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Αν και η διεθνής βιβλιογραφία των τελευταίων δύο

δεκαετιών παρουσιάζει θετική στάση ως προς τη χρήση της

Φαρμακευτικής Κάνναβης (ΦΚ), εντούτοις φάνηκε ότι

υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την

εκπαίδευση των φοιτητών επιστημών υγείας για τη χρήση

της ΦΚ στην Κύπρο.
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Εισαγωγή
Σκοπός

Υλικό και μέθοδος

Περιγραφική μελέτη συσχετίσεων με εσωτερικές συγκρίσεις που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο 2019

έως τον Μάρτιο 2020. Το τελικό δείγμα αποτέλεσαν 819 προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί φοιτητές (ποσοστό

ανταπόκρισης, 91%) από τις σχολές επιστημών υγείας δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου. Για

τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Attitudes, Beliefs and Knowledge towards

Medical Cannabis Questionnaire (MCQ). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική και

επαγωγική στατιστική (Pearson chi-square test).

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να

διερευνηθούν οι στάσεις, οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις των

φοιτητών επιστημών υγείας ως προς τη χρήση της ΦΚ στην

Κύπρο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαφορές

συγκεκριμένων κοινωνικοδημογραφικών (φύλο, ηλικία,

θρήσκευμα) και ακαδημαϊκών (στάδιο σπουδών, έτος και

σχολή φοίτησης) χαρακτηριστικών.
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Πηγή πληροφόρησης  για την Φαρμακευτική Κάνναβη
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Αποτελέσματα
Στάσεις, γνώσεις και πεποιθήσεις των φοιτητών επιστημών υγείας 

σχετικά με τη χρήση ΦΚ και τα κοινωνικοδημογραφικά και 

ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά



Αποτελέσματα
Θρησκεία

 Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων που δεν ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι (vs

Χριστιανοί Ορθόδοξοι) εξέφρασαν θετική στάση ως προς τη νομιμοποίηση της κάνναβης για

ψυχαγωγικούς σκοπούς (91.1% vs. 42.9%, p = .036)

 9 στους 10 Χριστιανούς Ορθόδοξους (vs μη Χριστιανοί Ορθόδοξοι) πίστευαν ότι οι ΦΚ μπορεί

να είναι εθιστική (90.3% vs. 77.3%, p = .001)

 Οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι ανάφεραν ότι η χρήση ΦΚ μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τη

σωματική (73.3%) όσο και για την ψυχική υγεία(74.8%, p<.005)

 Η μη Χριστιανοί Ορθόδοξοι θα σύστηναν τη ΦΚ για τους ασθενείς τους (93.3%, p = .017)

Socio-demographic characteristics of healthcare students (n=819)
Variables                                                                                                              n (%)

Mean age = 21.48 (Range 17 - 50years / SD = 4.07)                                                      
Gender 

Female 560(68.4)
Male 259(31.6)

Religious 
Christian Orthodox 744(90.8)
Other 75(9.2)

Degree of loyalty 
Not religious 102(12.5)
Somewhat religious 327(39.9)
Religious / Very religious 390(47.6)

Mother born
Cyprus 564(68.9)
Greece 168(20.6)
Other 87(10.5)

Family status 
Single 369(44.9)
Other 450(54.8)

Current employment status 
Full-time / Part-time employed 274(33.5)
Unemployed 545(66.5)

Academic status 
Undergraduate degree (BA, BS) 767(93.6)
Master degree (MA, MS) 27(3.3)
MD 15(1.8)
PhD 8(1.0)
Other post graduate level degree 2(0.3)

Year of study
First 173(21.1)
Second              161(19.7)
Third 236(28.7)
Fourth 212(25.9)
More 37(4.6)

Field of study 
Nursing 253(30.8)
Physiotherapist            275(33.7)
Speech therapy 112(13.6)
Other (eg. Occupational therapist, pharmacist etc) 179(21.9)



Αποτελέσματα

Σχέση μεταξύ οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για τη ΦΚ και των ατομικών και ακαδημαϊκών 

χαρακτηριστικών των φοιτητών

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τη θετική στάση της πλειοψηφίας

των φοιτητών επιστημών υγείας στην Κύπρο ως προς τη χρήση

ΦΚ. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες ανέφεραν έλλειψη γνώσεων και

συνέστησαν πρόσθετη έρευνα και εκπαίδευση βασισμένη σε

επιστημονικά δεδομένα για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους

σχετικά με τη χρήση της ΦΚ. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την

εφαρμογή οργανωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με

τη ΦΚ σε φοιτητές των σχολών επιστημών υγείας στην Κύπρο

κατά τη διάρκεια των σπουδών και της κλινικής τους κατάρτισης.

Συμπεράσματα


