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Wiedza młodych kobiet na temat znaczenia badań 
cytologicznych w profilaktyce raka szyjki macicy
Knowledge of young women concerning cytological screening in cervical cancer prevention
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Aim. To evaluate the knowledge of young women concerning the risk 
factors of cervical cancer as well as possibilities of prevention the cancer 
using cytological screening. Moreover, the study had to determine which 
groups of young women especially required educational campaigns in 
relation to cytological screening and which health care institutions should 
perform it.

Material & methods. The questionnaire survey was carried out among 
young women aged 18-30 years in the Malopolskie voivodeship 
(169 women) and the Podkarpackie voivodeship (157 women).

Results. As many as 76% of the women claimed awareness of the necessity 
of cytological screening, meanwhile 65% of the women declared having 
undergone cytological screening once in their life and approximately 
a half of them during last year. The best knowledge about cervical cancer 
and disease prevention was manifested among university-graduated 
women, living in urban area and in white-collar workers. Those women 
underwent cytological screening more often. Most of the respondents 
indicated a gynecologist and mass media as the source of information 
about cytological screening.

Conclusions. Educational campaigns should particularly include younger 
groups of women, as well as those living in the rural area and the women 
with primary and vocational education.
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Cel pracy. Ocena wiedzy młodych kobiet na temat czynników ryzyka 
rozwoju raka szyjki macicy oraz możliwości zapobiegania chorobie poprzez 
badania cytologiczne, a także ustalenie odsetka kobiet korzystających 
z tej metody profilaktyki. Ponadto badanie miało na celu wykazanie, 
w których grupach młodych kobiet istnieje szczególna potrzeba prowadzenia 
działań edukacyjnych na temat badań cytologicznych oraz kto powinien 
je realizować.

Materiał i metody. Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono 
w wśród młodych kobiet w wieku 18-30 lat na terenie województwa 
małopolskiego (169 osób) i podkarpackiego (157 osób).

Wyniki. W przeprowadzonym badaniu 76% kobiet miało świadomość, 
iż powinno mieć wykonane badanie cytologiczne, przy czym 65% kobiet 
wykonało je co najmniej raz w życiu, z czego nieco ponad połowa zrobiła 
to w ciągu ostatniego roku. Większą wiedzą na temat raka szyjki macicy 
oraz badania cytologicznego charakteryzowały się kobiety z wyższym 
wykształceniem, pracujące zawodowo i mieszkające w mieście. Kobiety 
te również częściej korzystały z badań cytologicznych. Jako główne źródło 
informacji odnośnie badań cytologicznych najczęściej podawano lekarza 
specjalistę oraz masmedia.

Wnioski. Brak wystarczającej wiedzy na temat badań cytologicznych 
charakteryzował młodsze kobiety, jak również osoby mieszkające na wsi 
i nie posiadające wyższego wykształcenia, dlatego na te grupy powinno 
zwrócić się szczególną uwagę w prowadzeniu działań edukacyjnych.
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Wstęp

	 Rak	 szyjki	 macicy	 to	 trzeci	 co	 do	 częstości	 wy-
stępowania	 nowotwór	 złośliwy	 u	 kobiet	 na	 świecie,	
stanowiący	 drugą	 w	 kolejności	 przyczynę	 zgonów	
spowodowanych	 chorobami	 nowotworowymi	 [1].	
Każdego	roku	u	ponad	3000	Polek	stawiana	jest	diag-
noza	choroby,	a	każdego	dnia	średnio	5	z	nich	umiera	
z	jej	powodu.	Najczęściej	chorują	i	umierają	kobiety	
w	przedziale	wiekowym	50-54	lat,	jednak	w	ostatnich	
latach	obserwowany	jest	trend	wzrostowy	zapadalności	

w	 młodszych	 grupach	 wiekowych.	 Wśród	 młodych	
kobiet	 niejednokrotnie	 panuje	 błędne	 przekonanie,	
że	 wspomniana	 choroba	 ich	 nie	 dotyczy,	 gdyż	 np.	
w	2010	r.	 odnotowano	 w	 Polsce	 144	 zachorowania	
i	22	 zgony	 z	 powodu	 raka	 szyjki	 macicy	 u	 kobiet	
w	przedziale	wiekowym	15-34	lat	[2].
	 Powszechnie	stosowanym	badaniem	wykorzysty-
wanym	do	wczesnego	rozpoznania	raka	szyjki	macicy	
jest	 badanie	 cytologiczne	 [3].	 Jednak	 mimo	 akcji	
profilaktycznych,	 zainteresowanie	 tymi	 badaniami	
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w	Polsce	jest	wciąż	niezadowalające,	jedynie	ok.	1/3	
Polek	regularnie	poddaje	się	przesiewowym	badaniom	
cytologicznym.	
	 Od	kilku	lat	jest	również	dostępna	profilaktyka	
pierwotna	 raka	 szyjki	 macicy	 w	 postaci	 szczepień	
przeciwko	wirusowi	brodawczaka	ludzkiego	(HPV).	
Według	polskiego	Programu	Szczepień	Ochronnych	
szczepienia	te	są	od	kilku	lat	zalecane	do	stosowania	
u	dziewczynek	i	młodych	kobiet	(zgodnie	z	charakte-
rystyką	produktu	leczniczego).	Niestety	ze	względu	
na	wysokie	koszty	preparatów	szczepionkowych,	które	
w	tym	przypadku	pokrywa	pacjentka	lub	jej	rodzice,	
wskaźniki	zaszczepienia	młodych	kobiet	i	nastolatek	
w	Polsce	są	bardzo	niskie	i	po	kilku	latach	trendu	wzro-
stowego	 ich	 realizacja	 uległa	 ostatnio	 pogorszeniu.	
Ponadto	 szczepienia	 nie	 obejmują	 całego	 spektrum	
onkogennych	 zakażeń	 HPV,	 dlatego	 nawet	 u	 osób	
szczepionych	 nadal	 istnieje	 potrzeba	 wykonywania	
badań	cytologicznych.	

Cel badań

	 Głównym	celem	badania	była	ocena	wiedzy	mło-
dych	kobiet	na	temat	czynników	ryzyka	rozwoju	raka	
szyjki	macicy	oraz	możliwości	zapobiegania	chorobie	
poprzez	badania	cytologiczne,	a	także	ustalenie	od-
setka	kobiet	korzystających	z	tej	metody	profilaktyki.	
Ponadto	badanie	miało	na	celu	wykazanie,	w	których	
grupach	młodych	kobiet	szczególnie	wymagane	 jest	
prowadzenie	 działań	 edukacyjnych	 na	 temat	 badań	
cytologicznych	oraz	kto	powinien	je	realizować.

Materiał i metody

	 Anonimowe	 badanie	 ankietowe,	 które	 obejmo-
wało	kobiety	w	trzech	grupach	wiekowych:	18-21	lat,	
22-25	lat,	26-30	lat	przeprowadzono	wśród	pacjentek	
losowo	wybranych	podmiotów	leczniczych	w	styczniu	
2013	 roku,	 na	 terenie	 województwa	 małopolskiego	
i	podkarpackiego.	Dane	zbierano	przy	użyciu	orygi-
nalnego,	standaryzowanego	kwestionariusza,	zawie-
rającego	25	pytań	zamkniętych	(pytania	alternatywne	
Tak/Nie	oraz	wielokrotnego	wyboru).	Tematyka	pytań	
obejmowała	krótką	charakterystykę	demograficzno-
społeczną	 i	 zdrowotną	 osób	 badanych	 oraz	 zagad-
nienia	dotyczące	świadomości	zagrożeń	związanych	
z	ryzykiem	zachorowania	na	raka	szyjki	macicy	oraz	
stanu	 wiedzy	 na	 temat	 badań	 cytologicznych	 i	 jej	
wykorzystania	w	praktyce.	Ponadto	zawarto	pytanie	
o	źródła	informacji,	z	których	kobiety	czerpały	wiedzę	
na	temat	badań	cytologicznych.
	 Różnice	między	zmiennymi	badano	testem	χ2	lub	
w	przypadku	małych	liczebności	dokładnym	testem	
Fishera.	Do	obliczeń	został	wykorzystany	pakiet	IBM	
SPSS	Statistics	wersja	2.0.

Wyniki

	 W	 badaniu	 udział	 wzięło	 326	 młodych	 kobiet	
z	województwa	 małopolskiego	 (169	 osób)	 i	 pod-
karpackiego	 (157	 osób).	 Charakterystykę	 badanej	
grupy	przedstawiono	w	tabeli	I.	W	przypadku	6,5%	
kobiet,	 u	których	 występowały	 w	 rodzinie	 zachoro-
wania	na	raka	szyjki	macicy	36,8%	dotyczyło	babki,	
oraz	kolejno	matki	(26,3%),	ciotki	(26,3%)	i	siostry	
(15,8%).	
	 Prawidłowej	odpowiedzi	dotyczącej	charakterysty-
ki	raka	szyjki	macicy	(ukierunkowanej	na	znaczenie	
wczesnej	diagnostyki	dla	rokowania)	udzieliło	92,9%	
kobiet.	Istotnie	niższy	odsetek	prawidłowych	odpowie-
dzi	udzieliły	osoby	z	wykształceniem	podstawowym	
lub	zawodowym	w	porównaniu	z	lepiej	wykształconym	
kobietami	 (85%	 vs	 96%,	 p=0,003),	 natomiast	 po-
prawność	odpowiedzi	nie	wykazywała	związku	z	grupą	
wiekową,	miejscem	zamieszkania	(również	wojewódz-
twem)	oraz	statusem	zawodowym.	Na	cytologię	 jako	
najbardziej	 przydatne	 badanie	 wykorzystywane	 we	
wczesnym	rozpoznaniu	raka	szyjki	macicy	wskazywało	
90,2%	kobiet.	Wyższy	odsetek	poprawnych	odpowiedzi	

Tabela I. Charakterystyka badanej grupy
Table I. Characteristics of study group

Charakterystyka N %

Wiek

   18-21 lat 99 30,4

   22-25 lat 72 22,1

   26-30 lat 155 47,5

Województwo

   podkarpackie 157 48,2

   małopolskie 169 51,8

Miejsce zamieszkania

   wieś 219 67,4

   miasto 106 32,6

Wykształcenie

   podstawowe lub zawodowe 79 24,7

   średnie 159 49,7

   wyższe 82 25,6

Uczy się lub studiuje 113 34,8

Zajmuje się gospodarstwem rolnym 40 12,3

Pracuje zawodowo 116 35,7

Jest bezrobotna 66 20,3

Samoocena stanu zdrowia

   przeciętna lub zła 61 18,8

   dobra 186 57,4

   bardzo dobra 77 23,8

Palenie papierosów

   nie pali 249 76,4

   aktywnie pali 45 13,8

   przestała palić 32 9,8

Stosuje doustne środki antykoncepcyjne 51 15,7

Stosowały terapię hormonalną 54 16,8

W rodzinie występował rak szyjki macicy 21 6,5
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zanotowano	wśród	osób	pracujących	zawodowo	w	od-
niesieniu	do	pozostałych	(97%	vs	87%,	p=0,004)	oraz	
wśród	kobiet	korzystających	z	badań	cytologicznych	
(93%	vs	84%,	p=0,009).	Natomiast	 istotnie	niższy	
odsetek	 prawidłowych	 odpowiedzi	 dotyczył	 kobiet	
z	wykształceniem	 podstawowym	 w	 porównaniu	 do	
średniego	i	wyższego	(85%	vs	89%	i	96%,	p=0,047).	
Grupa	wiekowa,	jak	również	miejsce	zamieszkania	nie	
wykazywały	korelacji	z	odsetkiem	poprawnych	odpo-
wiedzi.	Nieco	mniej	kobiet	(83,1%)	posiadało	wiedzę	
na	czym	polega	badanie	cytologiczne.	Istotnie	wyższy	
odsetek	poprawnych	odpowiedzi	udzieliły	mieszkanki	
miasta	w	stosunku	do	mieszkanek	wsi	(92%	vs	79%,	
p=0,005),	osoby	z	wyższym	wykształceniem	niż	te	ze	
średnim	i	podstawowym	(94%	vs	81%	i	75%,	p=0,004)	
oraz	kobiety	po	terapii	hormonalnej	w	porównaniu	do	
tych,	które	jej	nie	przechodziły	(93%	vs	82%,	p=0,047).	
Wysoki	odsetek	badanych	(94,2%)	udzieliło	poprawnej	
odpowiedzi	dotyczącej	czasu	potrzebnego	na	pobra-
nie	materiału	do	badania	cytologicznego.	Najwyższy	
odsetek	poprawnych	odpowiedzi	odnotowano	kolejno	
w	przedziałach	wiekowych:	22-25	lat	(99%),	26-30	lat	
(95%),	18-21	lat	(90%)	przy	p=0,05.	Istotnie	wyższy	
odsetek	poprawnych	odpowiedzi	podały	mieszkanki	
miasta	w	stosunku	do	mieszkanek	wsi	(98%	vs	92%,	
p=0,034)	i	kobiety	aktywne	zawodowo	(99%	vs	91%,	
p=0,004).	Ponadto	wyższy	odsetek	prawidłowych	od-
powiedzi	udzieliły	kobiety	z	wyższym	wykształceniem	
(99%)	i	korzystające	z	badań	cytologicznych	(99%),	
przy	p<0,001.	
	 Spośród	 czynników	 ryzyka,	 które	 powinny	
skłaniać	 do	 poddania	 się	 badaniu	 cytologicznemu	
najczęściej	wskazywano	na	znaczenie	profilaktyczne	
badania,	 niezależne	 od	 zaistnienia	 jakichkolwiek	
czynników	(54%).	Przeważająca	grupa	kobiet,	która	
udzieliła	 takiej	 odpowiedzi	 była	 w	 wieku	 26-30	 lat	
(63%)	 w	stosunku	 do	 kobiet	 w	 wieku	 22-25%	 lat	
(54%)	i	18-21	lat	(39%),	przy	p<0,001.	Wyższy	od-
setek	tej	odpowiedzi	odnotowano	wśród	mieszkanek	
miasta	 w	 stosunku	 do	 kobiet	 mieszkających	 na	 wsi	
(63%	vs	49%,	p=0,026),	wśród	kobiet	pracujących	
zawodowo	(65%	vs	47%,	p=0,002)	i	tych,	które	uczą	
się	bądź	studiują	(59%	vs	43%,	p=0,006).	Wysoki	
odsetek	kobiet	(68%),	które	wskazały	tę	odpowiedź,	
korzystała	z	badań	cytologicznych.	
	 Spośród	czynników	ryzyka	predysponujących	do	
wykonania	 badania	 cytologicznego	 najwięcej	 osób	
(36,8%)	 wskazało	 na	 posiadanie	 wielu	 partnerów	
seksualnych,	 w	 tym	 spośród	 nich	 istotnie	 wyższy	
odsetek	47%	kobiet	był	w	wieku	18-21	lat,	w	porów-
naniu	do	dwóch	pozostałych	przedziałów	wiekowych	
(31%	i	33%,	p=0,042)	oraz	więcej	kobiet	uczących	się	
(44%	vs	33%,	p=0,037).	Wyższy	odsetek	powyższej	
odpowiedzi	odnotowano	u	kobiet	nie	korzystających	
z	badań	cytologicznych	(46%	vs	32%,	p=0,016).

	 Rozpoczęcie	współżycia	płciowego	oraz	przeby-
cie	choroby	przenoszonej	drogą	płciową	to	czynniki	
ryzyka,	które	zostały	wybrane	przez	podobny	odse-
tek	kobiet	(35%),	przy	czym	przebyta	choroba	była	
wskazywana	częściej	przez	kobiety	mieszkające	na	wsi	
(40%	vs	25%	,	p=0,007)	oraz	te,	u	których	w	rodzinie	
występowały	przypadki	zachorowania	na	raka	szyjki	
macicy	(55%	vs	33%,	p=0,046).	Odpowiedź	tę	wybra-
ło	55%	kobiet	z	przedziału	wiekowego	18-21	lat,	43%	
kobiet	 aktywnych	 zawodowo,	 50%	 kobiet	 uczących	
się	i	49%	kobiet,	które	nie	korzystają	z	badań	cytolo-
gicznych	(różnice	istotne	statystycznie	w	stosunku	do	
alternatywnych	odpowiedzi).	
	 Z	analizy	czynników	wpływających	na	korzysta-
nie	z	badań	cytologicznych	wynika,	że	są	to	istotnie	
częściej	kobiety	po	terapii	hormonalnej	(82%	vs	61%,	
p=0,005),	z	przedziału	wiekowego	26-30	lat	(88%),	
mieszkające	w	mieście	(80%),	z	wyższym	wykształce-
niem	(87%),	aktywne	zawodowo	(91%),	nie	uczące	
się	już	(83%),	oraz	stosujące	doustną	antykoncepcję	
(82%)	(tab.	II).
	 Jako	źródło	informacji	o	badaniu	cytologicznym	ko-
biety	najczęściej	podawały	lekarza	specjalistę	(33,7%),	
media	(29,1%)	i	znajomych	(16%)	(ryc.	1).

Dyskusja

	 Jednym	z	nowotworów,	dla	którego	prowadzone	
są	 w	 Polsce	 powszechne	 badania	 przesiewowe	 jest	
rak	szyjki	macicy.	W	jego	przypadku	działania	pro-
filaktyczne	 należy	 rozpocząć	 u	 młodych	 dziewcząt,	
najlepiej	jak	najwcześniej	po	rozpoczęciu	aktywności	
seksualnej	[4].	Niestety,	pomimo	akcji	profilaktycz-
nych,	organizowanych	z	myślą	o	szerokim	spektrum	
kobiet,	zainteresowanie	tymi	badaniami	w	Polsce	jest	
wciąż	na	zbyt	niskim	poziomie	w	porównaniu	z	kra-
jami	wysoko	rozwiniętymi	[5].	Badanie	cytologiczne	
jest	bezpiecznym,	prostym	i	tanim	badaniem,	a	mimo	
to	najtrudniejsze	jest	uzyskanie	wysokiej	zgłaszalności	
kobiet	do	jej	wykonania	[3].
	 W	przeprowadzonym	badaniu	76%	kobiet	miało	
świadomość,	iż	powinno	mieć	wykonane	badanie	cy-
tologiczne,	przy	czym	65%	kobiet	wykonało	je	co	naj-
mniej	raz	w	życiu,	z	czego	nieco	ponad	połowa	zrobiła	
to	w	ciągu	ostatniego	roku.	Odsetek	ten	jest	zgodny	ze	
średnimi	wynikami	uzyskiwanymi	w	ostatnich	latach	
w	Polsce	tzn.,	 iż	1/3	kobiet	korzysta	z	 tego	rodzaju	
badań.	Biorąc	pod	uwagę,	iż	nasze	badanie	dotyczyło	
młodych	kobiet,	to	na	tle	całego	kraju	jest	to	niezły	
wynik,	 jednak	 w	 celu	 zredukowania	 współczynnika	
umieralności	 z	 powodu	 raka	 szyjki	 macicy	 bardzo	
istotna	 jest	 regularność	 w	 wykonywaniu	 cytologii,	
czego	 nie	 zaobserwowano	 w	 badanej	 populacji	 [6].	
To	jej	brak	wydaje	się	być	przyczyną	wciąż	wysokich	
współczynników	zapadalności	i	umieralności	z	powo-
du	raka	szyjki	macicy	w	Polsce.	
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	 Rak	szyjki	macicy	coraz	częściej	dotyczy	młodych	
kobiet,	które	obarczone	licznymi	domowymi	i	zawo-
dowymi	obowiązkami,	nie	skupiają	się	w	dostatecz-
nym	stopniu	na	 trosce	o	własne	zdrowie,	 tj.	 rzadko	
korzystają	z	wizyt	lekarskich,	badań	przesiewowych	
czy	edukacji	zdrowotnej	[7].	Mimo	to,	96,3%	respon-
dentek	uznało,	że	wystarczyłoby	im	wolnego	czasu	na	
wzięcie	udziału	w	badaniu	cytologicznym.	Stąd	nie-
zbędne	jest	dostosowanie	programu	profilaktycznego	
tak,	aby	zachęcić	i	umożliwić	korzystanie	z	badań	jak	
największej	liczbie	kobiet.
	 Ważna	 jest	 świadomość	 kobiet,	 że	 badanie	 cy-
tologiczne	 umożliwia	 wykrycie	 raka	 szyjki	 macicy	
we	wczesnej	fazie	rozwoju,	dając	szansę	całkowitego	
wyleczenia,	 a	 tym	 samym	 uratowania	 życia	 [8].	
Około	15%	kobiet	z	podstawowym	lub	zawodowym	
wykształceniem	wykazało	się	brakiem	takiej	wiedzy,	
co	może	skutkować	łatwą	rezygnacją	z	profilaktyki	lub	
ewentualnego	leczenia.	

	 Stosunkowo	 duży	 odsetek	 kobiet	 (90,2%)	 znał	
znaczenie	 badania	 cytologicznego	 dla	 wczesnego	
rozpoznaniu	 raka	 szyjki	 macicy,	 ale	 poziom	 wiedzy	
nie	uległ	poprawie	w	ciągu	ostatnich	10	lat	i	jest	taki	
sam	jak	wykazano	w	podobnym	badaniu	przeprowa-
dzonym	 w	 Polsce	 w	 2002	 roku	 [9].	 Według	 kilku-
nastu	procent	osób	bez	wyższego	wykształcenia,	nie	
pracujących	zawodowo	i	nie	korzystających	z	badań	
cytologicznych,	najbardziej	przydatne	do	wczesnego	
wykrycia	choroby	były	 inne	badania,	m.in.	badanie	
histopatologiczne	 wycinka	 pobranego	 podczas	 bio-
psji.	 Dodatkowo	 wiele	 osób	 z	 niższym	 poziomem	
wykształcenia	oraz	mieszkających	na	wsi	nie	potrafiło	
prawidłowo	 wybrać	 odpowiedzi	 dotyczącej	 sposobu	
pobierania	 materiału	 do	 badania	 cytologicznego	
(najczęściej	 wskazywano	 na	 chirurgiczne	 pobranie	
fragmentu	tkanki	z	dróg	rodnych).	Tego	typu	prze-
konanie	 może	 negatywnie	 wpływać	 na	 korzystanie	
z	 badań	 cytologicznych,	 niepotrzebnie	 kojarząc	 się	
z	bólem,	 dyskomfortem	 i	 inwazyjnością	 zabiegu.	
W	tych	grupach	również	częściej	występowało	przeko-
nanie	o	większej	czasochłonności	pobrania	materiału	
do	badań,	niż	ma	to	miejsce	w	rzeczywistości.	Wyniki	
naszego	badania	potwierdzają	wcześniejsze	obserwacje	
o	większej	świadomości	i	zainteresowaniu	badaniami	
cytologicznymi	wśród	kobiet	mieszkających	w	mieście	
i	tych,	które	przechodziły	terapię	hormonalną	[5].	
	 W	najmłodszej	grupie	wiekowej	niepokojące	jest	
zbyt	częste	kojarzenie	potrzeby	wykonywania	badań	
cytologicznych	wyłącznie	w	związku	z	występowaniem	
czynników	ryzyka.	Mimo	prawidłowego	wyboru	czyn-
ników	 predysponujących	 do	 zakażeń	 onkogennymi	
typami	 HPV,	 które	 mogą	 doprowadzić	 do	 rozwoju	
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Ryc. 1. Źródła informacji o profilaktycznym badaniu cytologicznym

Fig. 1. Sources of information on cytological screening

Tabela II. Czynniki wpływające na korzystanie z badań cytologicznych
Table II. Factors influencing participation in cytological screening

Czynnik

Korzystanie z badań cytologicznych

pnie tak

N % N %

Wiek 18-21 lat 84 84,8 15 15,2 <0,001

22-25 lat 12 16,7 60 83,3

26-30 lat 19 12,3 136 87,7

Miejsce zamieszkania miasto 21 19,8 85 80,2 <0,001

wieś 93 42,5 126 57,5

Wykształcenie podstawowe lub zawodowe 42 53,2 37 46,8 <0,001

średnie 60 37,7 99 62,3

wyższe 11 13,4 71 86,6

Praca zawodowa nie 105 50,2 104 49,8 <0,001

tak 10 8,6 106 91,4

Pobieranie nauki/ studiowanie nie 36 17,0 176 83,0 <0,001

tak 79 69,9 34 30,1

Stosowanie doustnej antykoncepcji nie 109 39,8 165 60,2 <0,001

tak 6 11,8 45 88,2

Przebycie terapii hormonalnej nie 103 38,6 164 61,4 0,005

tak 10 18,5 44 81,5
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raka	 szyjki	 macicy,	 zdecydowanie	 za	 mało	 kobiet	
miało	 świadomość	 potrzeby	 wykonywania	 badań	
przesiewowych	 bez	 względu	 na	 ich	 występowanie.	
Wiedza	na	temat	czynników	ryzyka	nie	przekłada	się	
proporcjonalnie	na	uczestnictwo	w	badaniach	cytolo-
gicznych,	ponieważ	zbyt	wiele	młodych	kobiet	uważa,	
że	problem	zachorowania	na	raka	szyjki	macicy	 ich	
nie	dotyczy.	Owszem	najwyższa	zapadalność	na	raka	
szyjki	macicy	przypada	w	grupie	wiekowej	45-50	lat,	
jednak	szczyt	wykrywalności	zakażenia	HPV	przypa-
da	na	wiek	18-25	lat,	stąd	tak	istotne	jest	poddawanie	
się	badaniom	już	w	młodym	wieku	[10].	
	 Wśród	 źródeł	 informacji	 o	 badaniu	 cytologicz-
nym,	 wskazywano	 najczęściej	 lekarza	 specjalistę,	
a	na	 drugiej	 pozycji	 uplasowały	 się	 media	 (prasa,	
radio,	 telewizja,	 internet).	 Indywidualne	 spotkanie	
z	lekarzem	może	służyć	nie	tylko	do	pozyskaniu	in-
formacji	o	badaniu,	ale	w	oparciu	o	lekarski	autorytet	
łatwiej	o	zmianę	postaw	pacjentek	do	jego	wykonania.	
Podobnie	w	dobie	rozwoju	mediów	nie	dziwi	wysoki	
odsetek	 odpowiedzi	 skierowanych	 właśnie	 na	 to	
źródło	informacji.	Jednak	korzystanie	w	tym	zakresie	
z	mediów	może	być	istotnym	powodem	rozbieżności	
między	stosunkowo	wysokim	poziomem	wiedzy	i	jej	

słabszym	zastosowaniem	w	praktyce.	Zdecydowanie	
zbyt	niski	udział	przypadł	na	lekarzy	POZ	oraz	pie-
lęgniarek	i	położnych	jako	źródła	informacji	dla	kobiet	
na	temat	badań	profilaktycznych,	dlatego	należałoby	
podjąć	próbę	zmiany	w	tym	zakresie.

Podsumowanie i wnioski
1.	 W	przeprowadzonej	analizie	wykazano,	że	więk-

szą	wiedzą	na	temat	raka	szyjki	macicy	oraz	bada-
nia	cytologicznego	charakteryzowały	się	kobiety	
z	wyższym	wykształceniem,	pracujące	zawodowo	
i	mieszkające	w	mieście.	Kobiety	te	również	częś-
ciej	korzystały	z	badań	cytologicznych.	

2.	 Prowadzenie	działań	edukacyjnych	powinno	objąć	
szczególnie	 młodsze	 grupy	 wiekowe	 kobiet,	 jak	
również	osoby	mieszkające	na	wsi	i	nie	posiadające	
wyższego	wykształcenia.	

3.	 Istotna	 jest	 edukacja	 i	 motywacyjna	 postawa	
lekarzy	wobec	pacjentek,	nie	tylko	specjalistów,	
ale	 również	 lekarzy	 POZ	 oraz	 pielęgniarek	
i	położnych,	którzy	powinni	zostać	włączeni	do	
bardziej	aktywnych	działań	na	rzecz	profilaktyki	
raka	szyjki	macicy.
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