
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.

Badanie ankietowe: wywiady telefoniczne wspomagane 
komputerowo (CATI)
Czas badania: wrzesień 2022
Grupa badana: 360 rodziców dzieci w wieku 9-15 lat (63,1% 
stanowiły kobiety; średni wiek badanych 41 lat; 55,8% 
mieszkało w miastach, 44,2% mieszkało na wsi; 41,4% 
miało wykształcenie wyższe, 43,6% wykształcenie średnie, 
15,0% wyksztalcenie zawodowe lub niższe.  

74,2% słyszało o HPV 
Wraz ze wzrostem wykształcenia wyraźnie zwiększał się odsetek badanych, którzy słyszeli o HPV:
59,3% w grupie osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym
71,3% w grupie osób z wykształceniem średnim 
82,6% w grupie osób z wykształceniem wyższym  
37,5% osób, które deklarowały, że słyszały o HPV potrafiła wskazać choroby, które są wywoływane w wyniku zakażenia HPV. 
Najczęściej: rak szyjki macicy oraz inne choroby nowotworowe. 

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE WIEDZY I OCZEKIWAŃ
RODZICÓW NASTOLATKÓW NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIW HPV
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87% deklarowało się jako
„zwolennik szczepień”
13% deklarowało się jako
„przeciwnik szczepień”

Jak wielu pytanych rodziców słyszało o HPV?

Rodzice mają zaufanie do lekarzy pediatrów w zakresie zalecanych szczepień. 
31,7% zdecydowanie ma zaufanie     57,5% raczej ufa pediatrom

Jaki jest poziom zaufania rodziców nastolatków do lekarza? 

59,1% deklarowało, że chciałoby zaszczepić swoje dziecko
14,7% deklarowało zdecydowaną chęć zaszczepienia swojego dziecka
5,6%   deklarowało, że ich dziecko jest już zaszczepione

Rodzice, którzy zaszczepili swoje dziecko przeciw COVID-19 wykazują większy stopień akceptacji wobec szczepień przeciw HPV niż 
rodzice, którzy nie szczepili dzieci przeciw COVID-19. 
Dwie trzecie rodziców deklaruje, że szczepienie przeciw HPV/szczepienie przeciw rakowi szyjki macicy jest im znane. Jednocześnie co 
trzeci rodzic w ogóle nie kojarzy nazwy wirusa, szczepionki oraz tego przeciw czemu jest to szczepienie.
Osoby, które słyszały o szczepionce przeciw HPV w większość nie potrafią wskazać, przed czym i w jakim zakresie chroni to 
szczepienie. 
Rodzice wskazywali najczęściej, że HPV powoduje chorobę nowotworową – bez dokładnego wskazania, jaki jest to rodzaj nowotworu. 
Rodzice, którzy mają wyższe wykształcenie i mieszkają w dużych ośrodkach miejskich wykazują nieco większy dystans do szczepienia 
swoich dzieci przeciw HPV.
Matki wyraźnie częściej niż ojcowie wykazują brak zaufania do szczepień przeciw HPV.

Jak wielu rodziców deklarowało akceptację dla szczepień przeciw HPV? 

63,6% badanych rodziców

Jak wielu pytanych rodziców słyszało o szczepionce przeciw HPV?

Poziom zaufania do lekarzy był wyższy
wśród rodziców z wyższym wykształceniem
i będących zwolennikami szczepień.

Większość rodziców, którzy wzięli udział w badaniu zaszczepiła swoje dzieci szczepieniami obowiązkowymi
i zalecanymi oraz ma zaufanie do lekarza opiekującego się ich dzieckiem w kwestii szczepień.

Niemal 60% ankietowanych rodziców chce zaszczepić swoje dzieci przeciw HPV.


