχισλ
15
, ην ζεμνπαιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ηε ζεμεξγαζία, ηελ ηνμηθνεμάξηεζε θαζψο θαη ην πνιηηηζκηθφ ράζκα πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο. Οη πξνθαηαιήςεηο απηέο 

εληζρχνπλ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη ζπρλά νδεγνχλ ζε κε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο ππφ ην θφβν 

ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ επαλαηξαπκαηηζκνχ (Du Mont et al., 2020).  

Παξφηη ε απνθάιπςε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο ζπρλά ζπλδέεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο 

ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ησλ επηδψλησλ, ε αληίιεςε φηη πξφθεηηαη a priori γηα κία ηακαηηθή 

δηαδηθαζία απνηειεί αθφκα έλα κχζν. Σα νθέιε ηεο εμαξηψληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, κε 

θπξηφηεξν απηφλ ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη απνδνρήο. Δάλ ην άηνκν κηιψληαο δε βξεη ηελ 

                                                           
14

  Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηε θνηλφηεηα νη πεξηζζφηεξνη ζχηεο είλαη γλσζηνί ησλ 

ζπκάησλ, απνηέιεζκα πνπ έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηα ζηαηηζηηθά ηεο αζηπλνκίαο, ζηα πεξηζζφηεξα ν/νη ζχηεο 

είλαη θάπνηνη άγλσζηνη. (Tavara, 2006). 

15
  Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη νη άληξεο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή βία είλαη αθφκα πην ζπάλην λα θαηαγγείινπλ ην 

γεγνλφο ή λα δερζνχλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθή θξνληίδα ψζηε λα κελ θξηζνχλ γηα ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο 

(Borumandnia, 2020).  
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θαηάιιειε ππνζηήξημε αιιά αληίζεηα έξζεη αληηκέησπν κε αξλεηηθέο αληηδξάζεηο, ε απνθάιπςε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα επηπξφζζεην ςπρνινγηθφ ηξαχκα θαη νη επηπηψζεηο ζηελ ςπρηθή ηνπ 

πγεία λα πνιιαπιαζηαζηνχλ
16

. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη φηη ε ζησπή ζε κηα θνηλσλία πνπ ζπρλά 

θαηαθξίλεη ηα ζχκαηα ή ηα αγλνεί είλαη έλαο ηξφπνο απηνπξνζηαζίαο (Jacques - Tiura et al., 2010, 

Basile and Smith, 2011).  

Σέινο, ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο κπνξεί λα απνηξέςεη ηα άηνκα απφ ην λα 

αλαδεηήζνπλ ηαηξηθή θξνληίδα. Τπάξρνπλ αξθεηέο καξηπξίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε δηαδηθαζία 

ηεο θιηληθήο εμέηαζεο κεηά απφ κία ζεμνπαιηθή επίζεζε είλαη πνιχ ηξαπκαηηθή ελψ ζπρλά 

ελππάξρεη άγρνο γηα ηηο πηζαλέο εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ην γεγνλφο. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα 

ιφγηα κηαο γπλαίθαο ε νπνία έλησζε φηη «βηάδεηαη μαλά κέζα ζε έλα ηαηξηθφ πιαίζην» (Trueland, 

2015). ην επφκελν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχλ ηα θπξηφηεξα ζεκεία πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα 

κηα ελδεδεηγκέλε δηαρείξηζε απφ πιεπξάο ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ψζηε λα παξέρεηαη ε 

θαηάιιειε θξνληίδα θαη λα θαζίζηαηαη ε δηαδηθαζία φζν ην δπλαηφλ πην αλεθηή γηα ηνλ αζζελή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

  Δίλαη ζπρλέο νη αλαθνξέο επαλαηξαπκαηηζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ζηελ αζηπλνκίαο θαη κεηέπεηηα ζηηο 

δηθαζηηθέο αξρέο θπξίσο κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ έκκεζα ή άκεζα κεηαθπιχνπλ ηελ επζχλε ζηελ 

θαηαγγέιινπζα/νληα (Maier, 2012). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 : Ζ ΑΠΟΚΡΗΖ ΣΖ ΔΞΟΤΑΛΗΚΖ ΒΗΑ 

2.1 Κιηληθή δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο 

Οη δηεζλείο θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο άκεζεο παξέκβαζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηφζν ησλ θιηληθψλ φζν θαη ησλ ςπρνθνηλσληθψλ αλαγθψλ ησλ επηδψλησλ 

(WHO, 2003). Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επηδψληεο, φηαλ θαη εάλ απεπζπλζνχλ ζε θάπνηα 

ππεξεζία πγείαο, δε ζα ιάβνπλ ηελ θαηάιιειε πεξίζαιςε (Gatuguta et al., 2017). Παξαθάησ 

ζπγθεληξψλνληαη φια εθείλα ηα βήκαηα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο 

θαη απνηειεζκαηηθήο θξνληίδαο.  

Ζ πξσηαξρηθή απφθξηζε έρεη ζθνπφ λα εζηηάζεη ζηηο βαζηθέο ζσκαηηθέο αλάγθεο, λα 

ελεκεξψζεη θαη λα παξάζρεη πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο ζε ζπκθσλία πάληα κε ηηο απνθάζεηο 

ηνπ αηφκνπ. Σν πξψην βήκα φκσο γηα λα κπνξέζεη λα δνζεί ε αλάινγε θξνληίδα είλαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ θηάλνπλ ζηηο δνκέο πγείαο. Οη επηδψληεο ζπρλά αλαδεηνχλ 

ηαηξηθή θξνληίδα γηα επηκέξνπο ζπκπηψκαηα απνθξχπηνληαο ηελ ίδηα ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

πνπ ηα έρεη δεκηνπξγήζεη. Δπίζεο, πνιινί αζζελείο ζα πξνζέιζνπλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο εμαηηίαο 

ελφο ζπκπηψκαηνο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο ρσξίο λα ην ζπλδένπλ, 

ζεσξψληαο άζθνπν λα αλαθέξνπλ ην πεξηζηαηηθφ (O‟dwyer et al., 2019, Jina and Thomas, 2013).  

Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη αξρηθά λα παξαηεξνχλ. Οη αλαγλσξηζηηθέο εξσηήζεηο 

κπνξνχλ λα γίλνληαη είηε ζε φινπο φζνη εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα πγείαο είηε κφλν ζηα άηνκα πνπ 

ιφγσ ζπκπησκάησλ ή ηζηνξηθνχ έρνπλ απμεκέλεο πηζαλφηεηεο έθζεζεο. Τπάξρεη κεγάιε ζπδήηεζε 

γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εξσηήζεσλ ζην ηππηθφ ηζηνξηθφ θαη παξφηη εξεπλεηηθά δελ είλαη 

εμαθξηβσκέλν ην φθεινο, ζε νξηζκέλα πιαίζηα φπσο ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ζπληζηάηαη 

(Thompson et al., 2006). ε θάζε πεξίπησζε, ζπκπηψκαηα νμεία αιιά θαη ρξφληα, φπσο απηά πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, ζα πξέπεη λα εγείξνπλ ηζρπξέο ππνςίεο ζηνλ επαγγεικαηία πγείαο θαη 

λα ζέηνπλ ηε ζεμνπαιηθή βία σο δηαθνξνδηάγλσζε, εηδηθά εάλ δε ζπλδένληαη κε θάπνην άιιν 

γεγνλφο απφ ην ηζηνξηθφ ηνπ/ηεο αζζελή (Jina and Thomas, 2013).  

ε θάζε πεξηζηαηηθφ πνπ εγείξεη ππνςία ζεμνπαιηθήο βίαο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα θαη λα εμεηάδεηαη φζν ην δπλαηφλ πην άκεζα (OVW, 2013). Οη επαγγεικαηίεο 

πγείαο νθείινπλ λα είλαη επγεληθνί θαη λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αιιειεπίδξαζεο καδί ηνπ.  Δπηπιένλ, πξηλ ηε δηεμαγσγή νπνηαζδήπνηε παξέκβαζεο ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη επάξθεηα ρξφλνπ θαη λα δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε  κηαο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο (Campbell et al., 2011). Σέινο, ε φπνηα πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ αλαθνξηθά κε ην 
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θχιν ηνπ επαγγεικαηία πγείαο πξέπεη λα γίλεηαη εμαξρήο ζεβαζηή θαη λα ηθαλνπνηείηαη, φηαλ απηφ 

είλαη δπλαηφλ (WHO et al., 2020). 

Λήςε ηζηνξηθνχ 

Μία απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο πνπ ζα ρξεηαζηεί λα θάλεη ν/ε επαγγεικαηίαο πγείαο είλαη ε 

ιήςε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ην νπνίν απαηηεί γλψζε θαη δεμηφηεηα. Σν ηζηνξηθφ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαηαξράο γεληθέο ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζπλνδά λνζήκαηα ελψ παξάιιεια πξέπεη 

λα θαηαγξάθεη κηα βαζηθή εθηίκεζε ηεο ςπρηθήο θαη λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ (WHO et 

al., 2020). Οη γπλαίθεο πξέπεη λα εξσηψληαη ζρεηηθά κε ηελ έκκελν ξήζε, ηε ρξήζε αληηζχιιεςεο, 

πηζαλή εγθπκνζχλε θαζψο θαη γηα ηελ ηειεπηαία ζεμνπαιηθή επαθή κε ην ζχληξνθφ ηνπο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ επίζεζε ζεκαληηθέο είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα, ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ δξάζηε, ηε ρξήζε βίαο, ηελ θαηαλάισζε νπζηψλ, ηε θχζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

επίζεζεο θαη ηα πηζαλά ζεκεία ηξαπκαηηζκνχ. Σέινο, δελ πξέπεη λα παξαιείπνληαη εξσηήζεηο γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αηφκνπ κεηά ηελ επίζεζε, φπσο κπάλην ή αιιαγή ξνχρσλ θαζψο απηέο 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ηαηξνδηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ (Delgadillo, 2017).  

Ζ θαηαγξαθή ηνπ ζπκβάληνο πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξήο, ζην βαζκφ πνπ 

ην άηνκν επηζπκεί λα κηιήζεη, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ιφγηα ηνπ θαη ρσξίο λα απνδίδεηαη θακία 

πξνζσπηθή θξίζε απφ ηνλ επαγγεικαηία. Ζ ιήςε ελφο άξηηνπ ηζηνξηθνχ είλαη ζεκαληηθή αθελφο 

γηαηί δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε κεηαγελέζηεξε λνκηθή δηαδηθαζία θαη αθεηέξνπ 

γηα λα κε ρξεηαζηεί ε επαλάιεςε ηεο αθήγεζεο, δηαδηθαζία θαζφια ηξαπκαηηθή (Tavara,2006, 

OVW, 2013). Οη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ/ηελ αζζελή θαη 

δελ ζα πξέπεη λα εθθξάδνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αιήζεηα ηεο αθήγεζήο ή λα ζηέθνληαη θξηηηθά 

απέλαληη ηνπ/ηεο. Ζ ρξήζε επηθξηηηθήο θαη απζηεξήο γιψζζαο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα 

ηξαπκαηηθή θαη λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηφζν ζε ηαηξηθφ φζν θαη  λνκηθφ επίπεδν (Delgadillo, 

2017). 

Κιηληθή εθηίκεζε 

Ζ θιηληθή εθηίκεζε απνζθνπεί αθελφο ζηελ θαηάιιειε παξνρή θξνληίδαο θαη αθεηέξνπ 

ζηελ έγθαηξε θαη ζπλεπή ζπιινγή ηαηξνδηθαζηηθψλ επξεκάησλ (OVW, 2013). Οθείιεη λα είλαη 

ιεπηνκεξήο θαη ηαπηφρξνλα λα εμαζθαιίδεη ηε ιηγφηεξν δπλαηή έθζεζε ηνπ αηφκνπ. Πξηλ 

μεθηλήζεη ε εμέηαζε απαηηείηαη ε  ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ ελψ εάλ ε λνεηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή 

ηνπ θαηάζηαζε δελ ηνπ επηηξέπεη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ λα ζπλαηλέζεη (π.ρ. εάλ βξίζθεηαη ππφ ηελ 

επήξεηα θαξκάθσλ/αιθνφι, είλαη ηξαπκαηηζκέλν ή ζε ζχγρπζε) ε εμέηαζε ζα πξέπεη λα αλαβιεζεί 

(ΔΟΓΤ, 2017). 
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Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο θιηληθήο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα παξεπξίζθνληαη δχν επαγγεικαηίεο 

πγείαο - θαηά πξνηίκεζε ηνπ θχινπ πνπ επηιέγεη ν/ε αζζελήο - θαη ην άηνκν λα ελεκεξψλεηαη κε 

ηξφπν πνπ λα θαηαλνεί ην θάζε ζθέινο ηεο θαη ην πνχ απηφ απνζθνπεί. Ζ ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα 

δίλεηαη ζε θάζε ελέξγεηα επηκέξνπο, κε ην ζψκα λα θαιχπηεηαη θαη λα εμεηάδεηαη ηκεκαηηθά 

(Campbell et al, 2011, Tavara, 2006). Ο/Ζ αζζελήο κπνξεί λα δηαθφςεη ηε δηαδηθαζία φπνηε ην 

επηζπκεί, λα ηελ μαλαξρίζεη ή θαη λα παξαιείςεη κέξε ηεο γηα απηφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο 

νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη λα είλαη 

έηνηκνη λα δηαθφςνπλ (WHO et al., 2020). ε θάζε πεξίπησζε ην άηνκν επηβάιιεηαη λα είλαη 

πιήξσο ελήκεξν γηα ηπρφλ ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ άξλεζε ηεο εμέηαζεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ηνπ αιιά θαη ηε ζπιινγή ησλ ηαηξνδηθαζηηθψλ επξεκάησλ (Trueland, 

2015, Delgadillo, 2017).  

Δίλαη ζεκαληηθφ νη επαγγεικαηίεο πγείαο λα αθνινπζνχλ απζηεξά πξσηφθνιια ζρεηηθά κε ηε 

ζπιινγή, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ απνζήθεπζε ησλ ηαηξνδηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην ηζηνξηθφ παξέρνπλ επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε  

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πνηληθήο έξεπλαο ( Jancey et al., 2011) 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε θιηληθή εμέηαζε κεηά απφ κία ζεμνπαιηθή επίζεζε κπνξεί λα 

είλαη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθή γηα ην άηνκν. Ζ ελεξγή εκπινθή ζηε δηαδηθαζία θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

αζζελψλ λα απνθαζίδνπλ επί ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ειέγρνπ 

αλαθνξηθά κε ηε δσή ηνπο, θάηη πνπ θξίλεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο ηνπο επηδψληεο 

βηαζκνχ (Campbell et al., 2011).  

Ζ θιηληθή εμέηαζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ ην θεθάιη έσο ηα πφδηα, αλεμαξηήησο ηζηνξηθνχ. 

Αξρηθά γίλεηαη ε ιήςε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ειέγρνληαη  θαη θαηαγξάθνληαη φιεο 

νη εκθαλείο θαθψζεηο θαζψο θαη νη επψδπλεο πεξηνρέο. Σέινο, εμεηάδνληαη νη βιελλνγφλνη ηνπ 

ζηφκαηνο, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηνπ πξσθηνχ κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ/ηεο αζζελνχο θαη 

αλάινγα ην ηζηνξηθφ ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. (ΔΟΓΤ, 2017) 

Καηά θχξην ιφγν, ηα ηαηξνδηθαζηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα ζπιιέγνληαη κέζα ζε 72 ψξεο απφ ην 

ζπκβάλ, αλ θαη απηφ ζα πνηθίιιεη αλάινγα κε ην είδνο ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηα εζληθά 

πξσηφθνιια. Αθφκα θη αλ ε ζπιινγή ηαηξνδηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ είλαη εθηθηή ή ην άηνκν δελ 

ηελ επηζπκεί, κηα ελδειερήο θπζηθή εμέηαζε ζπληζηάηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ 

ηξαπκάησλ (WHO, 2020). 

Αλάινγα κε ην ηζηνξηθφ, πξέπεη λα παξζνχλ θαιιηέξγεηεο νπξεζξηθνχ/θνιπηθνχ ή θαη 

νξζηθνχ εθξίκκαηνο γηα έιεγρν ΜΛ θαη λα δηελεξγεζεί νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ζχθηιε, επαηίηηδα 

Β θαη C θαζψο θαη HIV (ΔΟΓΤ, 2017). Δάλ ε επίζεζε είλαη πξφζθαηε, άκεζεο εμεηάζεηο ελδέρεηαη 
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λα κελ εληνπίζνπλ κνιχλζεηο πνπ πξνήιζαλ απφ απηή. Χζηφζν, νη ζπζηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεη φηη κεηαμχ επηδψλησλ βηαζκνχ εκθαλίδεηαη 

πςειφ πνζνζηφ ινηκψμεσλ θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Δπηπιένλ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα 

ηελ ςπρνινγία ηνπ αηφκνπ λα γλσξίδεη εάλ θάπνηα ινίκσμε πξνυπάξρεη ηεο ζεμνπαιηθήο επίζεζεο 

(Sena et al., 2015).   

ε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ ππέζηεζαλ βηαζκφ πξέπεη λα δηελεξγείηαη εμαξρήο 

θαη έιεγρνο εγθπκνζχλεο. Αθφκα θαη εάλ ην δηάζηεκα πνπ έρεη κεζνιαβήζεη απφ ην πεξηζηαηηθφ 

είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα δείμεη νπνηνδήπνηε απνηέιεζκα, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρεη θακία 

ακθηβνιία γηα ελδερφκελε πξνυπάξρνπζα εγθπκνζχλε (WHO et al., 2020) 

Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη άκεζα ηνμηθνινγηθέο εμεηάζεηο εηδηθά εάλ ν/ε 

επαγγεικαηίαο πγείαο ππνπηεχεηαη φηη ην άηνκν κπνξεί λα είλαη ππφ ηελ επήξεηα θαξκάθσλ ή 

άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ (ΔΟΓΤ, 2017). Σέινο, άιιεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, φπσο αθηηλνγξαθίεο 

θαη ππεξερνγξάθεκα, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηε δηάγλσζε θαηαγκάησλ θαη εζσηεξηθψλ 

ηξαπκαηηζκψλ (WHO et al., 2020) 

Παξνρή Φξνληίδαο  

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο είλαη αξθεηά πνιχπινθε θαζψο ελέρεη αξθεηέο 

δηαζηάζεηο πέξα απφ ηελ θιηληθή δηαρείξηζε. Ζ παξερφκελε θξνληίδα εζηηάδεη ζε πνιιαπιέο 

θαηεπζχλζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηξαπκάησλ, ζηνλ έιεγρν θαη ζηε 

ζεξαπεία ινηκψμεσλ, ζηε δηαρείξηζε πηζαλήο αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, θαζψο θαη ζε άιια 

δεηήκαηα κε ςπρνινγηθέο,  θνηλσληθέο θαη λνκηθέο πξνεθηάζεηο (Sena et al., 2105).  

Ζ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη λα ιακβάλεηαη ππ φςηλ ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηέο ηεξαξρνχληαη απφ ην ίδην ην άηνκν. Ζ θξνληίδα κε επίθεληξν ηνπο 

αζζελείο ππνζηεξίδεη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο θαη αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο, 

αλάγθεο θαη αμίεο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο φηη νη επηινγέο ηνπο είλαη εθείλεο νη νπνίεο θαζνδεγνχλ 

φιεο ηηο θιηληθέο απνθάζεηο (ΔΝΑ, 2017, Tavara, 2006). 

Ο/Ζ επαγγεικαηίαο πγείαο αθνχ απνθιείζεη ηπρφλ επηπινθέο πνπ απεηινχλ άκεζα ηε δσή ηνπ 

επηδψληα, ζα αζρνιεζεί αξρηθά κε ηα ππάξρνληα ηξαχκαηα. Δπηβάιιεηαη λα γίλεη πξνζεθηηθφο 

θαζαξηζκφο, λα αθαηξεζνχλ θαηεζηξακκέλνη ηζηνί θαη λα γίλεη ζπξξαθή εάλ είλαη απαξαίηεην. Γηα 

ηελ αλαθνχθηζε ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη αλαιγεζία εμαξρήο, ελψ αλ ππάξρνπλ 

ζεκεία ινίκσμεο ρνξεγνχληαη αληηβηνηηθά. Δάλ ππάξρνπλ ηξαχκαηα θαη ην άηνκν δελ είλαη πιήξσο 

εκβνιηαζκέλν απαηηείηαη ρνξήγεζε αληηηεηαληθνχ νξνχ (WHO et al., 2020). 
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Γηα ηελ πξφιεςε ινίκσμεο απφ ριακχδηα, γνλφξξνηα ή ηξηρνκνλάδα δίλεηαη αγσγή άπαμ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: Ceftriaxone 125mg im, Azithromycin 1gr θαη Metronidazole 2gr. ελψ γηα 

ηνλ ΖΗV κπνξεί λα δνζεί πξνιεπηηθή ρεκεηνπξνθχιαμε (PeP) έσο θαη 72 ψξεο απφ ηελ έθζεζε 

(ΔΟΓΤ, 2017). Ζ PeP ιακβάλεηαη γηα 4 εβδνκάδεο θαη απνηειείηαη απφ 2 ή 3 αληηξεηξνηθά 

θάξκαθα. Παξφια απηά δε ζα ιάβνπλ φινη νη άλζξσπνη PeP θαζψο πξφθεηηαη γηα κία βαξηά 

ζεξαπεία πνπ απαηηεί κεγάιε ζπλέπεηα. Ζ επηινγή βαζίδεηαη ζε πξσηφθνιια, πνπ κε βάζε ην 

ηζηνξηθφ δείρλνπλ ην δείθηε θηλδχλνπ θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην θνξέα θαη 

ηνλ πιεζπζκφ (CDC, 2005). Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ αλάγθε γηα PeP, είλαη ε 

έθζεζε ζε πγξά, ν αξηζκφο ησλ εθζέζεσλ, ε χπαξμε ηξαχκαηνο, ινηκψμεηο ηνπ νπξνγελλεηηθνχ θαη 

ε πξσθηηθή επαθή (Draughon et al., 2015).   

 Οη γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ έρνπλ βηαζηεί πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε 

ζε επείγνπζα αληηζχιιεςε, θαζψο πξέπεη λα δνζεί κέζα ζε 120 ψξεο (5 εκέξεο)
17

 απφ ην 

πεξηζηαηηθφ. Παξφηη δελ απαηηείηαη ηεζη εγθπκνζχλεο πξηλ απφ ηελ παξνρή επείγνπζαο 

αληηζχιιεςεο, είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί εάλ ηπρφλ εγθπκνζχλε πξνυπήξρε ηνπ βηαζκνχ 

(Martin, 2007). 

Ζ εκβνιηαζηηθή θάιπςε πνπ ζπζηήλεηαη κεηά ηελ έθζεζε ζε ζεμνπαιηθή βία πεξηιακβάλεη 

ηνλ ηέηαλν, εάλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκφο, θαη ηελ Ζπαηίηηδα Β (Hegathy et al., 2016). Δπηπιένλ, 

ζπληζηάηαη ν εκβνιηαζκφο γηα HPV
18
, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη νη επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο 

απνηεινχλ νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ κειινληηθήο έθζεζεο ζε κε αζθαιή ζεμνπαιηθέο πξαθηηθέο 

(Sena et al., 2015).
19

 

Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηνπ επηδψληα.  

Ο ξφινο ηνπ/ηεο επαγγεικαηία πγείαο δελ ηειεηψλεη κε ηε θπζηθή εμέηαζε. Ζ ηαηξηθή 

θξνληίδα γηα ηνπο επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ παξνρή βαζηθήο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. ε απηή ηε θάζε ε 

ζπκβνιή ελφο πιήξσο εθπαηδεπκέλνπ ςπρνιφγνπ θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή απφ κηα 

ππνζηεξηθηηθή ζηάζε ηνπ/ηεο επαγγεικαηία πγείαο πνπ έρεη ηελ πξψηε επαθή κε ηνλ/ηελ 

επηδψληα/ήζαζα (Tavara, 2006). 

                                                           
17

   Πην απνηειεζκαηηθή είλαη εληφο ηνπ πξψησλ 72 σξψλ. 

18
  Σα πξσηφθνιια αλαθέξνπλ φηη ν εκβνιηαζκφο γηα HPV λα δηελεξγείηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 26 εηψλ γηα ηηο γπλαίθεο 

θαη ησλ 21 γηα ηνπο άληξεο 

19
 Σν εκβφιην δε ζα πξνζηαηέςεη ζηελ εμέιημε πηζαλήο ππάξρνπζαο ινίκσμεο αιιά παξέρεη πξνζηαζία γηα 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηνπ ηνχ. 
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ε φιε ηε δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα άηνκα λα παίξλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαζψο ε ζσζηή ελεκέξσζε δηαδξακαηίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν, κεηαμχ άιισλ, ζηε 

ζπκκφξθσζε ησλ αηφκσλ ζηε ζεξαπεία (Reis et al., 2010).  Ο/Ζ επαγγεικαηίαο πγείαο νθείιεη λα 

παξέρεη ηφζν πξνθνξηθά φζν θαη γξαπηά ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηα 

ξαληεβνχ παξαθνινχζεζεο θαζψο θαη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

ππνζηήξημεο θαη ηηο εκπιεθφκελεο λνκηθέο ππεξεζίεο (Delgadillo, 2017). Θα πξέπεη φκσο λα είλαη 

ζε εγξήγνξζε ψζηε λα κελ μεπεξάζεη ηε ρξπζή ηνκή θαη θαηαθιχζεη ηνλ/ηελ αζζελή κε πεξηηηέο 

γηα ηε ζηηγκή πιεξνθνξίεο πνπ πηζαλψο δε κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί (Campbell et 

al., 2011).  

Πξηλ απφ ην εμηηήξην, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζην άηνκν λα θαιχςεη ηηο ζσκαηηθέο 

ηνπ/ηεο αλάγθεο. Οη λνζειεπηέο/ξηεο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ θαγεηφ, λεξφ, πξντφληα πξνζσπηθήο 

πγηεηλήο θαη πξφζβαζε ζε ηειέθσλν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη ξνπρηζκφο εάλ ηα ξνχρα ηνπ 

έρνπλ θαηαζηξαθεί ή έρνπλ ζπιιερζεί σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Σέινο,  πηζαλφο θίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ ςπρηθή ή ηε ζσκαηηθή πγεία ηνπ/ηεο αζζελνχο πξέπεη  λα αληηκεησπίδεηαη άκεζα 

πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηελ ππεξεζία πγείαο.  

Όηαλ νη άκεζεο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο αλάγθεο ησλ επηδψλησλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί, 

απηνί κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα αμηνινγήζνπλ πην θαζαξά ηα δεδνκέλα θαη λα απνθαζίζνπλ εάλ 

ζέινπλ λα θάλνπλ αλαθνξά ζηελ αζηπλνκία. Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ  

ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα ζηηο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο έρνπλ κεγαιχηεξε ηάζε λα πξνζθεχγνπλ 

ζηελ πνηληθή δηθαηνζχλε. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε ηνπ αηφκνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

απνδεθηή κε ζεβαζκφ θαη ππνζηήξημε (Campbell et al., 2011).  

Ζ κεηέπεηηα θξνληίδα πξνγξακκαηίδεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ/ηελ αζζελή, ελψ ε δηαρείξηζε 

ησλ κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζπλεπεηψλ ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζηελ πγεία εμαξηάηαη 

απφ ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Σν ρξνλνδηάγξακκα ησλ εμεηάζεσλ παξαθνινχζεζεο (follow 

up) δελ είλαη απζηεξφ θαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια κπνξεί λα δηαθέξνπλ. Απνδεθηνί ρξφλνη είλαη 

πεξίπνπ ζηηο 6 εβδνκάδεο, ηνπο 3 κήλεο θαη ηνπο 6 κήλεο ψζηε λα δνζεί ρξφλνο λα αλαπηπρζνχλ 

θιηληθά επξήκαηα ή αληηζψκαηα ζε κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο θαη λα αξρίζεη ε ζεξαπεία φζν ην 

δπλαηφλ πην άκεζα (Hegathy et al., 2016, Sena, 2015). 

πκπεξαζκαηηθά, ε πεηπρεκέλε παξέκβαζε, κε γλψκνλα ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ην ζεβαζκφ 

ζηελ νμεία θάζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αλάξξσζε 

θαζψο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φπσο ε ελνρνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε 

δπζθνιία λα μεπεξαζηεί ην γεγνλφο αιιά θαη κε κηθξφηεξε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία (Delgadillo, 

2017). Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ ηξαχκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε 
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ηε ζεμνπαιηθή βία ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο είλαη εθείλνη πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξνπλ 

νπζηαζηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ/ηεο επηδψληα/ήζαζαο ζην ηαμίδη πξνο ηελ αλάξξσζε (Hegathy et 

al., 2016).  

Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο βίαο κπνξεί λα αθήζεη έληνλν ςπρνινγηθφ απνηχπσκα ζηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, 

εηδηθά  ζε εθείλνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ βηψζεη αληίζηνηρεο εκπεηξίεο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ 

θξνληίδνπλ αζζελείο πνπ έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ έλα ηέηνην ηξαχκα νθείινπλ λα δίλνπλ πξνζνρή 

θαη ζηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα ελψ ππεξεζίεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκεο  θαη γηα απηνχο (Trueland, 2015, Jancey et al., 2011). 

2.2 Γηεπηζηεκνληθή πλεξγαζία 

Καζψο ε θξνληίδα ησλ επηδψλησλ ζεμνπαιηθήο βίαο έρεη ηφζεο πνιιέο πηπρέο, δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί κφλν απφ ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο αιιά απαηηεί ηελ ελζσκάησζε πνιιψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε (Tavara, 2006). Γηα απηφ ην ιφγν 

ζχκθσλα κε ηνπο WHO et al. (2020), αλάκεζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ/ηεο επαγγεικαηία πγείαο είλαη 

ε παξνρή βνήζεηαο ζην άηνκν γηα λα βξεη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. 

ηελ Διιάδα ζπλήζσο απηή ε δηαζχλδεζε γίλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο ηνπ εθάζηνηε 

λνζνθνκείνπ, παξφια απηά νη επαγγεικαηίεο ηεο πξψηεο γξακκήο νθείινπλ λα κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ ζσζηέο πιεξνθνξίεο γηα άιινπο θνξείο, λα δηαζπλδένπλ ην άηνκν θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

καδί ηνπο. 

Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο νπνίεο ζα ζπλεξγαζηνχλ νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζηηο 

νπνίεο ζα θιεζνχλ λα παξαπέκςνπλ ηνπο ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλνπο αζζελείο είλαη θαηαξρήλ νη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ζε πξψην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ζα εγγπεζνχλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ (O‟dwyer et al., 2019). Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε 

είλαη ε πην επείγνπζα αλάγθε φηαλ ν επηηηζέκελνο είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ηδηαίηεξα φηαλ είλαη 

εθείλνο πνπ ππνζηεξίδεη νηθνλνκηθά ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα (Tavara, 2006). Σαπηφρξνλα, νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ επηδψλ δηαζχλδεζε κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο 

ςπρηθήο πγείαο. Ζ παξαπνκπή γηα ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε είλαη ζεκαληηθή γηα φινπο ηνπο 

επηδψληεο αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ζπκπησκάησλ θαη ηεο έληαζεο απηψλ (WHO et al., 2020). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο ENA
20

 (2017), είλαη απαξαίηεην λα δίλεηαη εμ αξρήο ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλνπο αζζελείο γηα λνκηθή ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

                                                           
20

  The Emergency Nurses Association and the International Association of Forensic Nurses. 
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παξακνλή ηνπο ζηελ ππεξεζία πγείαο. Όηαλ ππάξρεη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηνλ/ηελ αζζελή ή ην 

πξνζσπηθφ, πξέπεη λα θαινχληαη νη αζηπλνκηθέο αξρέο, ελψ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε θάηη ηέηνην 

νθείιεη λα γίλεηαη κφλν κε ηε ζπκθσλία ηνπ αηφκνπ
21

. 

2.3 O ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο 

Έλα φξην κε ην νπνίν θαίλεηαη λα έξρεηαη αληηκέησπν ην βηνηαηξηθφ κνληέιν, ην νπνίν 

επηθξαηεί ζηελ θιηληθή άζθεζε, είλαη φηη εθπαηδεχεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα εζηηάδνπλ 

απνθιεηζηηθά ζηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ηε ζεξαπεία ηνπο (Reis et al., 2010, García-Moreno et 

al., 2015). Αλαθνξηθά κε ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο, ε βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νη 

επαγγεικαηίεο πγείαο ππνβηβάδνπλ πνιιέο θνξέο ηελ επίδξαζε ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζηελ πγεία - 

αλ θαη φπνηε έξζεη ζηελ επηθάλεηα - είηε απφ άγλνηα, είηε απφ αλαζθάιεηα, αληηκεησπίδνληάο ηε 

ζαλ έλα άζρεην ζεκείν ζην ηζηνξηθφ.  Χο εθ ηνχηνπ, νη επηδξάζεηο ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο 

ζπλήζσο δελ αμηνινγνχληαη ζπλνιηθά θαη ε αληηκεηψπηζε επηθεληξψλεηαη ζηε ελδερφκελε 

ζπκπησκαηνινγία, πνπ δηαρσξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ ίδηα ηε βησκέλε εκπεηξία. (O‟dywel, 2019).  

ηνλ αληίπνδα, ε ζεκειηψδεο έλλνηα ηεο θξνληίδαο, πνπ δηαπεξλάεη ηε λνζειεπηηθή 

επηζηήκε, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ. Παξάιιεια, θαζψο 

ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ζπλερψο δίπια ζηνπο αζζελείο έρεη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 

θαζέλα ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη ηνπο επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο θαη λα παξέκβεη άκεζα 

(Maier, 2012). Οη λνζειεπηέο/ηξηεο κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο λνζειεπηηθήο επηζηήκεο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ππνζηεξίμνπλ ην άηνκν θαη πέξα απφ ην θιηληθφ θνκκάηη, λα παξάζρνπλ πξψηεο 

βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο, λα ζηαζνχλ ζπλήγνξνη ηνπ θαη λα απνηειέζνπλ ηνλ θξίθν πνπ ζα 

αλαιάβεη ηε δηαζχλδεζε κε ηηο επηκέξνπο ππεξεζίεο. Καζψο ινηπφλ ε αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 

πεξηζηαηηθψλ μεπεξλάεη ην ακηγψο θιηληθφ θνκκάηη, νη λνζειεπηέο/ηξηεο θξίλνληαη απφ ηνπο πιένλ 

θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο πγείαο λα εγεζνχλ ηεο θξνληίδαο. Δπηπιένλ, πνιχηηκε ζεσξείηαη ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηελ απξφζθνπηε δηαζθάιηζε ηεο 

παξνρήο πνηνηηθήο θξνληίδαο ησλ ζεμνπαιηθά θαθνπνηεκέλσλ αζζελψλ (ΔΝΑ, 2017). 

Πέξα απφ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ 

λνζειεπηψλ/ξηψλ ζηελ πξφιεςε. Οη θνηλνηηθνί/εο λνζειεπηέο/ηξίεο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο, ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηελ επηδεκηνινγία θαη ηελ 

επηηήξεζε αζζελεηψλ. Όιεο απηέο νη δεμηφηεηεο απαηηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

βίαο θαζψο ε έκθαζε ζηελ πξσηνβάζκηα πξφιεςε θαη ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ πγείαο ζηελ 
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  Ζ αζηπλνκία κπνξεί λα θιεζεί ρσξίο ζπγθαηάζεζε ζε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο αλειίθνπ, γεγνλφο πνπ απαηηεί 

φκσο ηδηαίηεξνπο ρεηξηζκνχο.  
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θνηλφηεηα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ (Beck & Boulton, 2016, Carney, 

2018). 

2.4 Ννζειεπηηθή εμεηδίθεπζε SANE (sexual assaulted nurse examiners) 

ε πνιιέο ρψξεο ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε λνζειεπηηθή παξέκβαζε έρεη νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ. Οη SANEs (sexual assaulted nurse examiners), εμεηδίθεπζε 

πνπ απνηειεί πεδίν ηεο ηαηξνδηθαζηηθήο λνζειεπηηθήο (forensic nursing), είλαη εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνη/εο λνζειεπηέο/ηξηεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο λνζειεπηηθή 

θξνληίδα, αξρηθή ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζψο θαη άκεζε θαη πνηνηηθή ζπιινγή ηαηξνδηθαζηηθψλ 

επξεκάησλ (Kent - Wilkinson, 2011). πγρξφλσο παξέρνπλ πξνιεπηηθή ζεξαπεία γηα ινηκψμεηο θαη 

αλεπηζχκεηεο εγθπκνζχλεο, βαζηζκέλε ζε πξσηφθνιια ελψ είλαη ζε ζέζε λα εθηηκνχλ ηηο επηπιένλ 

αλάγθεο, λα δηαζπλδένπλ ην άηνκν κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη λα παξεκβαίλνπλ εθ κέξνπο 

ηνπ/ηεο αζζελνχο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην ζηελ επαθή κε θνξείο φπσο ε αζηπλνκία ή ην 

δηθαζηήξην. Ζ εμεηδίθεπζή ηνπο είλαη βαζηζκέλε ζε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή κέζσ 

δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο εθάζηνηε ρψξαο 

(Mitropoulou et al., 2016, Maier, 2012). 

Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980 ζηηο ΖΠΑ, ηα ηκήκαηα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ δε δηέζεηαλ νχηε πξσηφθνιια, νχηε εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ην πξνζσπηθφ 

αλαθνξηθά κε ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο πνπ θαηέθζαλαλ, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεχεηαη 

δπλεηηθά ε πνηφηεηα θαη ην λνκηθφ παξαδεθηφ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ. Χο απάληεζε νη 

λνζειεχηξηεο πξνζπάζεζαλ λα ηππνπνηήζνπλ αξρηθά ηε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο θαη επηδίσμαλ ηε 

δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ γηα ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ ψζηε λα ηνπο 

παξέρεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή θξνληίδα (Morse, 2019).  

Αλ θαη κέρξη ηφηε νη λνζειεχηξηεο δηεμήγαλ ζπρλά κεγάιν κέξνο ηεο εμέηαζεο σο 

απνηέιεζκα ηεο ηαθηηθήο αλάζεζεο θαζεθφλησλ απφ γηαηξνχο ζε πθηζηακέλνπο, δελ 

αλαγλσξίδνληαλ σο πξαγκαηνγλψκνλεο (Martin et al., 1985). ηηο αξρέο φκσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 αλαδεηψληαο κεγαιχηεξε απηνλνκία ζρεκάηηζαλ ηε Γηεζλή Έλσζε Δγθιεκαηνινγηθψλ 

Ννζειεπηψλ (IAFN) θαη δεκηνχξγεζαλ ηνπο SANEs. Μέζσ ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο 

αλαγλσξίζηεθαλ ηειηθά σο απηφλνκεο εμεηάζηξηεο πνπ κπνξνχζαλ λα θαηαζέηνπλ ηα επξήκαηά 

ηνπο ζην δηθαζηήξην (Morse, 2019). 

Δμεηδηθεχνληαο ηε δνπιεηά ηνπο κε επηδψληεο ζεμνπαιηθήο επίζεζεο, νη λνζειεχηξηεο άξρηζαλ 

λα αλαιακβάλνπλ «έλαλ θεληξηθφ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηε θξνληίδα ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο 

επίζεζεο […] γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάξξσζή ηνπο επεξεάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απφθξηζε 
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ησλ άιισλ ππεξεζηψλ» (Moynihan and Duncan, 1981).  Απηφ ην πξφηππν θξνληίδαο πεξηιακβάλεη 

επαηζζεηνπνηεκέλε θαη έγθαηξε παξέκβαζε, θαηάιιειε ηαηξηθή πεξίζαιςε, άξηηα ζπιινγή ησλ 

ηαηξνδηθαζηηθψλ επξεκάησλ θαζψο θαη πιήξε ζπληνληζκφ ηεο νκάδαο απφθξηζεο. Σα 

πξνγξάκκαηα SANE πιένλ ιεηηνπξγνχλ ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη φπνπ εθαξκφδνληαη θαίλεηαη λα 

πξνζθέξνπλ ηελ πιένλ θαηάιιειε θαη εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα κε επίθεληξν ηνλ αζζελή (Carr et 

al., 2014). 

Ζ χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ λνζειεπηψλ/ξηψλ πνπ αλαιακβάλνπλ απηά ηα πεξηζηαηηθά  δίλεη 

θαηαξρήλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο, ρξφλν πνπ ζπρλά δε δηαζέηνπλ νη γηαηξνί 

θαη νη ππφινηπνη λνζειεπηέο. Δίλαη δεδνκέλν φηη φζν θαιά νξγαλσκέλν θαη λα είλαη έλα ηκήκα 

επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, φηαλ νη γηαηξνί θαη νη λνζειεπηέο θαινχληαη θαζεκεξηλά λα 

αληηκεησπίζνπλ θαηαζηάζεηο απεηιεηηθέο γηα ηε δσή, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνζεί ε 

απαξαίηεηε πξνζνρή  ζε πεξηζηαηηθά πνπ δελ θηλδπλεχνπλ άκεζα (ENA, 2017).  

 Δπηπιένλ, νη επηδψληεο πνπ αλαδεηνχλ ηαηξηθή θξνληίδα ζε λνζνθνκεία ρσξίο πξνγξάκκαηα 

SANE πέξα απφ κεγάινπο ρξφλνπο αλακνλήο, αληηκεησπίδνπλ ζπρλά επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ δελ 

είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλνη ζηελ εμεηδηθεπκέλε θξνληίδα πνπ απαηηείηαη ή ηε ζπιινγή 

ηαηξνδηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ δελ ζέινπλ ή δελ κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα 

ζεξαπεχζνπλ ζσζηά ή λα θαηαζέζνπλ ζην δηθαζηήξην θαη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ελ ιφγσ δηαρείξηζε 

δελ άπηεηαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (Martin, 2005). Αληίζεηα, είλαη ηεθκεξησκέλν φηη ε θξνληίδα 

πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα απφ έλαλ εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηή/ξηα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν θνληά 

ζηηο αλάγθεο ηνπο, θάλεη ηνπο επηδψληεο λα ληψζνπλ φηη αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη 

παξάιιεια ηνπο παξέρεη πξφζβαζε ζε κεγαιχηεξν εχξνο πιεξνθνξηψλ πνπ έλαο κε εθπαηδεπκέλνο 

πγεηνλνκηθφο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη (Maier, 2012). Δπηπιένλ, θαζψο νη SANEs ζπληνλίδνπλ 

φιε ηε θξνληίδα θαη βξίζθνληαη θνληά ζηνλ/ζηελ επηδψληα/ήζαζα ζε θάζε ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο, 

έρνπλ ην πξνλφκην λα είλαη κάξηπξεο θαη λα ζπλεγνξνχλ ππέξ ησλ αζζελψλ ηνπο ζε θάζε 

ελδερφκελν πεξηζηαηηθφ επαλαηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ επαθή ηνπο κε άιινπο επαγγεικαηίεο 

(αζηπλνκία, γηαηξνί θηι) ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ λνκηθψλ δηαδηθαζηψλ (Girardin, 2005). 

Ζ χπαξμε SANEs ζπλδέεηαη ηελ ίδηα ζηηγκή κε ηελ θαιχηεξε λνκηθή έθβαζε απηψλ ησλ 

ππνζέζεσλ ιφγσ ηεο άκεζεο θαη έγθπξεο ζπιινγήο ηαηξνδηθαζηηθψλ επξεκάησλ. πγθξηηηθέο 

έξεπλεο ζε ρψξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ελ ιφγσ ππεξεζίεο έρνπλ δείμεη φηη ηα ηαηξνδηθαζηηθά 

επξήκαηα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ SANEs είλαη πην έγθπξα ζε ζρέζε κε εθείλα κε έκπεηξσλ 

λνζειεπηψλ θαη γηαηξψλ (Maier, 2012)
22

. ηηο Ζ.Π.Α. ινηπφλ, πνπ ηα πξνγξάκκαηα SANEs 

                                                           
22

  Ζ κειέηε ησλ Houmes et al. (2003) θαηαιήγεη φηη ε δηαδηθαζία ιήςεο ηαηξνδηθαζηηθψλ επξεκάησλ θαη ε ζχληαμε 

ηεο αληίζηνηρεο έθζεζε θάλεθε πην αθξηβήο φηαλ έγηλε απφ ηνπο SANEs. 
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απνηεινχλ παξάδνζε, ηα δείγκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ SANEs είλαη κεηαμχ ησλ ηζρπξφηεξσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο καξηπξίαο ησλ ζπκάησλ ζην δηθαζηήξην ελψ νη 

ίδηνη ζεσξνχληαη απφ ηνπο πιένλ αμηφπηζηνπο κάξηπξεο (ENA, 2017).  Ζ χπαξμε φκσο ελφο 

εμεηδηθεπκέλνπ λνζειεπηή/ηξηαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη έκκεζα ηε λνκηθή έθβαζε ηέηνησλ 

ππνζέζεσλ κέζα απφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ επηδψλησλ νη νπνίνη έρνληαο ιάβεη αξρηθά ζεηηθή 

απφθξηζε κέζα απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο είλαη πην πηζαλφ λα θαηαγγείινπλ ην γεγνλφο (Campbell et 

al, 2011). Σα πξνγξάκκαηα SANEs ινηπφλ, ζπκβάιινπλ, φρη κφλν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ πγείαο άιια θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

3.1 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα - θνπφο ηεο έξεπλαο 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαδείμεη ζε ηη βαζκφ νη λνζειεπηέο/ηξηεο ζηελ Διιάδα 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζηνπο επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο απνηειεζκαηηθή θαη εζηηαζκέλε ζηηο 

αλάγθεο ηνπο λνζειεπηηθή θξνληίδα. Μέζα απφ απηφ ην εξψηεκα επηρεηξείηαη λα αλνίμεη ν 

δηάινγνο πάλσ ζην δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία θαη αθνξά ηελ αλάγθε εμεηδίθεπζεο ηεο 

λνζειεπηηθήο θξνληίδαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζε άιιεο ρψξεο  κε ηνλ θιάδν ησλ SANEs. 

Σα επηκέξνπο εξσηήκαηα ηα νπνία θξίζεθαλ ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ ήηαλ ηα εμήο: 

 Δίλαη/ Νηψζνπλ νη λνζειεπηέο/ξηεο πξνεηνηκαζκέλνη/εο λα αλαγλσξίζνπλ θαη δηαρεηξηζηνχλ 

ηέηνηα πεξηζηαηηθά; 

 Αληηιακβάλνληαη ηε ζεμνπαιηθή βία σο έλα δήηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη ηε δηαρείξηζή ηεο 

σο έλα θνκκάηη πνπ ηνπο αθνξά σο επαγγεικαηίεο; 

 Καηά πφζν έρνπλ πηνζεηήζεη πξνθαηαιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο επηδψληεο; 

 Απφ πνηνπο παξάγνληεο επεξεάδνληαη νη αληηιήςεηο  ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία; 

 Λακβάλνπλ επαξθή εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία θαη ηε δηαρείξηζή ηεο; 

 Οη δνκέο πγείαο παξέρνπλ εζηηαζκέλεο θαη επαξθή ππεξεζίεο ζηνπο επηδψληεο; 

3.2 Μεζνδνινγία 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία ζπγρξνληθή πνζνηηθή κειέηε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2022. Απνθαζίζηεθε λα δηελεξγεζεί κέζσ ησλ social media ιφγσ ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο θαη ηνπ κεγάινπ δείγκαηνο ην νπνίν ε εξεπλήηξηα κπνξνχζε λα πξνζεγγίζεη, 

αληηιακβαλφκελε ηελ ηαρεία εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ 

απφθξηζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο (Stern et al., 2017). 

Ζ δεηγκαηνιεςία θαη επέθηαζε νξίδεηαη σο κε ηπραηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο 

(convenience sampling). Σν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε αξρηθά ζε 10 λνζειεχηξηεο/ηεο κε ζθνπφ λα 

ειεγρζεί θαηά πφζν νη εξσηήζεηο είλαη θαηαλνεηέο θαη ζσζηά δηαηππσκέλεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηνξζψζεηο φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν ελψ νη απαληήζεηο απηέο δε ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα. 
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ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ νη ζειίδεο ζην Facebook πνπ αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά λνζειεπηέο, 

ζπγθέληξσλαλ ηα πεξηζζφηεξα κέιε θαη είραλ ηελ πην ελεξγή δξαζηεξηφηεηα. Δλ ηέιεη, ην 

εξσηεκαηνιφγην αλαξηήζεθε ζηε ζειίδα «ΔΝΧΖ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ-ΡΗΧΝ!», ε νπνία ηε ζηηγκή 

ηεο δεκνζίεπζεο αξηζκνχζε πεξί ηα 40000 κέιε θαζψο θαη ζηηο ζειίδεο «Δηδηθεπφκελνη 

Ννζειεπηέο» (1.500 κέιε) θαη «Ννζειεπηέο ΣΔ θαη ΠΔ» ( 11.700 κέιε). Σν εξσηεκαηνιφγην 

αλαξηήζεθε 2 θνξέο ψζηε λα κέλεη ζε πςειή ζέζε πξνβνιήο  ζε δηάζηεκα 2 εβδνκάδσλ θαηά ην 

νπνίν ζπγθεληξψζεθαλ 109 απαληήζεηο.  

Οη απαληήζεηο θσδηθνπνηεζήθαλ θαη ηα δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα 

IMB SPSS. Γεκηνπξγήζεθαλ πίλαθεο ζπρλνηήησλ γηα φιεο ηηο εξσηήζεηο νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

ζην παξφλ είηε ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή είηε κέζσ γξαθεκάησλ. ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε 

έιεγρνο νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη ππνζέζεσλ κε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ην 

95% (p-value:0.05). πγθεθξηκέλα, γηα ηηο δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ππνζέζεσλ x
2
 θαη Risk Ratio. 

3.3 Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κέζσ Google Forms θαη πεξηιακβάλεη 27 εξσηήζεηο 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη εξσηήζεσλ ζε κηα πξνζπάζεηα αθελφο λα ρξεζηκνπνηεζεί ν πην 

θαηάιιεινο ηχπνο γηα ηελ εθάζηνηε κεηαβιεηή θαη αθεηέξνπ λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην 

ελδηαθέξνλ γηα ην ζπκκεηέρνληα. Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ ελψ εκπεξηέρεη 

θαη 3 εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  Οη εξσηήζεηο αθνξνχλ 4 ζεκαηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε ζρεηηθή εξγαζηαθή εκπεηξία, ηε 

ζπλαθή εθπαίδεπζε θαη ηηο αληηιήςεηο πάλσ ζην θαηλφκελν ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο. Σν  

εξσηεκαηνιφγην είλαη δηαζέζηκν ζην Παξάξηεκα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ζα παξαηεξήζεη θάλεηο φηη ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ δερζεί ζεμνπαιηθή βία αλαθέξνληαη σο ζχκαηα ηε ζηηγκή πνπ ζην ππφινηπν πφλεκα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο “επηδψλ”. Αλαγλσξίδνληαο φηη ζηελ Διιάδα ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο  

ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θπξίσο κέζα απφ κηα αθαδεκατθή ή θεκηληζηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ε 

ιέμε ζχκα επηιέγεηαη ζπλεηδεηά κφλν ζην εξσηεκαηνιφγην, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νηθεία ζε φινπο 

ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. 

3.4 Πεξηνξηζκνί 

Αξρηθά πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε έξεπλα δηεμήρζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο παλδεκίαο ηνπ 

COVID19. Γελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πσο απηή ε ζπλζήθε επεξέαζε ηελ απφθξηζε ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ αιιά ζίγνπξα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ αθελφο ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

εμνπζέλσζε ησλ λνζειεπηψλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαη αθεηέξνπ ε κεγάιε πίεζε πνπ 

δέρηεθε ην ίδην ην ζχζηεκα πγείαο κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή αδπλακία ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, ε επηινγή ησλ social media σο δεμακελή γηα λα αληιήζνπκε ην 

δείγκα καο - επηινγή πνπ επίζεο ειήθζε ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ επί παλδεκίαο -  κπνξεί λα ελέρεη 

πεξηνξηζκνχο εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ έιαβαλ κέξνο (Stern et al., 2017). 

Σέινο, ν ζεκαληηθφηεξνο ίζσο πεξηνξηζκφο αθνξά ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν απνηειεί 

δεκηνχξγεκα ηεο εξεπλήηξηαο θαη δελ έρεη ειεγρηεί επαξθψο σο πξνο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εγθπξφηεηά ηνπ.  

Γεδνκέλεο ηεο επηινγήο ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, ε έξεπλα 

πεηπραίλεη λα δείμεη νξηζκέλεο ηάζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δε κπνξεί λα γεληθεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο, ηα νπνία θξίλνληαη απνδεθηά κε επηθχιαμε (Οπδνχλε θαη Ναθάθεο, 2011). Θα 

απνηεινχζε φκσο κία θαιή βάζε γηα θάπνηα ελδερφκελε κεγαιχηεξε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ 

ζα κπνξνχζε κε ηε ζεηξά ηεο λα εμάγεη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα γηα ην ζχλνιν ησλ 

λνζειεπηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
: ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ. 

4.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 

Σν 99,8% ηνπ δείγκαηνο είλαη γπλαίθεο, ην 67.9 % αθνξά ειηθίεο < 40 έηε ελψ κφλν ην 5,5% 

είλαη άλσ ησλ 50%. ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη 3βάζκηα εθπαίδεπζε 

(42.6%) ή έρνπλ νινθιεξψζεη Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (47,2%), ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ (3,7%) 

θαηέρνπλ δηδαθηνξηθφ. Όζνλ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ην 50% πεξίπνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εξγάδεηαη έσο θαη 9 έηε θαη νη ππφινηπνη πεξηζζφηεξα απφ 10 έηε. Αλαιπηηθά ε 

πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηφο  παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 

 

Εκπαίδεςζη Frequency Percent Valid Percent 

 ΔΕ 7 6,4 6,5 

ΤΕ/ΠΕ 46 42,2 42,6 

Μεηαπηπρηαθό 51 46,8 47,2 

Δηδαθηνξηθό 4 3,7 3,7 

Σύλνιν 108 99,1 100,0 

 
Πποϋπηπεζία ζε 

έηη Frequency Percent Valid Percent 

 >2 23 21,1 22,3 

2 – 5 15 13,8 14,6 

6 – 9 13 11,9 12,6 

10 – 15 27 24,8 26,2 

<15 25 22,9 24,3 

Σύλνιν 103 94,5 100,0 

Πίνακασ 1.
 

Πεπιγπαθή ηος δείγμαηορ 

Φύλο Frequency Percent 

 
Άληξαο 10 9,2 

Γπλαίθα 99 90,8 

Σύλνιν 109 100,0 

Ηλικία Frequency Percent 

 20 – 29 35 32,1 

30 – 39 39 35,8 

40 – 49 29 26,6 

50 – 59 6 5,5 

Σύλνιν 109 100,0 
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Δξγαζηαθή εκπεηξία κε πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο. 

Καηαξρήλ, νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ 

θακία ζρεηηθή εκπεηξία θαζψο κφλν 

ην 30,3% (33 άηνκα) έρεη έξζεη ζε 

επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθφ 

ζεμνπαιηθήο βίαο  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο 

(Γ.1).  

Μεηαμχ ησλ λνζειεπηψλ 

πνπ είρε αληίζηνηρε εκπεηξία, ε 

πιεηνςεθία 90,9% (30 άηνκα) 

ζπκκεηείρε ελεξγά ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ, αληαπνθξηλφκελν 

ζηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπ 

επηδψληνο (Γ2). Γηα ηελ αθξίβεηα, ε 

πιεηνςεθία δελ πξαγκαηνπνίεζε 

απιά ηε λνζειεία αιιά παξείρε Α‟  

βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο (50%) θαη 

ήηαλ ζε επηθνηλσλία κε άιινπο 

επαγγεικαηίεο (56,7). Δπηπιένλ, ην 16,7% αλέιαβε ηε δηαζχλδεζε κε άιινπο θνξείο, έλαο ζηνπο 

ηξεηο λνζειεπηέο έιαβε ην ηζηνξηθφ, ελψ ην 6,7% ηνπ δείγκαηνο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

ηαηξνδηθαζηηθή δηαδηθαζία  Παξφια απηά κφλν έλα  κηθξφ πνζνζηφ (16,7%) είρε ηειηθά ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

Σςμμεηοσή ζηη διασείπιζη ηος πεπιζηαηικού 

 
Ν Percent of Cases 

 

Ννζειεία 12 40,0% 

Λήςε ηζηνξηθνύ 10 33,3% 

Επηθνηλσλία κε άιινπο επαγγεικαηίεο 17 56,7% 

Παξνρή Α' βνεζεηώλ ςπρηθήο πγείαο 15 50,0% 

Σπκκεηνρή ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή δηαδηθαζία 2 6,7% 

Ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 5 16,7% 

Δηαζύλδεζε κε άιινπο θνξείο 5 16,7% 

Πίνακαρ 2 

Γράφημα 2 

Γράφημα 1 
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        Οη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ 

επηπιένλ εάλ είρε πνηέ ηελ ππνςία 

χπαξμεο ζεμνπαιηθήο βίαο γηα 

θάπνηνλ/α αζζελή ηνπο, κε ην 

56,8% (62 άηνκα) λα απαληάεη 

θαηαθαηηθά (Γ3). Σν 53,2% (33 

απφ ηνπο 62) απφ απηνχο 

πξνζπάζεζαλ λα δηεξεπλήζνπλ 

πεξαηηέξσ ην πεξηζηαηηθφ, ην 56% 

(34 απφ ηνπο 57 έδσζαλ απάληεζε) αλέθεξε ζε θάπνηνλ ηελ ππνςία ηνπ (Γ4, Γ5). Οη βαζηθφο 

ιφγνο, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε κε δηεξεχλεζε θαίλεηαη λα ήηαλ ε αλαζθάιεηα αλαθνξηθά κε ηελ 

επζηάζεηα ηεο ππφζεζήο ηνπο (30,6%, 19 ζηνπο 62), ελψ γηα έλα 9,7% (6 ζηνπο 62) ε άγλνηα επί ηεο 

δηαδηθαζίαο ήηαλ απηή πνπ ζπλέβαιιε ζηε κε δηεξεχλεζε. Έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(2%) απάληεζε φηη θνβήζεθε ή φηη δελ ήζειε λα παξέκβεη αλάκεζα ζην δεπγάξη (2%) ελψ θαλέλαο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ έθξηλε φηη ν θφξηνο εξγαζίαο έπαημε θάπνην ξφιν ζηε κε δηεξεχλεζε 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ. (Γ5). 

 

Γράφημα 4 

 

Γράφημα 5 

Γράφημα 3 
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ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο 

απάληεζαλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

πξσηνθφιινπ γηα ηε δηαρείξηζε 

πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο ζην 

ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Απφ ην ζχλνιν 

ησλ εξσηεζέλησλ, κφλν ην 14, 6% (16 

άηνκα) δήισζε φηη γλσξίδεη  γηα ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ ελψ νη 

ππφινηπνη δήισζαλ είηε απνπζία 

πξσηνθφιινπ είηε άγλνηα επί ηνπ 

δεηήκαηνο  (Γ6).  Σέινο, δεηήζεθε απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θξίλνπλ κέζσ 

κίαο θιίκαθαο likert ηε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ ζα ιάκβαλε έλαο επηδψλ ζεμνπαιηθήο βίαο ζηελ 

ππεξεζία πνπ εξγάδνληαη. Σν 76% δήισζε φηη νη επηδψληεο ζα ιάβνπλ κέηξηα σο αλεπαξθή 

θξνληίδα (Γ7). 

 

Γπάθημα 7 

Δθπαίδεπζε ζρεηηθή κε ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο.  

Απφ ην δείγκα καο, ην 73,4% δελ έρεη ιάβεη θακία εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο (Π.3). Σαπηφρξνλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

φζσλ έρνπλ θάπνηα γλψζε γηα ην θαηλφκελν, ηελ έρεη ιάβεη είηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ, 

Γράφημα 6 
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είηε κέζσ ζεκηλαξίσλ. Μφλν ην 3,7 ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηψκελσλ έρεη ελεκεξσζεί γηα ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ (Π.4).  

Έσεηε λάβει κάποια εκπαίδεςζη για ηην αναγνώπιζη και ηην ανηιμεηώπιζη πεπιζηαηικών ζεξοςαλικήρ βίαρ; 
 

  Frequency Percent Valid Percent 

 
Ναη 29 26,6 26,6 

Όρη 80 73,4 73,4 

Σύλνιν 109 100,0 100,0 

Πίνακασ 3
 

Εάν ναι, ηι είδοςρ εκπαίδεςζη έσεηε λάβει; 

          Count Column Total N% 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ 14 12,8% 

Σην ρώξν εξγαζίαο 4 3,7% 

Επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα/ ζπλέδξηα  19 17,4% 

Πίνακασ 4
 

Μφλν ην 15.6% ζεσξεί ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη αξθεηά ή πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, ηε 

ζηηγκή πνπ ην 92,6% ηε ζεσξεί ζεκαληηθή θαη πνιχ ζεκαληηθή (Γ.8, Γ.9). 

 
Γράφημα 8                                                                                              
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Γράφημα 9 

Αληηιήςεηο. 

Παξφηη ην 90.8% αληηιακβάλεηαη ηε ζεμνπαιηθή βία σο έλα αξθεηά έσο πνιχ ζεκαληηθφ 

δήηεκα δεκφζηαο πγείαο (Γ.10), νη πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο έξρνληαη ηειεπηαίεο (37%) φηαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ξσηψληαη γηα ην πνηα/πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο ππεξεζίεο γηα ηελ πξσηαξρηθή 

επαθή κε ηνπο επηδψληεο. Χο πιένλ αξκφδηεο θξίζεθαλ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο (68,8%) ελψ έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ζεσξεί ηελ αζηπλνκία σο ηελ πιένλ θαηάιιειε ππεξεζία γηα ηελ πξψηε επαθή  

(Γ.11). 

 

Γράφημα 10 
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Γράφημα 11 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη νη λνζειεπηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ 

πξφζσπα αλαθνξάο ζηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ, ρσξίο λα εκθαλίδεηαη ζίγνπξε εάλ ε 

αλαγλψξηζε θαη ε δηεξεχλεζε απνηειεί λνζειεπηηθή αξκνδηφηεηα. Καηά ηελ εθηίκεζε  

πξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, νη πεξηζζφηεξνη λνζειεπηέο ζεσξνχλ φηη κάιινλ ζα κπνξνχζαλ λα 

παξέρνπλ Α΄ βνήζεηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο αιιά θαη λα απνηειέζνπλ πξφζσπν αλαθνξάο ζηε 

δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ(Γ.12). Αληίζηνηρα, ην 59,6 % ληψζεη αξθεηά έσο πνιχ άλεηα λα 

ιάβεη ηζηνξηθφ αζζελνχο πνπ λα ζρεηίδεηαη κε πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο (Γ.13). 

 

  Γράφημα 12: Αντιλήψεισ ςχετικά με τισ νοςηλευτικζσ αρμοδιότητεσ ςχετικά με περιςτατικά ςεξουαλικήσ βίασ και εκτίμηςη  

προςωπικϊν δεξιοτήτων. 
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Γράφημα 13 

Οι ςυμμετζχοντεσ ζηε ζπλέρεηα 

ξσηήζεθαλ γηα πέληε ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο πνπ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία, 

ηα άηνκα κπνξεί λα θαηεγνξεζνχλ σο 

ππεχζπλα γηα ηε ζεμνπαιηθή βία πνπ 

ππέζηεζαλ θαη είλαη νη εμήο: Δκθάληζε, 

θαηάρξεζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ, 

εξγαζία ζην ρψξν ηνπ ζεμ, ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ή ηαπηφηεηα θχινπ 

θαη χπαξμε ζρέζεο κε ην ζχηε. Οη 

απαληήζεηο αλά θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 5. Αο αλαθεξζεί εδψ φηη 1 

ζηνπο πέληε λνζειεπηέο ζεσξεί φηη ην άηνκν ζα κπνξνχζε λα θέξεη θάπνηα επζχλε ηνπιάρηζηνλ γηα 

έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο (Γ.14). 

 
Εάν ναι, μποπεί να θέπει εςθύνη λόγω: 

 N Percent Percent of Cases 

 

            Ελδπκαζίαο/ Εκθάληζεο 10 18,5% 37,0% 

Καηάρξεζεο αιθνόι ή λαξθσηηθώλ 16 29,6% 59,3% 

Εξγαζίαο ζην ρώξν ηνπ ζεμ 7 13,0% 25,9% 

Σεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ή ηαπηόηεηαο θύινπ 7 13,0% 25,9% 

Ύπαξμεο ζρέζεο κε ην ζύηε 14 25,9% 51,9% 

Σύλνιν 54 100,0% 200,0% 

* Κάζε άηνκν κπνξνύζε λα δώζεη πεξηζζόηεξεο από 1 απαληήζεηο. 

Πίνακασ 5
 

 

 

Γράφημα 14 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 67 %  (Π.7) ζα έλησζε έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα γηα ηνπιάρηζηνλ κία απφ 

ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο, ηδηαίηεξα εάλ ην άηνκν είρε θαηαλαιψζεη αιθνφι, εξγαδφηαλ ζην ρψξν 

ηνπ ζεμ ή είρε θάπνηα ζρέζε κε ην ζχηε. Σα ζπλαηζζήκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ εξσηεζεί ηα άηνκα 

είλαη ν ζπκφο, ν νίθηνο, ε δπζπηζηία θαη ε ακεραλία θαη νη απαληήζεηο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ πίλαθα 6.  

Πώρ θα νιώθαηε για ένα άηομο πος πιθανώρ έσει δεσηεί ζεξοςαλική βία και θεωπείηε όηι ανηαποκπίνεηαι ζηιρ 

παπακάηω πεπιγπαθέρ; 

 
Δπζπηζηία Θπκό Ακεραλία Οίθην 

Τίπνηα από ηα 
παξαπάλσ 

Ιδηαίηεξε/Πξνθιεηηθή ελδπκαζία 11,0% 17,4% 9,2% 4,6% 57,8% 

Με εηεξνθπιηθόο ζεμ. 
πξνζαλαηνιηζκόο/ Δηεκθπιηθόηεηα 

8,3% 15,6% 7,3% 10,1% 58,7% 

Σρέζε κε ην ζύηε 11,9% 25,7% 5,5% 8,3% 48,6% 

Εξγαζία ζην ρώξν ηνπ ζεμ 9,2% 16,5% 7,3% 19,3% 47,7% 

Καηάρξεζε αιθνόι ή λαξθσηηθώλ 9,2% 25,7% 6,4% 20,2% 38,5% 

Πίνακασ 6
 

Παποςζία απνηηικού/ων ζςναιζθημάηων ηοςλάσιζηον για  μια από ηιρ παπαπάνω πεπιπηώζειρ 

 Frequency Percent Valid Percent 

 Ναη 73 67,0 67,0 

Όρη 36 33,0 33,0 

Πίνακασ 7
 

4.2 Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

ην πιαίζην ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ 

δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηελ απφθξηζε ησλ λνζειεπηψλ ζε 

πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθφο έιεγρνο σο πξνο ηελ ειηθία, 

ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, ελψ ην θχιν εμαηξέζεθε θαζψο ην δείγκα ησλ αληξψλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ πνιχ κηθξφ. ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε εάλ νη αληηιήςεηο επεξεάδνπλ ηελ 

απφθξηζε αιιά θαη ε ίδηα ε εκπεηξία ηηο αληηιήςεηο. Σέινο, αμηνινγήζεθε θαηά πφζν ε παξνπζία 

πξσηνθφιισλ ζπκβάιεη ζηελ απφθξηζε ησλ λνζειεπηψλ.  Παξαθάησ παξαηίζεληαη φιεο εθείλεο νη 

ζπζρεηίζεηο πνπ θξίζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

Έλα θαίξην δήηεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ έξεπλα αθνξά ηε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε ζπλαθή 

εθπαίδεπζε θαη ηελ επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο. πγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ 

λνζειεπηψλ πνπ έρεη ιάβεη θάπνηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη δειψλεη φηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε 

θάπνην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο (58.6%) είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην 
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αληίζηνηρν πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε (20.0%), 

ρ
2
(1,109)=15.039, p= 0,000. 

Ζ ζρεηηθή πηζαλφηεηα έλαο λνζειεπηήο πνπ έρεη ιάβεη θάπνηα ζπλαθή εθπαίδεπζε λα 

αλαγλσξίζεη ζηελ πνξεία θάπνην πεξηζηαηηθφ είλαη 5.6 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα θάπνηνπ λνζειεπηή πνπ δελ έρεη ιάβεη. Ζ δηαπίζησζε απηή έρεη αμία γηαηί καο 

επηβεβαηψλεη φηη ε ζεμνπαιηθή βία απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε 

φρη κφλν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αιιά θαη γηα ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε (Π8
α ,β

). 

 

Έρεηε έξζεη ζε επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθό ζεμνπαιηθήο βίαο; 

Ναη Όρη Σύλνιν 

Έρεηε ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε γηα ηελ 

αλαγλώξηζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε 

πεξηζηαηηθώλ ζεμνπαιηθήο βίαο; 

Ναη 17 (58,6%) 12 (41,4%) 29 (100,0%) 

Όρη 16 (20,0%) 64 (80,0%) 80 (100,0%) 

Σύλνιν 33 (30,3%) 76 (69,7%) 109 (100,0%) 

Πίνακασ 8
α 

Risk Estimate 

 Value 

95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for receiving education regarding SV (yes / no) 5,667 2,259 14,218 

For cohort Have you ever confront an SV case = YES 2,931 1,718 5,002 

For cohort Have you ever confront an SV case = NO ,517 ,331 ,809 

N of Valid Cases 109   

Πίνακασ 8
β 

Ζ ιήςε ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ησλ λνζειεπηψλ. ε 

απηνχο πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εθπαίδεπζε ην πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ ειηθίαο 

έσο 29 εηψλ (55.2%) είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ησλ ειηθηψλ 30-39 

θαη 40 θαη άλσ (24.1% θαη 20.7%, αληίζηνηρα), ρ
2
(2,109)=9.647, p= 0,008. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

νη λνζειεπηέο έσο 29 εηψλ απνηεινχλ ην 45,7% ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε, ελψ 

θαλέλαο άλσ ησλ 50 εηψλ δελ έρεη εθπαηδεπηεί ζρεηηθά (ηα άηνκα απηά εληάρζεθαλ ζηελ ειηθηαθή 

νκάδα 40 εηψλ θαη άλσ) (Π9). Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα απνηειεί έλα παξάδνμν θαζψο ππνζέηεη 

θαλείο φηη φζν κεγαιχηεξε εξγαζηαθή εκπεηξία έρεη θάπνηνο, ηφζεο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

κεηεθπαίδεπζε. Υσξίο λα ζπκπεξαίλεηαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θξίλεηαη πηζαλφ ην θαηλφκελν 

ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη πιένλ ζε πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ζε 

πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν). 
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Πίνακαρ 9 

 Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη επηδξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

είλαη ε χπαξμε θάπνηνπ πξσηνθφιινπ δηαρείξηζεο. Σν πνζνζηφ ησλ λνζειεπηψλ πνπ γλσξίδεη φηη 

ππάξρεη πξσηφθνιιν ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη δειψλεη φηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε θάπνην 

πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο (62,5%) είλαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ απηψλ πνπ δελ έρνπλ ιάβεη θάπνηα ζρεηηθή ελεκέξσζε (24.7%), ρ
2
(1,109)=9.225, p= 

0,006. 

Ζ ζρεηηθή πηζαλφηεηα έλαο λνζειεπηήο πνπ ηνπ έρεη θνηλνπνηεζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν λα 

έρεη έξζεη ζε επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθφ είλαη 5,07 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 

πηζαλφηεηα θάπνηνπ λνζειεπηή πνπ δελ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά (Π10
α ,β

). 

 

Έρεηε έξζεη ζε επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθό 

ζεμνπαιηθήο βίαο 

Ναη Όρη Σύλνιν 

Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη θάπνην  πξσηόθνιιν 

ζηε δνκή πγείαο πνπ εξγάδεζηε ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηέηνησλ  πεξηζηαηηθώλ; 

Ναη, ππάξρεη 10 (62,5%) 6 (37,5%) 16 (100%) 

Δελ ππάξρεη/ 

Δε γλσξίδσ θάηη ζρεηηθό 
23 (24,7%) 70 (75,3%) 93 (100%) 

Σύλνιν 33 (30,3%) 76 (69,7%) 109 (100%) 

Πίνακαρ 10α 

Risk Estimate 

 

 95% Confidence Interval 

Value Lower Upper 

Odds Ratio for Protocol Y/N (Ναη, ππάξρεη / Δελ ππάξρεη/ Δε γλσξίδσ) 5,072 1,661 15,490 

For cohort Have you ever confront an SV case = YES 2,527 1,503 4,248 

For cohort Have you ever confront an SV case = NO ,498 ,262 ,948 

N of Valid Cases 109   

Πίνακαρ 10β 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ε δηαθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο 

αλάινγα κε ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. πγθεθξηκέλα, ην 62,5% ησλ λνζειεπηψλ ησλ 

νπνίσλ ε ππεξεζία δηαζέηεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θξίλεη ηελ παξερφκελε λνζειεπηηθή θξνληίδα σο 

αξθεηά ή πιήξσο ηθαλνπνηεηηθή, πνζνζηφ πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην 17,2% φηαλ δελ ππάξρεη 

 

Ηιηθία 

20-29 30-39 40 θαη άλσ Σύλνιν 

Έρεηε ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε πεξηζηαηηθώλ 

ζεμνπαιηθήο βίαο; 

Ναη 16 (55.2%)a 7 (24.1%)b 6 (20.7%)b 29 (100%) 

Όρη 19 (23.8%)a 32 (40%)b 29 (36,3%)b 80 (100%) 

Σύλνιν 35 (32.1%) 39 (35.8%) 35 (32.1%) 109 (100%) 
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πξσηφθνιιν ή ν λνζειεπηήο δε γλσξίδεη θάηη ζρεηηθφ, ρ
2
(2,109)=15.425, p= 0,000 (Π11). Γελ 

εκθαλίδεηαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα πνζνζηά ησλ λνζειεπηψλ πνπ θξίλνπλ ηελ 

παξερφκελε λνζειεπηηθή θξνληίδα σο ιίγν ή θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή θαη σο νπδέηεξε ηφζν ζε 

απηνχο πνπ γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ φζν θαη ζηνπο ππφινηπνπο. 

 

Σε ηη βαζκό ζεσξείηε όηη έλα άηνκν πνπ έρεη δερζεί ζεμνπαιηθή 

βία ζα ιάβεη απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε λνζειεπηηθή 

θξνληίδα ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδεζηε;  

Λίγν ή θαζόινπ 

ηθαλνπνηεηηθή 
Οπδέηεξε 

Αξθεηά ή πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθή Σύλνιν 

Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη 

θάπνην πξσηόθνιιν ζηε 

δνκή πγείαο πνπ εξγάδεζηε 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ; 

 Ναη, γλσξίδσ 

όηη ππάξρεη 
3 (18.8%) 3 (18.8%) 10 (62,5%) 16 (100,0%) 

Δελ ππάξρεη/ Δε 

γλσξίδσ θάηη ζρεηηθό 
37 (39,8%) 40 (43.,0%) 16 (17,2%) 93 (100,0%) 

                                                 Σύλνιν 40 (36,7%) 43 (39,4%) 26 (23,9%) 109 (100,0%) 

Πίνακαρ 11 

Σέινο, ε παξνπζία αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

εξσηψκελσλ γηα ηπρφλ επζχλε ηνπ επηδψληνο, γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 12 

(ρ
2
=7,794, df=1, p=0,04<0,05). Παξφια απηά δε βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

αλαθεξφκελσλ αληηιήςεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηελ ειηθία, ηελ εκπεηξία, ην 

βαζκφ εθπαίδεπζεο αιιά νχηε θαη ηελ ιήςε ζηνρεπκέλεο εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

Παξνπζία αξλεηηθνύ/σλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπιάρηζηνλ γηα  κηα 

από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο 

Ναη Όρη Σύλνιν 

Έλα άηνκν κπνξεί λα θέξεη θάπνηα επζύλε 

γηα ηε ζεμνπαιηθή βία πνπ έρεη δερηεί; 

Ναη 24 (88,9%) 3 (11,1%) 27 (100,0%) 

Όρη 49 (59,8%) 33 (40,2%) 82 (100,0%) 

                                                                       Σύλνιν 73 (67,0%) 36 (33,0%) 100,0% 

Πίνακασ 12
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο 

 ΤΕΖΣΖΖ  

5.1 πδήηεζε 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρεο έξεπλεο ζε 

παξεκθεξή πεδία, φπσο απηφ ηεο έκθπιεο θαη ελδννηθνγελεηαθήο βίαο αλαδεηθλχνπλ  θαηαξράο ηε 

ζρέζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ κε ηε ιήςε ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, 

αληηπαξαζέηνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ παξφληνο κε εθείλα ηεο έξεπλαο ηνπ Di Giacomo (2017) 

παξαηεξνχκε ηα εμήο: ηελ έξεπλα ηνπ Di Giacomo ην 43,1% ησλ ζπκκεηερφλησλ είρε ιάβεη 

ζπλαθή εθπαίδεπζε ελψ ην πνζνζηφ πνπ δειψλεη φηη έρεη έξζεη ζε επαθή κε γπλαίθεο επηδψληεο 

ζεμνπαιηθήο ή νηθνγελεηαθήο βίαο
23

 αλεξρφηαλ ζην 88, 3%. Αληηζέησο, ζηελ παξνχζα έξεπλα πνπ 

ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δελ έρεη έξζεη πνηέ ζε επαθή κε θάπνην πεξηζηαηηθφ, ζπλαθή 

εθπαίδεπζε έρεη ιάβεη κφλν ην 26,6%. ε έξεπλα ησλ Gudmanis et al. (2007) πνπ ην δείγκα 

απνηεινχζαλ επαγγεικαηίεο πγείαο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, ην 31,2% ησλ λνζειεπηψλ δελ είρε 

αληηκεησπίζεη θάπνην πεξηζηαηηθφ έκθπιεο βίαο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη αθελφο κηθξφηεξν απφ 

απηφ ησλ δηθψλ καο δεδνκέλσλ, αιιά πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ γηαηξψλ (7,9%) κε ηνπο 

νπνίνο βξίζθνληαλ ζην ίδην ζχζηεκα πγείαο. ε απηή ηελ έξεπλα ε έιιεηςε ζηνρεπκέλεο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξεηαη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πεξηνξηζκέλεο εκπινθήο ησλ λνζειεπηψλ
24

.  

Ζ εθπαίδεπζε ζπκπεξαζκαηηθά αλαδεηθλχεηαη σο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ  αλαγλψξηζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο. Ζ ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πξνθχπηεη σο αλάγθε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο έξεπλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνχζεο. 

Δπηπιένλ, ε ζηνρεπκέλε εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα έρεη επηπξφζζεηα νθέιε γηα ηνπο επηδψληεο θαη 

ηνπο επαγγεικαηίεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ Gutmanis et al. (2007). πγθεθξηκέλα 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε αίζζεζε εηνηκφηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο, κεγαιχηεξε άλεζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ λα ιάβνπλ ην ηζηνξηθφ θαη λα ζπδεηήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε θαζψο 

θαη κεγαιχηεξν αίζζεκα ειέγρνπ θαη επαγγεικαηηθήο απηνλνκίαο. 

 Σν δεχηεξν εκπφδην πνπ αλαδεηθλχεηαη φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδψλησλ 

ζεμνπαιηθήο βίαο άιια θαη ηε κεηέπεηηα παξνρή ηθαλνπνηεηηθήο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο είλαη ε 

                                                           
23

  Οη έξεπλεο ζπλδένληαη ζην βαζκφ πνπ ηφζν ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε φζν θαη ε θαθνπνίεζε απφ ην ζχληξνθν 

ζπρλά απνθξχπηνληαη θαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία απαηηνχλ ίδηεο δεμηφηεηεο σο πξνο ηελ αλαγλψξηζή ηνπο.  

24
  Σα απνηειέζκαηα ησλ Gudmanis et al. (2007) δηαθνξνπνηνχληαη ζην ζεκείν πνπ θξίλνπλ εμίζνπ ζεκαληηθή ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία θαζψο ζην παξφλ πφλεκα ηα έηε πξνυπεξεζίαο δε θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφθξηζε. 
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απνπζία πξσηνθφιισλ δηαρείξηζεο. Δίλαη θαιά εδξαησκέλν απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη έλα 

πεηπρεκέλν κνληέιν παξέκβαζεο, εθηφο απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θιηληθή έξεπλα, θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πξσηφθνιια παξαπνκπψλ, 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπζηήκαηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Garcia-Moreno et 

al, 2015) (Hegathy et al., 2016). Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάηη 

ηέηνην δε θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζην ειιεληθφ ζχζηεκα πγείαο αλαθνξηθά κε ηνπο επηδψληεο 

ζεμνπαιηθήο βίαο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ δειψλεη άγλνηα σο πξνο ηελ χπαξμε 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Αληηπαξαζέηνληαο ηα απνηειέζκαηα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ηνπ Di 

Giacomo (2017) παξαηεξνχκε φηη ην δείγκα ηνπ ήηαλ 2.6 θνξέο πην πηζαλφ λα έρεη επαθή κε 

θάπνηα επηδήζαζα έκθπιεο βίαο ελψ ην πνζνζηφ πνπ είρε ιάβεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο (88.2%) 

είλαη 6πιάζην. Ζ απνπζία πξσηνθφιισλ παξφια απηά δελ απνηειεί ειιεληθφ θαηλφκελν θαζψο έρεη 

αλαθεξζεί θαη ζε άιιεο έξεπλεο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη ππεξεζίεο δελ εηδηθεχνληαη ζε 

δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο ή/θαη έκθπιεο βίαο
25

. 

πλερίδνληαο, πξνθχπηεη φηη νη λνζειεπηέο δε ζεσξνχλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο σο θαηάιιειεο 

γηα ηελ πξψηε επαθή κε ηνπο επηδψληεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ Di 

Giacomo et al. (2017) φπνπ αλαθέξεη πσο ην 50,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξφηεηλε ζε κηα 

θαθνπνηεκέλε γπλαίθα λα επηζθεθζείηε ην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ππνβάιεη θαηαγγειία. ηελ παξνχζα έξεπλα, νη λνζειεπηέο θξίλνπλ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο σο 

ηηο πιένλ θαηάιιειεο ελψ έλα κεγάιν πνζνζηφ ζεσξεί φηη νη αζηπλνκηθέο αξρέο ζα έπξεπε λα είλαη 

αξκφδηεο γηα ηελ αξρηθή επαθή κε ηνπο επηδψληεο. Ζ πεπνίζεζε απηή έξρεηαη εκθαλψο ζε αληίζεζε 

κε ηηο αληηιήςεηο ησλ SANEs φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζε ζρεηηθή έξεπλα ηεο Maier (2012), φπνπ 

ην 54% ζεσξεί ηελ αζηπλνκία σο πεγή εθ λένπ ζπκαηνπνίεζεο. Αο ζεκεησζεί εδψ φηη πηζαλψο ε 

εκπεηξία ηεο αλεπάξθεηαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο λα είλαη ν ιφγνο πνπ αλ θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηφο καο έθξηλε ηε ζεμνπαιηθή βία σο έλα ζεκαληηθφ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο, 

ζεσξεί ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο σο θαηαιιειφηεξεο λα παξέκβνπλ ζην 

αξρηθφ ζηάδην.  

Καηά ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έθξηλαλ σο 

επαξθή ηελ ελδερφκελε απφθξηζή ηνπο θαζψο ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ πξφζσπα 

                                                           
25

  πγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ηεο Jancey et al. (2011) φινη ζρεδφλ νη ζπκκεηέρνληεο (92,5%) δήισζαλ άγλνηα ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ (Janceya et 

al., 2011). Δπηπιένλ ζηελ έξεπλα ησλ  Chandramani et al (2020) κφλν ην 33% ησλ εξσηψκελσλ δήισζε  φηη είλαη 

ελήκεξν (πιήξσο ε κεξηθψο) γηα ηα πξσηφθνιια ησλ λνζνθνκείσλ ηνπο αλαθνξηθά κε ηε  δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο βίαο. 
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αλαθνξάο θαη φηη κάιινλ ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ Α‟ βνήζεηεο ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ελψ ε 

πιεηνςεθία ζα έλησζε αξθεηά άλεηα θαηά ηε ιήςε ηζηνξηθνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεμνπαιηθή βία. 

Παξφια απηά νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ είλαη ζίγνπξνη θαηά πφζν ε δηεξεχλεζε 

ηνπ πεξηζηαηηθνχ απνηειεί λνζειεπηηθή αξκνδηφηεηα. Απηή ε ακθηβνιία έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Paulin Baraldi et al. (1013) φπνπ αλαδεηθλχεη ηελ ηάζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο λα εζηηάδνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη λα 

ληψζνπλ φηη παξεκβάζεηο πνπ δε άπηνληαη ηεο θιηληθήο δηαρείξηζεο είλαη πέξα απφ ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο. 

Δπηπιένλ, ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ηνπ λνζειεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα θξηζεί κέζα ζην ειιεληθφ 

ζπκθξαδφκελν θαζψο ππεξβαίλεη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθή βίαο. Ζ ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία έρεη επηζεκάλεη αθελφο ηελ απνπζία θαζεθνληνινγίνπ θαη ηε ζχγρπζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλαθνξηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ απηνλνκία ησλ λνζειεπηψλ θαη αθεηέξνπ ηα 

εκπφδηα πνπ απηνί ζπλαληάλε γηα ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζηε ζεξαπεπηηθή νκάδα 
26

. 

 Όζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηψλ ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία, πξνθαηαιήςεηο 

πνπ εληζρχνπλ ην ζηηγκαηηζκφ σο πξνο ηνπο επηδψληεο θαίλεηαη λα είλαη ππαξθηέο ρσξίο παξφια 

απηά λα είλαη θπξίαξρεο. πγθεθξηκέλα, έλαο ζηνπο 5 λνζειεπηέο ζα θαηεγνξνχζε ηνλ επηδψληα 

ηνπιάρηζηνλ γηα έλα απφ ηα παξαθάησ: πξνθιεηηθφ ληχζηκν, θαηάρξεζε αιθνφι ή λαξθσηηθψλ, 

χπαξμε ζρέζεο κε ην ζχηε ή ιφγσ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δηεκθπιηθφηεηαο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζρεηηθή εκπεηξία αιιά 

θαη ε ιήςε ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα κελ επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηψλ. 

Σν ζεκαληηθφ απηφ εχξεκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απνηειεί παξάδνμν αλ αλαινγηζηνχκε φηη 

απηέο ελδέρεηαη λα είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηα άηνκα θαζψο παξακέλνπλ δσληαλέο κέζα ζηελ 

θνηλσλία, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη κε αξθεηέο άιιεο κειέηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

απηέο ησλ Paulin Baraldi et al. (2013) θαη Di Giacomo et al. (2017) πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε 

ζπρλφηεηα ηεο ζηεξενηππηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ επηδψληνο σο ελ κέξεη ππεχζπλνπ πξνζψπνπ γηα 

ηελ θαηάζηαζή ηνπ. 

5.2 πκπεξάζκαηα 

Σν ζχλνιν ηεο βηβιηνγξαθίαο επηζεκαίλεη φηη ε ζεμνπαιηθή βία απνηειεί έλα θαηλφκελν ζην 

νπνίν ε έγθαηξε θαη επαηζζεηνπνηεκέλε παξέκβαζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κπνξεί λα 

αλαζηξέςεη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπ ζπλέπεηεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ε 
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  Δλδεηθηηθά: Matziou et al. (2014),  Lymberakaki et al. (2021). 
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πιεηνςεθία ησλ λνζειεπηψλ θαίλεηαη λα κελ θαηέρεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ αλαγλψξηζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Μεηαμχ άιισλ αλαδεηθλχνληαη δχν ζηνηρεία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηε κεησκέλε απφθξηζε ησλ λνζειεπηψλ˙ ε έιιεηςε ζηνρεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη ε 

απνπζία πξσηνθφιισλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. 

πλερίδνληαο, νη λνζειεπηέο αληηιακβάλνληαη ηε ζεμνπαιηθή βία σο έλα ζεκαληηθφ δήηεκα 

δεκφζηαο πγείαο. Παξφια απηά, νη πεξηζζφηεξνη δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο πγείαο σο 

αξκφδηεο γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηηο θξίλνπλ σο αλεπαξθείο. Δπηπξφζζεηα, 

αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ζεσξνχλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ πξφζσπα αλαθνξάο κάιινλ δελ 

ζεσξνχλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ δηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα έρεη πξνθαηαιήςεηο πνπ κεηαθπινχλ 

ηελ επζχλε ζηνλ/ζηελ επηδψλ/ήζαζα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Οη πξνθαηαιήςεηο απηέο δε θάλεθε 

λα ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά νχηε κε ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ελψ ην πνζνζηφ πνπ πξνέθπςε είλαη θνληά ζηα απνηειέζκαηα άιισλ ζρεηηθψλ 

εξεπλψλ εθηφο Διιάδνο. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη πηζαλψο ε λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ ιακβάλνπλ νη 

επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Ζ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε θαη δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο αιιά θαη γηα ηε δηακφξθσζε ελφο 

ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ εμεηδίθεπζεο είλαη ππαξθηή θαη αλαδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηελ βηβιηνγξαθία φζν 

θαη απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ, ηα νπνία απνθαιχπηνπλ ηηο αλεπάξθεηεο 

ησλ ππεξεζηψλ ζην ειιεληθφ ζπκθξαδφκελν. 

5.3 Πξνηάζεηο 

 Δθπαίδεπζε 

Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζθνπφ ηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη 

ηεο παξνρήο ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε παξνρή θξνληίδαο ζηνπο 

επηδψληεο απνηειεί κηα απφ ηηο θαίξηεο απαληήζεηο ζην πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο θξνληίδαο ζηνπο 

επηδψληεο ζεμνπαιηθήο βίαο (WHO, 2003). Ζ έιιεηςε ζπλαθνχο εθπαίδεπζεο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ φζν θαη ζηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ην 

έξγν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ. Ζ έθηαζε θαη νη κνξθέο ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηνχλ εγξήγνξζε 

θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, ψζηε νη λνζειεπηέο/ηξηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδνπλ ηηο 

ελδείμεηο ηηο ζεμνπαιηθήο βίαο θαη λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ην εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, νη λνζειεπηέο/ηξηεο πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, κε 

ηξφπν πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιψο ζηε ζηείξα θιηληθή γλψζε αιιά πνπ ζηνρεχεη ζε κηα εηο βάζνο 
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εμέηαζε φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο, ακθηζβεηεί ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο θαη ζπκβάιιεη ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη λα είλαη δηεπηζηεκνληθή θαη πξέπεη λα αθνξά φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

 Γεκηνπξγία πξσηνθφιισλ θαη εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 

Αθφκα θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πηζαλψο λα αληηκεησπίζεη εκπφδηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε εάλ δελ ηνπ δνζεί ππνζηήξημε θαη θαηάιιεια εξγαιεία. Οη θνξείο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο νθείινπλ λα παξέρνπλ πξσηφθνιια αληηκεηψπηζεο θαη δηαζχλδεζεο κε 

άιιεο ππεξεζίεο κε ζθνπφ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο επηδψληεο ζηνρεπκέλε θξνληίδα, πνπ λα θαιχπηεη 

φιεο ηηο αλάγθεο ηνπο. Πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν απνηεινχλ νη αιγφξηζκνη πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε 

ηελ αλαγλψξηζε φζν θαη κε ηελ πεξεηαίξσ δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ. Ζ ρξήζε αιγνξίζκσλ έρεη 

ην πιενλέθηεκα φηη θαζφηη απινί ζηε ρξήζε ηνπο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά αθφκα 

θαη απφ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ρεηηθνί αιγφξηζκνη - θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη γηα ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο αλήιηθνη, ΑΜΔΑ, θ.α.- 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ππεξεζίεο πγείαο ζην εμσηεξηθφ θαη πηζαλψο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη ζηελ Διιάδα 
27

.   

 Έξεπλα 

Ζ αλαδήηεζε ηεο εγρψξηαο βηβιηνγξαθίαο έρεη αλαδείμεη κία κεγάιε έιιεηςε εξεπλεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηε ζεμνπαιηθή βία θαη ζίγνπξα απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο ησλ 

επηδψλησλ. Παξφηη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία είλαη αξθεηά πινχζηα, είλαη ππαξθηή ε αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα αλαθνξηθά κε πιεζπζκνχο νη νπνίνη θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα επάισηνη ζηε 

ζεμνπαιηθή βία θαη έρνπλ πξαθηηθά αγλνεζεί (Donne at al., 2018). Παξαδείγκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αθνξνχλ κεηαθηλνχκελνπο πιεζπζκνχο, ζεμεξγάηεο/ηξηεο, 

δηεκθπιηθά άηνκα θ.α., ησλ νπνίσλ νη επηπιένλ εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θξνληίδαο θαη 

παξέκβαζεο ζα πξέπεη κε ηε ζεηξά ηνπο λα κειεηεζνχλ. 
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   Ενδεικτικά: Iowa Adult Sexual Assault Protocol: Algorithm A - D, Algorithm for management of survivors of sexual 

violence (Ministry of Health in Kenya, 2014), Pathways of care for sexual assault and intimate partner violence 

(WHO, 2003). 
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 Γεκφζηνο δηάινγνο  

Πέξα απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ε ζεμνπαιηθή βία απνηειεί 

έλα νπζηαζηηθφ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο θαη σο ηέηνην πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη θαηαξρήλ ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη αλακθηζβήηεηα ιφγσ ησλ πνηθίισλ ζνβαξψλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ζηελ 

πγεία. Δπηπξφζζεηα, κηα πξνζέγγηζε απφ ηε ζθνπηά ηεο δεκφζηα πγείαο αλνίγεη κηα ζπδήηεζε πνπ 

θέξλεη ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζην πξνζθήλην (Basile and Smith, 2014). 

Δίλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί ν δηάινγνο γηα ην δήηεκα ηεο ζεμνπαιηθήο βίαο κέζα ζηελ ίδηα ηελ 

θνηλσλία θαζψο απνηειεί έλα θαηλφκελν πνπ ζπλερίδεη λα είλαη ηακπνχ, λα έρεη θνηλσληθέο αηηίεο 

αιιά θαη έληνλεο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο νη νπνίεο κε ηε  ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ πνιιαπιά ηελ πγεία 

ησλ επηδψλησλ. 

 Δμεηδίθεπζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε πνιηηεία αξρίδεη λα ζηξέθεηαη πξνο ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ λνζειεπηηθψλ εμεηδηθεχζεσλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ζα πξέπεη θαη ε 

ζεμνπαιηθή βία λα απνηειέζεη έλα μερσξηζηφ πεδίν εμεηδίθεπζεο, δεδνκέλεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ηεο αλάγθεο γηα ζηνρεπκέλε παξέκβαζε θαη θπξίσο ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

επηπηψζεσλ ζε φιεο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο πγείαο ησλ αηφκσλ. Πέξα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηά ην θιηληθφ έξγν γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ηελ απνθπγή 

επαλαηξαπκαηηζκνχ ησλ επηδψλησλ, νη εμεηδηθεπκέλνη λνζειεπηέο κπνξνχλ λα ζπληειέζνπλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, είηε απηφ αθνξά ηηο λνκηθέο ηνπ 

πξνεθηάζεηο, είηε ηελ αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν (ΔΝΑ, 2017). Σέινο, 

ε εμεηδίθεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ππφ ην πξίζκα ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαζψο ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ αλίρλεπζε ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ηε δηακφξθσζε παξεκβάζεσλ θαη 

πνιηηηθψλ πγείαο (Beck & Boulton, 2016).  

Παξφιν πνπ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε εμεηδίθεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηε ζεμνπαιηθή βία δε θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχληνκα, έρνπκε λα δηδαρηνχκε πνιιά απφ ην 

παξάδεηγκα ησλ SANEs. Αλ θαη νη δπζθνιίεο, φπσο ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ή ν πεξηνξηζκφο ζηηο 

λνζειεπηηθέο πξάμεηο είλαη ππαξθηέο, ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πάλσ ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε, 

ε δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ δηαρείξηζεο, ε ζηελή ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θαη λνκηθνχο θνξείο 

θαη πάλσ απφ φια ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ζσζηή πξνζέγγηζε είλαη ηαθηηθέο πνπ νθείινπκε λα 

έρνπκε φινη ζην λνζειεπηηθφ καο ξεπεξηφξην.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Ζ απόκπιζη ηυν νοζηλεςηών ηος ΔΤ ζε πεπιζηαηικά ζεξοςαλικήρ βίαρ 

Ζ ζεμνπαιηθή θαη έκθπιε βία θαίλεηαη λα απνηεινχλ έλα δηαρξνληθφ θαηλφκελν πνπ 

απαζρνιεί ζε παγθφζκην επίπεδν ηε δεκφζηα πγεία. Πνιιά απφ ηα ζχκαηα ζπρλά θαηαιήγνπλ ζην 

λνζνθνκείν, άιιεο θνξέο κε ηε βία πνπ έρνπλ δερηεί  λα απνηειεί ηε βαζηθή αηηία, ελψ άιιεο λα 

ζπλππάξρεη ζην πεξηζψξην. ε θάζε πεξίπησζε, νη επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηδηαίηεξα νη 

λνζειεπηέο είλαη πνιχ πηζαλφ λα έξζνπλ πξψηνη ζε επαθή κε ηα ζχκαηα  θαη λα θιεζνχλ λα 

δξάζνπλ άκεζα.  

   Σν παξψλ εξσηεκαηνιφγην αθνξά ηηο γλψζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ λνζειεπηψλ ηνπ ΔΤ 

πάλσ ζε απηφ ην θαηλφκελν, ην ξφιν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ζηε δηαρείξηζε ηέηνησλ 

πεξηζηαηηθψλ θαζψο θαη ηα εθφδηα πνπ έρνπλ ιάβεη ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθά.  Ζ έξεπλα γίλεηαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γηα ην ΠΜ 

„„Παγθφζκηα Τγεία - Ηαηξηθή ησλ θαηαζηξνθψλ‟‟ ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελψλ. 

Όπσο ζα δηαβάζεηε ζηε ζπλέρεηα, νξηζκέλεο απφ ηηο εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε πξαγκαηηθέο 

εκπεηξίεο πνπ κπνξεί λα έρεηε βηψζεη σο επαγγεικαηίεο, ελψ άιιεο εζηηάδνπλ ζηηο αληηιήςεηο, ηηο 

γλψζεηο θαη ηνλ ηξφπν απφθξηζεο ζε θάπνην ελδερφκελν κειινληηθφ πεξηζηαηηθφ. Δάλ κέρξη 

ζηηγκήο δελ είραηε θάπνηα αλάινγε εκπεηξία, παξαθαιψ λα αθήζεηε θελέο ηηο αληίζηνηρεο 

εξσηήζεηο θαη λα εζηηάζεηε ζηηο ππφινηπεο, θαζψο ε γλψκε ζαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή. Δάλ 

αληίζεηα, έρεηε αληηκεησπίζεη πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο αληίζηνηρν πεξηζηαηηθφ,  αλαθεξζείηε 

παξαθαιψ, φπνπ ην απαηηεί ε εξψηεζε, ζηελ πην πξφζθαηε εκπεηξία πνπ είραηε. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία, δηεπθξίλεζε ή ζρνιηαζκφ κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ 

ζην 6993021220 ή κέζσ e-mail ζην vou.artemou@gmail.com. Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε 

καδί κνπ εάλ επηζπκείηε λα ιάβεηε ηελ εξγαζία, φηαλ απηή νινθιεξσζεί. 

  Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν. ην ηέινο ζα ζαο δεηεζεί λα ζπκπιεξψζεηε νξηζκέλα 

γεληθά δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

                                      αο επραξηζηψ πνιχ,                                                                                                                                                        

Βνπβάθε Άξηεκηο    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vou.artemou@gmail.com


51 
 

 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ζαο ζηαδηνδξνκίαο έρεηε  έξζεη ζε επαθή θάπνην πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο 

βίαο; 

 Ναη 

 Όρη 

 Γελ είκαη ζίγνπξε/νο 

2) Χο λνζειεπηήο/ξηα έρεηε ζπκκεηάζρεη ζηε δηαρείξηζή ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ;; 

 Ναη 

 Όρη 

3) Δάλ λαη, κε πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ζπκκεηείραηε; 

 Πξαγκαηνπνίεζα ηε λνζειεία 

 Έιαβα ην ηζηνξηθφ  

 Ήκνπλ ζε επηθνηλσλία κε άιινπο επαγγεικαηίεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ 

 Παξείρα πξψηεο βνήζεηεο ςπρηθήο πγείαο/ Με εμεηδηθεπκέλε ςπρηθή ππνζηήξημε 

 πκκεηείρα ζηελ ηαηξνδηθαζηηθή δηαδηθαζία 

 Έιαβα ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

 Αλαδήηεζα άιινπο θνξείο θαη ππεξεζίεο θαη παξείρα ελεκέξσζε 

 Άιιν (παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε)  

4)  πρλά ηα πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο βίαο δελ είλαη εκθαλή θαη ηα ζχκαηα δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ. Δζείο έρεηε 

δηαρεηξηζηεί πνηέ θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ζαο θίλεζε ηελ ππνςία γηα ζεμνπαιηθή βία?  

 Ναη 

 Όρη 

5) Δάλ ππήξμε θάπνην πεξηζηαηηθφ πνπ ζαο θίλεζε ηελ ππνςία γηα ζεμνπαιηθή βία, πξνζπαζήζαηε λα ην δηεξεπλήζεηε 

πεξαηηέξσ; 

 Nαη 

 Όρη 

6) Αλαθέξαηε ηελ ππνςία ζαο θάπνπ; Δάλ λαη, πνπ; 

………………………………………………………………………………………………………………………....... 

7)  Δάλ δελ δηεξεπλήζαηε ην πεξηζηαηηθφ πεξαηηέξσ, πνηνη ήηαλ ν βαζηθφο ιφγνο πνπ δελ ην θάλαηε;  

 Γε γλψξηδα ηε δηαδηθαζία. 

 Γελ ήκνπλ ζίγνπξε/νο εάλ ήηαλ έγθπξε ε ππνςία κνπ. 

 Φνβήζεθα. 

 Δίρα πνιχ δνπιεηά. 

 Αθνξνχζε δεπγάξη/νηθνγέλεηα θαη δελ ήζεια λα επέκβσ. 

 Γε λνκίδσ φηη ζα άιιαδα θάηη. 

 Γελ είλαη ζην θαζεθνληνιφγηφ κνπ. 

 Άιιν……………………………………………………………………………………………………………. 

8) Πφζν ζεκαληηθφ δήηεκα ζεσξείηε φηη απνηειεί ε ζεμνπαιηθή βία γηα ηε δεκφζηα πγεία ζηελ Διιάδα;       

                                                                        1          2           3          4          5 

Καζφινπ ζεκαληηθφ                                                            Πνιχ ζεκαληηθφ 
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9) Γλσξίδεηε αλ ππάξρεη θάπνην  πξσηφθνιιν ζηε δνκή πγείαο πνπ εξγάδεζηε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηέηνησλ  

πεξηζηαηηθψλ; 

 Ναη, γλσξίδσ φηη ππάξρεη 

 Ναη, γλσξίδσ φηη δελ ππάξρεη 

 Όρη, δε γλσξίδσ θάηη ζρεηηθφ 

10) ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη έλα άηνκν πνπ έρεη δερηεί ζεμνπαιηθή βία ζα ιάβεη απνηειεζκαηηθή θαη νινθιεξσκέλε 

λνζειεπηηθή θξνληίδα ζηελ ππεξεζία πνπ εξγάδεζηε; 

     1          2          3           4           5 

Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθφ                                                            Πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ 

11) Πνηα ζεσξείηε σο ηελ πιένλ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ πξψηε επαθή κε έλα πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο; 

(Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κία απαληήζεηο, εάλ ηηο ζεσξείηε εμίζνπ ζεκαληηθέο.) 

 Τγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

 Κνηλσληθέο ππεξεζίεο 

 Αζηπλνκία 

12) Θεσξείηε φηη νη λνζειεπηέο/ξηεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ πξφζσπα αλαθνξάο ζηε δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ 

ζεμνπαιηθήο βίαο;  

 Nαη 

 Μάιινλ λαη 

 Μάιινλ φρη 

 Όρη 

13) Θεσξείηε φηη απνηειεί λνζειεπηηθή αξκνδηφηεηα ε δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαη αλαγλψξηζεο φηαλ ππάξρεη 

ππνςία ζεμνπαιηθήο βίαο;  

 Ναη 

 Μάιινλ λαη 

 Μάιινλ φρη 

 Όρη 

 Γε γλσξίδσ 

14) Με ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεηε ζεσξείηε φηη ζα κπνξνχζαηε λα απνηειέζεηε πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηε 

δηαρείξηζε ελφο ηέηνηνπ πεξηζηαηηθνχ; 

 Ναη 

 Μάιινλ λαη  

 Μάιινλ φρη 

 Όρη 

15) Θεσξείηε φηη κπνξείηε λα παξέρεηε άκεζε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ζην ζχκα πξηλ ηε ζπλδξνκή επαγγεικαηία 

ςπρηθήο πγείαο; 

 Ναη 

 Μάιινλ λαη 

 Μάιινλ φρη 

 Όρη 
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16) Απφ ην 1 έσο ην 5 πφζν άλεηα αηζζάλεζηε ζην ελδερφκελν λα ιάβεηε έλα ηζηνξηθφ απφ αζζελή, πνπ λα ζρεηίδεηαη 

κε πεξηζηαηηθφ ζεμνπαιηθήο βίαο; 

     1          2          3           4           5 

Καζφινπ άλεηα                                                          Πνιχ άλεηα 

17) Θεσξείηε φηη έλα άηνκν κπνξεί λα θέξεη θάπνηα επζχλε γηα ηε ζεμνπαιηθή βία πνπ έρεη δερηεί ιφγσ: 

 Δλδπκαζίαο/ Δκθάληζεο 

 Καηάρξεζεο αιθνφι ή λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

 Δξγαζίαο ζην ρψξν ηνπ ζεμ 

 εμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ή ηαπηφηεηαο θχινπ ( π.ρ. Σξαλο άηνκα) 

 ΄Τπαξμεο ζρέζεο κε ην ζχηε ( εξσηηθή/ θηιηθή/ εξγαζηαθή θ.α. ) 

 Σίπνηα απφ ηα παξαπάλσ 

18) Πσο ζα ληψζαηε γηα έλα άηνκν πνπ πηζαλψο έρεη δερηεί ζεμνπαιηθή βία θαη ζεσξείηε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

παξαθάησ πεξηγξαθέο; 

                    

 
Καρππνςία Θπκφο/Αγαλάθηεζε Ακεραλία Οίθηνο 

Σίπνηα απφ ηα 

πξνεγνχκελα 

Ηδηαίηεξε / Πξνθιεηηθή 

ελδπκαζία 

     

Δίλαη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφι ή 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

     

Δξγάδεηαη ζην ρψξν ηνπ ζεμ 
     

Με εηεξνθπιηθφο ζεμνπαιηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ή 

δηεκθπιηθφηεηα (Trans άηνκα) 

     

Ύπαξμε ζρέζεο κε ην ζχηε 
     

 

19) Έρεηε ιάβεη θάπνηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο? 

 Ναη 

 Όρη 

20) Δάλ λαη, ηη είδνπο εθπαίδεπζε έρεηε ιάβεη;  

(Μπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε πεξηζζφηεξεο απφ κηα απαληήζεηο) 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ (Πξνπηπρηαθέο ή κεηαπηπρηαθέο) 

 εκηλάξηα, workshops 

 πλέδξηα 

 ρεηηθή ελεκέξσζε εθπαίδεπζε ζην ζεκεξηλφ ρψξν εξγαζίαο 

 Άιιν (παξαθαιψ ζπκπιεξψζηε) …………………………………………………………… 

21) Πφζν ηθαλνπνηεηηθή ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ εθπαίδεπζε πνπ έρεηε ιάβεη απφ 1 έσο ην 5; 

       1          2          3           4           5 

Καζφινπ ηθαλνπνηεηηθή                                                             Πνιχ ηθαλνπνηεηηθή 
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22) Πφζν ζεκαληηθή ζεσξείηε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα; 

       1          2          3           4           5 

Καζφινπ ζεκαληηθή                                                             Πνιχ ζεκαληηθή 

23) Ση ζα κπνξνχζε λα ζαο θαλεί ρξήζηκν ψζηε λα αλαπηχμεηε πεξαηηέξσ δεμηφηεηεο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηε 

δηαρείξηζε πεξηζηαηηθψλ ζεμνπαιηθήο βίαο; 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αηνκηθά ζηνηρεία 

 Φχιν 

 Άληξαο 

 Γπλαίθα 

 Άιιν 

 Ζιηθία 

 20 - 29 

 30 - 39 

 40 - 49 

 50 - 59 

 60+ 

 Σκήκα εξγαζίαο 

  ……………………………………………………….......... 

 Έρεηε εξγαζηεί θαηά ην παξειζφλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ ρψξνπο? 

 ΣΔΠ 

 Γπλαηθνινγηθή θιηληθή 

 Οπξνινγηθή θιηληθή 

 Γεκνηηθά Ηαηξεία 

 ΜΚΟ 

 Παηδηαηξηθή θιηληθή 

 Τπεξεζίεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ςπρηθήο πγείαο 

 Πφζα ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεηε; 

 <2 

 2-4 

 6-9 

 10-15 

 >15 

 Δθπαίδεπζε  

 ΓΔ 

 ΣΔ/ΠΔ 

 Μεηαπηπρηαθφ 

 Γηδαθηνξηθφ 


