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Comment [Μ1]: Ο τίτλος να γραφτεί με
κεφαλαία γράμματα bold και να είναι μέχρι
14 λέξεις
Comment [Μ2]: Να γραφτεί πρώτα το
επώνυμο και μετά το όνομα κάθε
συγγραφέα στην ονομαστική, με πεζά
γράμματα και bold.
Να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο του
συγγραφέα που θα παρουσιάσει την
εργασία
Στις ανασκοπήσεις οι συγγραφείς μπορούν
να είναι μέχρι 3 άτομα.
Τα αναγραφόμενα στοιχεία των
συγγραφέων του παρόντος υποδείγματος
περίληψης είναι φανταστικά
Comment [Μ3]: Οι τίτλοι και τα κέντρα
προέλευσης των συγγραφέων να γραφτούν
με πεζά γράμματα και πλάγια γραφή
(italic)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΚΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ
Εισαγωγή. Οι ψυχοσωματικές αλλαγές που συμβαίνουν στην εφηβική ηλικά, συχνά
ωθούν τα νεαρά άτομα στην υιοθέτηση ριψοκίνδυνων συμπεριφορών, με
αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεπιθύμητων κυήσεων.
Σκοπός. Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας παραγόντων που μειώνουν τις
ανεπιθύμητες εφηβικές κυήσεις, προκειμένου να διαμορφωθούν προτάσεις για την
εφαρμογή των καταλληλότερων από αυτούς.
Μέθοδος Ανασκόπησης. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων "MEDLINE" και μέσω μηχανής αναζήτησης "google
scholar" με τις λέξεις κλειδιά: adolescence pregnancy, family program services,
school based approach, abortion, demographic trends, για το χρονικό διάστημα
1997-2016. Κριτήρια αποκλεισμού άρθρων αποτέλεσαν η γλώσσα, εκτός της
αγγλικής και ελληνικής. Τελικά συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση 35 άρθρα.
Αποτελέσματα. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το σχολείο μέσω της
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των μαθητών, μειώνει τον επιπολασμό των εφηβικών
ανεπιθύμητων κυήσεων. Παράλληλα, η ουσιαστική ενδοοικογενειακή επικοινωνία
σχετίζεται με τη χρήση μεθόδων αντισύλληψης και με μικρότερα ποσοστά εφηβικής
εγκυμοσύνης. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν τόσο θετική όσο και αρνητική
επίδραση στη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων. Όσον αφορά στα Κέντρα
Οικογενειακού Προγραμματισμού, φαίνεται ότι συμβάλλουν στη μείωση της
συχνότητας των ανεπιθύμητων κυήσεων, μέσω εφαρμογής προγραμμάτων που
κυρίως εστιάζουν στη σεξουαλική αποχή. Τέλος, η αυξημένη χρήση μεθόδων
αντισύλληψης και η τεχνητή διακοπή της κύησης, η οποία όμως εγείρει ηθικά
ζητήματα, συμβάλλουν για το ίδιο αποτέλεσμα.
Συμπεράσματα. Οι υπάρχουσες κοινωνικές δομές, αλλά και οι συγκεκριμένες
ιατροφαρμακευτικές παρεμβάσεις, συμβάλλουν στην μείωση της επίπτωσης των
ανεπιθύμητων κυήσεων. Επικρατούσες είναι, η χρήση μεθόδων αντισύλληψης και η
ενημέρωση των εφήβων, μέσω Κέντρων Οικογενειακού Προγραμματισμού και
Σχολείου, δομές όπου ο ρόλος του Νοσηλευτή είναι καίριος.
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Comment [Μ4]: Ο τίτλος να είναι μέχρι
14 λέξεις . Το υπόλοιπο κείμενο της
περίληψης να έχει έκταση από 200-250
λέξεις.

Comment [Μ5]: Γράψτε τις πηγές
αναζήτησης βιβλιογραφίας (π.χ.
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, βιβλία
κλπ)
Comment [Μ6]: Γράψτε τις λέξεις
κλειδιά (στα αγγλικά) που
χρησιμοποιήσατε στην αναζήτηση
Comment [Μ7]: Γράψτε το χρονικό
διάστημα για το οποίο έγινε η αναζήτηση
της βιβλιογραφίας. Εάν όχι, γράψτε «Δεν
τέθηκαν χρονικοί περιορισμοί»
Comment [Μ8]: Γράψτε τα κριτήρια
αποκλεισμού άρθρων από την ανασκόπηση
π.χ. γλώσσα, ηλικία υποκειμένων, αναφορά
σε συγκεκριμένα δεδομένα κλπ.
Εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε τα
κριτήρια ένταξης άρθρων στην
ανασκόπηση.
Comment [Μ9]: Γράψτε τον τελικό
αριθμό άρθρων, βιβλίων, κλπ που
χρησιμοποιήσατε ως βιβλιογραφικές πηγές.
Comment [Μ10]: Τα συμπεράσματα
πρέπει να απορρέουν από τα αποτελέσματα
και να σχετίζονται με αυτά.

