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Περίληψη

Εισαγωγή:	Οι	σεξουαλικώς	μεταδιδόμενες	λοιμώξεις	μετα-
ξύ	των	νέων	συνεχίζουννα	αποτελούν	σημαντικό	πρόβλημα	
δημόσιας	υγείας	

Σκοπός: Σκοπός	ήταν	να	διερευνηθούν	οι	απόψεις	των	νέων	
πάνω	στα	ζητήματα	της	σεξουαλικής	υγείας		και	πρόληψης	
των		ΣΜΝ,	ιδίως	σχετικά	με		τη	χρήση	του	προφυλακτικού,	
καθώς	και	οι	αντίστοιχες	συμπεριφορές	τους.	

Μεθοδολογία:	Στην	έρευνα		συμμετείχαν	200	νέοι	ενήλικες	
ηλικίας	18-29	ετών	από		τις	περιοχές	της	πρωτεύουσας	(που	
επισκέπτονταν	 τα	 εξωτερικά	 ιατρεία	 γυναικολογικής	 κλινι-
κής	Δημόσιου	νοσοκομείου)	και		ενός	ΑΤΕΙ	επαρχιακής	πό-
λης.Ως	εργαλείο	της	έρευνας	χρησιμοποιήθηκε		ερωτηματο-
λόγιο	αυτοαναφοράς	με	κλειστού	τύπου	ερωτήσεις	.

Αποτελέσματα:	 Αντρες	 ήταν	 το	 77,5%	 του	δείγματος,	 ενώ	
το	ποσοστό	των	αποφοίτων	ΑΕΙ/ΤΕΙ	στο	δείγμα	της	μελέτης	
ήταν	40,8%.	Το	39%	ανέφερε	ότι		χρησιμοποιεί	πάντα	προ-
φυλακτικό	κατα	τις	σεξουαλικές	του	επαφές,	ενώ	σε	περισ-
σότερες	από	τις	μισές	επαφές	χρήση	κάνει	24,9%.	Ποτέ	δεν	
χρησιμοποιούσε	 προφυλακτικό	 το	 18,4%.	 Ποσοστό	 44,7%	
των	ερωτηθέντων	ανέφερε	ότι	εξακολουθεί	να	έχει	σεξου-
αλική	 επαφή	 με	 τον/την	 σύντροφό	 τουχωρίς	 προφυλακτι-
κό,	ενώ	ποσοστό	15,3%	αναφέρει	ότι	εξακολουθεί	να	κάνει	
πρωκτικό	 σεξ	 χωρίς	 προφυλακτικό	 με	 τον/την	 σύντροφό	
του.	 	Οι	ελεύθεροι	και	οι	άνδρες	είχαν	2,5φορές	περισσό-
τερες	 πιθανότητες	 να	 χρησιμοποιήσουν	 το	 προφυλακτικό	
«σχεδόν	πάντα	ή	τις	περισσότερες	φορές»,	σε	σχέση	με	τους	
υπολοίπους.	

Συμπεράσματα:	Οι	γνώσεις	των	νέων	ενηλίκων	σχετικά	με	
τα	ΣΜΝ	εμφανίζουν	σημαντικά	ελλείμματα,	ενώ	σημαντική	
μερίδα	 ανδρών	 ακολουθεί	 ριψοκίνδυνες	 σεξουαλικές	 συ-
μπεριφορές.	Το	φύλο	και	το	είδος	των	σχέσεων	καθορίζουν	
σε	σημαντικό	βαθμό	τη	συχνότητα	χρήσης	προφυλακτικού.
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Εισαγωγή

Η		σεξουαλική	και	αναπαραγωγική	υγεία		ορίζεται	ως	
μια	 κατάσταση	φυσικής,	ψυχικής	 και	 κοινωνικής	 ευεξί-
ας	σε	σχέση	με	 το	αναπαραγωγικό	σύστημα	σε	όλη	 τη	
διάρκεια	της	ζωής	του	ανθρώπου	και	η	οποία	επιτρέπει	
στο		άτομο	να		έχει	ικανοποιητική	και	ασφαλή	σεξουαλι-
κή	ζωή1.	Ανδρες	και	γυναίκες	επιβάλλεται	να	έχουν		αξι-
όπιστη	πληροφόρηση	σχετικά	με	την	προστασία	από	τα	
Σεξουαλικώς	Μεταδιδόμενα	Νοσήματα	 (ΣΜΝ).	Ωστόσο,	
οι	γνώσεις	των	νέων	ενηλίκων	σχετικά	με	τη	σεξουαλική	
και	την	αναπαραγωγική	υγεία		παραμένουν	αποσπασμα-
τικές	 	 και	 σημαντική	 μερίδα	 των	 νέων	 ανθρώπων	 ακο-
λουθεί	 σεξουαλικές	 συμπεριφορές	 υψηλής	 	 επικινδυ-
νότητας2,3.	Φαίνεται	πως	παρά	 τις	 εξελίξεις	στον	 τομέα	
της	 κοινωνικής	 πληροφόρησης,	 ακόμα	 και	 όταν	 εφαρ-
μόζονται	προγράμματα		σεξουαλικής	διαπαιδαγώγησης,	
συνεχίζουν	 να	 υφίστανται	 	 κοινωνικά	 στερεότυπα	 και	
προκαταλήψεις		που	δύσκολα		αλλάζουν,	με	αποτέλεσμα	
η	επίδραση	των	παρεμβάσεων	 	στη	σεξουαλική	συμπε-
ριφορά		να	υπολείπεται	σημαντικά	των	προσδοκιών.	Οι	
σεξουαλικώς	μεταδιδόμενες	λοιμώξεις	μεταξύ	των	νέων	
συνεχίζουννα	αποτελούν	σημαντικό	πρόβλημα	δημόσιας	
υγείας	για	πολλές	εκβιομηχανισμένες	καιαναπτυσσόμε-
νες	χώρες2,4.	Σύμφωνα	με	τον	ΠΟΥ,	376	εκατομμύριανέες	
περιπτώσεις	θεραπευόμενων	ΣΜΝ	εμφανίζονται	 ετησί-
ως,	 με	 τα	υψηλότερα	ποσοστάμεταξύ	 20	 έως	 24	 ετών,	
ακολουθούμενα	από	15	έως	19	ετών5.Παρανοήσεις	για	
τη	 χρήση	 αντισύλληψης,	 ελλειμματικές	 γνώσεις	 για	 τα	
ΣΜΝ	και	απροθυμία	χρήσης	του	προφυλακτικού		παρα-
μένουν	 φαινόμενα	 μεταξύ	 των	 νέων	 ενηλίκων,	 γιαυτό		
και	η	συχνή	αξιολόγηση	των	γνώσεων	και	των	συμπερι-

φορών	τους	πάνω	σε	ζητήματα	σεξουαλικής	και	αναπα-
ραγωγικής	υγείας	παρέχει	σημαντικές	πληροφορίες	στην	
επιστημονική	κοινότητα	για	το	σχεδιασμό	αποτελεσματι-
κότερων	παρεμβάσεων	στη	νέα	γενιά6,7.

Σκοπός	 της	 παρούσας	 εργασίας	 ήταν	 να	 διερευνη-
θούν	οι	απόψεις	 των	νέων	πάνω	στα	 ζητήματα	της	σε-
ξουαλικής	υγείας		και	πρόληψης	των		ΣΜΝ,	ιδίως	σχετικά	
με		τη	χρήση	του	προφυλακτικού,	καθώς	και	οι	αντίστοι-
χες	συμπεριφορές	τους.	

Υλικό και μέθοδος

Ως	 εργαλείο	 της	 έρευνας	 χρησιμοποιήθηκε	 	 ερωτη-
ματολόγιο	με	κλειστού	τύπου	ερωτήσεις	 	που	περιελά-
βανε	 τέσσερα	 μέρη.	 Το	 πρώτο	 μέρος	 αναφερόταν	 στα	
δημογραφικά	 χαρακτηριστικά	 των	 συμμετεχόντων,	 το	
δεύτερο	 στα	 σεξουαλικά	 μεταδιδόμενα	 νοσήματα,	 το	
τρίτο	σε	βασικές		πρακτικές	αντισύλληψης		και	το	τέταρτο	
σε	συμπεριφορές	υψηλού	κινδύνου	για	μετάδοση	ΣΜΝ.	
Το	 ερωτηματολόγιο	βασίστηκε	σε	 ερωτηματολόγιο	που	
χρησιμοποιήθηκε	σε	προγενέστερες	έρευνες	στον	Ελλα-
δικό	χώρο2.

Στην	έρευνα		συμμετείχαν	213	νέοι	ενήλικες	ηλικίας	
18-29	ετών	από		τις	περιοχές	της	πρωτεύουσας	(που	επι-
σκέπτονταν	 τα	 εξωτερικά	 ιατρεία	 γυναικολογικής	 κλινι-
κής	Δημόσιου	 νοσοκομείου)	 και	 	 ενός	ΑΤΕΙ	 επαρχιακής	
πόλης.	 	 Η	 επιλογή	 τους	 	 ήταν	 	 τυχαία.	 Η	 προϋπόθεση	
συμμετοχής	τους	στην	έρευνα	ήταν	να	είναι	υγιείς,	αρ-
τιμελείς,	η	ηλικία	 τους	να	κυμαίνεται	μεταξύ	18	και	29	
ετών	και	να	μην	είναι	χρήστες	ουσιών.	Τα	άτομα	συμμε-
τείχαν	εθελοντικά,	αφού	προηγουμένως	ενημερώθηκαν	

Πίνακας 1.   
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
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για	το	σκοπό	της	έρευνας	και	την	ανώνυμη	συμπλήρωση	
του	σχετικού	ερωτηματολογίου.	Τα	δεδομένα	κωδικοποι-
ήθηκαν,	καταχωρήθηκαν	στη	βάση	δεδομένων	του	στατι-
στικού	προγράμματος		SPSS	22.0.

Στατιστική επεξεργασία 
 
Αρχικά		έγινε	περιγραφική	στατιστική	και	δημιουργή-

θηκαν	πίνακες	συχνοτήτων	για	τις	υπό	εξέταση	μεταβλη-
τές.	Στη	συνέχεια	έγινε	αναλυτική	στατιστική	με	σύγκρι-
ση	επιμέρους	υποομάδων	ως	προς	τις	απαντήσεις	 	στα	
διάφορα	ερωτήματα.		Ανάλογα	με	τη	συχνότητα	χρήσης	
του	προφυλακτικού	δημιουργήθηκαν	δύο	ομάδες	(«πά-
ντα»	και	τις	«περισσότερες	από	τις	μισές	επαφές»	η	μία	
ομάδα	 	και	μια	ακόμα	ομάδα	εκείνοι	που	έδωσαν	όλες	
τις	υπόλοιπες	απαντήσεις).	Για	τις	συσχετίσεις	των	ποι-
οτικών	μεταβλητών	η	δοκιμασία	χ2	με	τη	διόρθωση	συ-
νεχείας	 για	 τους	 τετράπτυχους	 πίνακες.	 	 Εφαρμόστηκε	
μοντέλο	 λογαριθμιστικής	 παλινδρόμησης	 με	 τη	 χρήση	
ψευδομεταβλητών.	Η	 	στατιστική	 	ανάλυση	των	αποτε-

λεσμάτων		έγινε	με	το	στατιστικό	πακέτο	SPSS	22.0.	

Αποτελέσματα

‘Αντρες	ήταν	 το	77,5%	του	δείγματος,	 ενώ	το	ποσο-
στό	των	αποφοίτων	ΑΕΙ/ΤΕΙ	στο	δείγμα	της	μελέτης	ήταν	
40,8%.	 Αναφορικά	 με	 την	 οικογενειακή	 κατάσταση	 το	
24,4%	δήλωσε		«ελεύθερος»,	το	38,5%	σε	μόνιμη	σχέση,	
ενώ	το	28,6%			ήταν	έγγαμοι.	(πίνακας	1).	Το	39%	ανέφε-
ρε	ότι		χρησιμοποιεί	πάντα	προφυλακτικό	κατά	τις	σεξου-
αλικές	του	επαφές,	ενώ	σε	περισσότερες	από	τις	μισές	
επαφές	χρήση	κάνει	το	24,9%	Ποτέ	δεν	χρησιμοποιούσε	
προφυλακτικό	το	18,4%.(πίνακας	2)

Ποσοστό	44,7%	των	ερωτηθέντων	ανέφερε	ότι	εξακο-
λουθεί	να	έχει	σεξουαλική	επαφή	με	τον/την	σύντροφό	
του.	χωρίς	προφυλακτικό,	ενώ	ποσοστό	15,3%	αναφέρει	
ότι	εξακολουθεί	να	κάνει	πρωκτικό	σεξ	χωρίς	προφυλα-
κτικό	με	τον/την	σύντροφό	του.	Και	στο	στοματικό	σεξ,	το	
ήμισυ	σχεδόν	των	ερωτηθέντων	δεν	χρησιμοποιεί	προ-
φυλακτικό.(πίνακας	3)

Πίνακας 2.   
Συχνότητα χρήσης προφυλακτικού.

Πίνακας 3.   
Ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές.
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H	συχνή	 χρήση	προφυλακτικού	 («πάντα»	 ή	 «σε	 πε-
ρισσότερες	από	τις	μισές	επαφές»)	συσχετίστηκεμε	την	
ηλικία	σε	επίπεδο	σημαντικότητας	p=0,116:	Η	μέση	τιμή	
της	ηλικίας	εκείνων	που	χρησιμοποιούσαν	συχνά	προφυ-
λακτικό	ήταν	22,67±2,36	έναντι	23,22±2,50	εκείνων	που	
χρησιμοποιούσαν	 αραιά.	 Οι	 ελεύθεροι,	 συγκριτικά	 με	
εκείνους	που	ήταν	σε	σχέση	ή	παντρεμένοι,	χρησιμοποι-
ούσαν	συχνότερα	 το	προφυλακτικό	 (82%	 	 έναντι	 58%),	
διαφορά	 στατιστικά	 σημαντική,	 p=0,006.	 Οι	 απόφοιτοι	
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ	χρησιμοποιούσαν	συχνότερα	προφυλακτικό	σε	
σχέση	με	 τους	υπολοίπους	 (70%	 έναντι	 59%,	 p=0,120),	
ενώ	οι	 άνδρες	 το	 χρησιμοποιούσαν	 συχνότερα	από	 τις	
γυναίκες	 (p=0,046).Οταν	 οι	 μεταβλητές	 που	 συσχετί-
στηκαν	με	τη	χρήση	προφυλακτικού		εισήχθησαν	σε	ένα	
μοντέλο	 λογαριθμιστικής	 παλινδρόμησης	 με	 εξαρτημέ-
νη	μεταβλητή	 τη	 χρήση	προφυλακτικού,	 το	φύλο	 και	 η	
οικογενειακή	κατάστασης	αναδείχτηκαν	ως	ανεξάρτητοι	
προβλεπτικοί	παράγοντες	της	χρήσης	προφυλακτικού.	Οι	
ελεύθεροι	και	οι	άνδρες	είχαν	2,5φορές	περισσότερες	πι-
θανότητες	να	χρησιμοποιήσουν	το	προφυλακτικό	«σχε-
δόν	πάντα	ή	τις	περισσότερες	φορές»,	σε	σχέση	με	τους	
υπολοίπους.	(πίνακας	4)

Συζήτηση

Σύμφωνα	με	 τα	αποτελέσματα	 της	παρούσας	μελέ-
της	οι	γνώσεις	των	νέων	ενηλίκων	σχετικά	με	τα	ΣΜΝ	εμ-
φανίζουν	σημαντικά	ελλείμματα,	ενώ	σημαντική	μερίδα	
ανδρών	ακολουθεί	ριψοκίνδυνες	σεξουαλικές	συμπερι-
φορές.	Το	φύλο,	 το	εκπαιδευτικό	επίπεδο	 	 και	 το	είδος	
των	σχέσεων	καθορίζουν	σε	σημαντικό	βαθμό	τη	συχνό-
τητα	 χρήσης	 προφυλακτικού	 στην	 ηλικιακή	 ομάδα	 της	
μελέτης.	Οι	απόφοιτοι	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης,	όσοι	
βρίσκονταν	σε	σχέση	και		οι	ελεύθερες	γυναίκες,	χρησι-
μοποιούσαν	συχνότερα	προφυλακτικό.

Πράγματι,	 το	επίπεδο	εκπαίδευσης	σχετίζεται	με	 τη	
χρήση	 του	 προφυλακτικού.	 Το	 εκπαιδευτικό	 επίπεδο	
φαίνεται	ότι	σχετίζεται	με	την	καλύτερη	ενημέρωση	και	

ορθότερη	αξιολόγηση	των	κινδύνων	για	ΣΜΝ.	Οι	άντρες	
φαίνεται	να	ακολουθούν	πιο	ριψοκινδυνες	σεξουαλικές	
συμπεριφορές	 σε	 σχέση	 με	 τις	 γυναίκες,	 όπως	 	 προ-
έκυψε	και	από	 	 τις	 σχετικές	απαντήσεις	στην	παρούσα	
μελέτη.	 Στη	 μελέτη	 των	 Lagardeetal.η	 εκπαίδευση	 δια-
πιστώθηκε	ότι	 αποτελεί	 καθοριστικό	παράγοντα	 για	 τη	
χρήση	προφυλακτικών6.	Αυτό	δηλώνει	ότι	 το	εκπαιδευ-
τικό	 επίπεδο	αυξάνει	 την	ανταπόκριση	στην	προαγωγή	
προφυλακτικού	και	υπογραμμίζει	την	ανάγκη	για	ιδιαίτε-
ρες	προσπάθειες	για	τη	προσέγγιση	των	ανδρών	και	των	
γυναικών	με	χαμηλό	εκπαιδευτικό	επίπεδο.	 Στη	μελέτη	
των	 Emersonetal.,	 βρέθηκε	 ότι	 οι	 γυναίκες	 	 απόφοιτες	
Λυκείου		είχαν	σχεδόν	τριπλάσιες	πιθανότητες	να	έχουν	
χρησιμοποιήσει	προφυλακτικό	κατά	την	τελευταία	τους	
σεξουαλική	επαφή	σε	σχέση	με	 τις	 γυναίκες	 χαμηλότε-
ρου	εκπαιδευτικού	επιπέδου	(p=0.043).	Στην	ίδια	μελέτη	
βρέθηκε	ότι	οι	γυναίκες	που	δεν	ανέφεραν	στο	ιστορικό	
τους	καμία	προσβολή	από	ΣΜΝ	είχαν	2,5	φορές	υψηλό-
τερες	 πιθανότητες	 να	 έχουν	 χρησιμοποιήσει	 προφυλα-
κτικό8.

Το	είδος	της	σχέσης	επηρεάζει	επίσης	τη	χρήση	προ-
φυλακτικών.	Μελέτες	αποδεικνύουν	ότι	 η	ύπαρξη	μιας	
μακροχρόνιας	σχέσης	και	η	πεποίθηση	ότι	ο		σύντροφος	
δεν	 είναι	 επικίνδυνος	 ή	 ότι	 	 επιθυμεί	 	 να	 διαπιστώσει	
την	οικειότητα	και	τη	σοβαρότητα	της	σχέσης	είναι	πρω-
ταρχικοί	 λόγοι	 για	 την	 έλλειψη	 χρήσης	προφυλακτικών	
σε	μακροχρόνιες	σχέσεις9,11.	Μερικές	μελέτες	 έχουν	δι-
απιστώσει	ότι	η	χρήση	προφυλακτικών	σε	μακροχρόνιες	
σχέσεις	συχνά	αποθαρρύνεται	ή	απορρίπτεται	από	 τον	
άνδρα	και	ότι	οι	έγγαμες	γυναίκες	είναι	πιθανότερο	να		
έρχονται	σε	σεξουαλική	επαφή	χωρίς	προστασία	από	τις	
ανύπαντρες	γυναίκες7,12,14.

Στις	γυναίκες	και	στους	άνδρες	που	συμμετείχαν	σε	
τυχαιοποιημένες	 κλινικές	 δοκιμές	 συγκρίσιμων	 παρεμ-
βάσεων	μείωσης	της	επικινδυνότητας	για	μετάδοση	των	
ΣΜΝ,	 οι	 άνδρες	 ανέφεραν	 περισσότερους	 φραγμούς	
στη	 χρήση	προφυλακτικού	από	ότι	 οι	 γυναίκες,	 κυρίως	
λόγω	της	επίδρασης	του	προφυλακτικού		στη	σεξουαλι-
κή	εμπειρία15.	Τόσο	στους	άνδρες,	όσο	και	στις	γυναίκες,	

Πίνακας 4.   
Πολυμεταβλητή ανάλυση για τη χρήση προφυλακτικού σε σχέση με κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες.
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η	επίκληση		φραγμών	για	τη	χρήση	του	προφυλακτικού	
συνδέεται	 με	 την	 αραιότερη	 	 χρήση	 προφυλακτικού.	
Ωστόσο,	η	διαφορά	μεταξύ	των	χρηστών	προφυλακτικών	
και	 των	μη	χρηστών,	όσον	αφορά	την	 	επίκληση	φραγ-
μών	 	 στη	 χρήση	 του	προφυλακτικού,	 είναι	 μεγαλύτερη	
για	τους	άνδρες	παρά	για	τις	γυναίκες,	ειδικά	για	εκεί-
νους	που	αναφέρουν	ότι	έχουν	περιστασιακές	σχέσεις.	

Συνοψίζοντας	 τα	 ευρήματα	 της	 παρούσας	 µελέ-
της,σηµαντικό	ποσοστό	νέων	ενηλίκων	δεν	χρησιμοποιεί	
προφυλακτικό	κατά	τη	σεξουαλική	επαφή	και	νέοι	ενήλι-
κες	άνδρες	φαίνεται	πως	ακολουθούν	λιγότερο	ασφαλείς	
σεξουαλικές	πρακτικές	σε	σχέση	µε	 τις	 γυναίκες.	Η	συ-
χνότητα	χρήσης	του	προφυλακτικού	ήταν	παρόμοια	στις	
δύο	μελέτες	 (67,5%	στη	 μελέτη	 των	 Υφαντή	 και	 συν.2,	
66%στην	παρούσα	μελέτη,	ενώ	και	σε	εκείνη	τη	μελέτη	
είχε	βρεθεί	ότι	οι	άντρες	ακολουθούν	περισσότερο	επι-
κίνδυνες	σεξουαλικές	πρακτικές	 και	 συμπεριφορές.	 Συ-
νεπώς	10	σχεδόν	χρόνια	αργότερα,	διαπιστώνεται	στα-
σιμότητα	στις	στάσεις	 και	 τις	 	 συμπεριφορές	 των	 νέων	
ενηλίκων	 για	 τα	 ΣΜΝ,	 γεγονός	που	 καθιστά	 επιτακτική	
την	ανάγκη	ανάληψης	πρωτοβουλιών	 ενημέρωσης	 των	
νέων	ενηλίκων	ήδη	από	τη	σχολική	ηλικία	και	το	σχεδι-
ασμό	κατά	το	δυνατόν	αποτελεσματικών	παρεμβάσεων,	
κατάλληλων	για	την	ηλικιακή	αυτή	ομάδα.		Το	δείγμα	ευ-
κολίας	της	παρούσας	μελέτης	και	η	δυσανάλογη	εκπρο-
σώπηση	των	αποφοίτων	ΑΕΙ	στο	δείγμα	περιορίζει	τη	δυ-
νατότητα	γενίκευσης	των	αποτελεσμάτων	της	παρούσας	
μελέτης	στο	σύνολο	του	πληθυσμού	των	νέων	ενηλίκων,	
ωστόσο,	τα	αποτελέσματα	είναι	ενδεικτικά	των	τάσεων	
που	επικρατούν	σήμερα	στην	ηλικιακή	αυτή	ομάδα	στη	
χώρα	μας.	

Summary

Introduction:	 Sexually	 transmitted	 infections	 among	
young	people	continue	to	be	a	major	public	health	prob-
lem.

Aim:The	aim	was	to	investigate	the	views	of	young	people	
on	sexual	health	and	STI	prevention	issues,	 in	particular	
on	condom	use	and	their	respective	behaviors.

Methodology:	The	study	involved	200	young	adults	aged	
18-29	years	 from	 the	capital’s	 areas	 (visiting	 the	outpa-
tient	gynecological	clinics	of	a	Public	Hospital)	and	a	pro-
vincial	University.	A	self-report	questionnaire	with	closed	
-type	questions	was	used	as	a	research	tool.

Results: Men	accounted	for	77.5%	of	 the	sample,	while	
the	percentage	of	AEI	/	TEI	graduates	in	the	study	sample	
was	 40.8%.	 The	 	 39%	 reported	 using	 a	 condom	 during	
their	sexual	intercourse,	while	24.9%		used	it	more	than	

half	 and	 18.4%	 never	 used	 a	 condom.The	 44.7%	 of	 re-
spondents	still	had	sexual	intercourse	with	their	partner	
without	a	condom,	and	15.3%	reported	still	having	anal	
sex	without	a	condom	with	his	/	her	partner.	Singles	and	
men	were	2.5	times	more	 likely	 to	use	the	condom	“al-
most	always	or	more	often”	than	the	remaining.

Conclusion:	Young	adults’	knowledge	of	STDs	has	signifi-
cant	deficits,	with	a	significant	proportion	of	men	pursu-
ing	 risky	 sexual	behaviors.	Gender	and	 type	of	 relation-
ships	 significantly	 determine	 the	 frequency	 of	 condom	
use.

Key words:	STD,	young	adults,	knowledge,	attitudes,	con-
dom
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