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Szanowni Państwo!

Publikacja raportu „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?” (Raportu Siemensa) 

zbiega się z ważnym momentem w życiu firmy Siemens – dwudziestoleciem jej działalności 

w Polsce. Jubileusz jest symbolicznym domknięciem niezwykle ciekawego i pełnego wyzwań 

okresu. Siemens obecny jest w wielu kluczowych gałęziach polskiej gospodarki; ochrona 

zdrowia to jedna z nich. Jesteśmy aktywni w energetyce i budownictwie, dostarczamy także 

nowoczesne rozwiązania infrastruktury miejskiej – transportu, zarządzania ruchem czy 

gospodarki wodno-ściekowej. Nasza firma stała się cenionym doradcą i dostawcą produktów 

oraz usług, bez których trudno wyobrazić sobie rozwój i funkcjonowanie kraju. To dla nas 

wyróżnienie, a jednocześnie ogromne zobowiązanie, któremu towarzyszy poczucie 

odpowiedzialności.

Działania takie jak przeprowadzenie badań będących podstawą Raportu Siemensa są logiczną 

konsekwencją naszej pozycji. Zdajemy sobie sprawę, że firmy tak duże jak nasza mają szereg 

zobowiązań w stosunku do otoczenia, w którym i dzięki któremu funkcjonują. Mamy nadzieję, 

że wiedza dostarczona przez Raport, będzie służyła nie tylko nam, ale także innym osobom 

i organizacjom związanym z ochroną zdrowia. Szczególnie dumni jesteśmy z faktu, 

że badanie stanowiące podstawę Raportu, przeprowadził zespół prof. dr hab. Aleksandry 

Łuszczyńskiej – cenionej w Polsce i na świecie psycholog zdrowia ze Szkoły Wyższej Psychologii 

Społecznej.

Dzięki licznym kampaniom społecznym zachęcającym do profilaktyki udało się upowszechnić 

w Polsce wiedzę o wielu zagrożeniach dla zdrowia, a także sposobach ich minimalizowania.

Mimo to dane statystyczne, które co jakiś czas trafiają do opinii publicznej, nie zawsze napawają 

optymizmem. Tak jest chociażby w przypadku raka szyjki macicy – regularne i powszechne 

korzystanie z badań profilaktycznych pozwoliłoby radykalnie zwiększyć uleczalność wcześnie 

wykrywanych zmian. Co zatem powstrzymuje część Polek przed wykonywaniem cytologii, nawet 

w ramach bezpłatnych badań przesiewowych? Być może istnieją nieznane nam bariery, które

warto uwzględnić w kolejnych działaniach edukacyjnych? Te pytania stały się punktem wyjścia 

Raportu Siemensa.

Raport kierujemy do wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w promocję zdrowia: lekarzy, 

dziennikarzy, specjalistów komunikacji społecznej, firm farmaceutycznych, a także sektora 

pozarządowego i administracji publicznej. Wierzymy, że współpraca między nimi może przynieść 

długo oczekiwany przełom i sukces w walce z rakiem szyjki macicy w Polsce. Mamy nadzieję, 

że ustalenia Raportu pomogą osiągnąć ten cel szybciej.

Zbigniew Paweł Migdalski

Dyrektor Sektora Healthcare Siemens Sp. z o.o.

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.
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RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.

Współczesna medycyna oferuje wiele sposobów 

zapobiegania problemom zdrowotnym; jednym 

z ważniejszych są z pewnością badania profilaktyczne, 

w tym populacyjne programy badań przesiewowych, 

mające na celu zapobieganie nowotworom i ich 

wczesne wykrycie. Rak szyjki macicy jest doskonałym 

przykładem choroby, w której przypadku 

uczestnictwo w regularnych przesiewowych 

badaniach profilaktycznych odgrywa ogromną rolę – 

wcześnie wykryty daje duże szanse przeżycia 

(pięcioletnia przeżywalność z rakiem w fazie 

miejscowej wynosi 92%). Skuteczne programy badań 

przesiewowych w ciągu kilku lat obniżają śmiertelność 

raka szyjki macicy o 60 do 90%! Uważa się, że 

profilaktyczne badania cytologiczne należy 

zacząć nie później niż w 21. roku życia i prowadzić do 

wieku lat 70 – dotyczy to więc bardzo szerokiej 

grupy wiekowej.

Tymczasem wiele kobiet nie decyduje się na udział 

w takich badaniach. Powody bywają najróżniejsze: 

część kobiet decyduje, że nie weźmie w nich 

udziału, część zamierza zrobić takie badania, ale 

ostatecznie nie wprowadza tego zamiaru w życie, 

a część nie podejmuje takich badań regularnie. 

Większość kobiet zgodziłaby się pewnie 

z twierdzeniem, że dzięki zapobieganiu problemom 

zdrowotnym można lepiej realizować swoje cele 

życiowe, cieszyć się dobrym samopoczuciem 

i lepszą jakością życia. Coś jednak sprawia, że 

nie podejmują działań profilaktycznych. Stopień 

dostępności infrastruktury medycznej nie wyjaśnia 

całkowicie tego zjawiska.

Sprawa nabiera szczególnej wagi w Polsce. 

W porównaniu z kobietami z wielu krajów 

rozwiniętych Polki rzadziej biorą udział 

w badaniach przesiewowych. Przed wprowadzeniem 

w 2007 r. Populacyjnego Programu Profilaktyki 

i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy cytologię 

raz na trzy lata wykonywało 30% Polek, co roku 

zaś – 14%. Z zaproszeń na bezpłatne badania 

cytologiczne w ramach Programu skorzystało 

w latach 2007–2009 niecałe 25% zaproszonych kobiet.

Oczywiście, część z pozostałych korzysta zapewne 

z prywatnej opieki ginekologicznej. Inne statystyki 

pokazują jednak przerażający stan faktyczny: 

Polki znacznie częściej niż mieszkanki innych 

rozwiniętych krajów umierają na raka szyjki macicy: 

średnia pięcioletnia przeżywalność wynosi 

w Polsce 50,1%, przy średniej krajów OECD wynoszącej 

65,7%. Ten stan rzeczy można przypisać późnemu 

wykrywaniu choroby, to zaś – niskiemu poziomowi 

uczestnictwa w badaniach profilaktycznych.

Dlaczego tak się dzieje? Czy kobiety nie wiedzą, że 

warto w takich badaniach uczestniczyć? Może mają po 

prostu tyle pracy i zajęć, że nie wystarcza im czasu, by 

zająć się sobą? A może przyczyny nie są takie proste 

i różnego rodzaju barier jest znacznie więcej? 

Z czego więc one wynikają? Czy starsze i młodsze 

Polki postrzegają te bariery inaczej? Czy kobiety myślą 

o tym, dlaczego warto byłoby wziąć udział 

w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka? Lekarze 

sugerują, że motywacją może być chęć wykrycia 

raka – ale czy rzeczywiście strach przed chorobą 

mobilizuje Polki do udziału w profilaktyce 

nowotworowej?

 Celem Raportu Siemensa jest uzyskanie odpowiedzi 

na te i podobne pytania.
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W Europie Wschodniej opublikowano do tej pory

jedynie cztery badania, w których poruszano temat 

barier i korzyści związanych z udziałem 

w przesiewowych badaniach cytologicznych. Każde 

z nich obejmuje jedynie kilka wybranych barier (od 4 

do 10), z góry ograniczają zatem analizę przyczyn, dla 

których kobiety nie decydują się na zrobienie cytologii.

Badania zaprezentowane w Raporcie Siemensa 
zdecydowanie wyróżniają się swoją skalą 
i obszarem analizy. W porównaniu z innymi 

badaniami na temat barier i korzyści prowadzonymi 

w krajach Europy Wschodniej w Raporcie Siemensa 

wypowiedziała się najliczniejsza grupa mieszkanek 

danego kraju. Są to jedne z największych badań na 

ten temat w Europie. 

Oceniono także największą liczbę barier i korzyści 

(w sumie 67). Co więcej, żadne znane nam projekty 

badawcze na świecie nie zajmowały się tym, 

jakie bariery mogą być szczególnie ważne dla 

poszczególnych grup kobiet, wyodrębnionych na 

podstawie szerokiej puli zmiennych demograficznych 

i społecznych. Czy dla młodej, niepracującej na pełen 

etat kobiety z małej miejscowości ważne są te same 

bariery, co dla kobiety po pięćdziesiątce, która 

mieszka w dużym mieście, jest dobrze wykształcona 

i zamożna? Raport Siemensa po raz pierwszy pokazuje 

takie zróżnicowanie.

Tego rodzaju wyniki pozwalają skuteczniej planować 

działania motywujące do przyjęcia postaw 

prozdrowotnych. Liczne polskie kampanie promujące 

profilaktykę raka szyjki macicy zdominowane są przez 

dwa wątki:

• edukacja na temat badań cytologicznych i szczepień,

• „straszenie” rakiem („trzeba działać profilaktycznie, 

by uniknąć raka”).

Te wątki są oczywiście bardzo ważne, jednakże 

specjaliści zajmujący się zdrowiem kobiet wiedzą, 

że motywy korzystania z badań cytologicznych lub 

ich unikania nie sprowadzają się do braku wiedzy 

o badaniach lub zagrożeniu nowotworowym. Co 

innego należy zatem robić, aby przekonać kobiety 

do regularnego przeprowadzania cytologii? 

Raport Siemensa w dużej mierze wypełnia tę lukę 

i proponuje inne, osadzone w wynikach badań 

sposoby motywowania kobiet do takich 

prozdrowotnych zachowań.

15 

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.



Badania

17rozdział ii 



Szukając przyczyn niezadowalającego stanu 

profilaktyki, koncentrowaliśmy się na punkcie widzenia 

samych kobiet.

Najważniejszym celem badań stanowiących podstawę 

Raportu była ocena zależności między subiektywnie 

postrzeganymi barierami i korzyściami z udziału 

w badaniach cytologicznych a przeszłym udziałem 

w profilaktyce i intencją wzięcia w niej udziału 

w przyszłości. Innymi słowy, chcieliśmy znaleźć 

odpowiedzi na pytania:

• Od jakich barier i korzyści zależy decyzja o podjęciu 

działań profilaktycznych?

• Które bariery i korzyści są dla Polek najważniejsze?

Interesowała nas także zależność między udziałem 

w cytologicznych badaniach przesiewowych 

a spostrzeganym ryzykiem zachorowania na raka 

szyjki macicy i wiedzą o badaniach cytologicznych – 

a zatem odpowiedź na pytanie, czy kobiety chodzą na 

badania, ponieważ boją się raka lub dysponują 

podstawową wiedzą na temat badań profilaktycznych. 

Ważna była też dla nas rola osobistych 

doświadczeń – czy własne problemy zdrowotne lub 

znajomość z kobietą z doświadczeniem raka szyjki 

macicy są czynnikami skłaniającymi do udziału 

w badaniach?

Pomijanym często czynnikiem są zmienne 

demograficzne – wiek, wykształcenie, sytuacja 

społeczna. Chcieliśmy zatem również sprawdzić, jak 

zachowania prozdrowotne (zwłaszcza udział 

w badaniach profilaktycznych) determinowane są 

przez owe zmienne.

BADANA GRUPA

W badaniu, prowadzonym od stycznia do marca 

2011 r., wzięło udział 1231 kobiet między 

18. a 75. rokiem życia. Najliczniejszą grupę stanowiły 

osoby między 19. a 30. rokiem życia (58,7%, 723 

osoby), kobiety między 31. a 40. rokiem życia 

stanowiły 17,1% badanych (210 os.), między 

41. a 50. rokiem życia – 13,5% 166 os.), a kobiety 

powyżej 50. roku życia – 10,7% (132 os.). Z poddanej 

analizom grupy wyłączono osoby, które przebyły 

histerektomię (zabieg usunięcia macicy) lub amputację 

szyjki macicy (w sumie przebadano 1266 osób, 

wyłączono 35 kobiet).

Próba ma podobne parametry społeczno-

demograficzne (wiek, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania, status ekonomiczny), jak próby 

określane jako reprezentatywne dla potencjalnych 

odbiorczyń kampanii promujących udział w badaniach 

przesiewowych. W analizach kontrolowano wiek, 

status ekonomiczny, wykształcenie i miejsce 

zamieszkania.

METODA BADANIA

Badania miały charakter kwestionariuszowy. Dane 

zbierano od stycznia do marca 2011 r. za pomocą 

dwóch metod: 817 kobiet zbadano indywidualnie za 

pomocą metody kwestionariuszowej, a 516 kobiet 

wzięło udział w badaniu internetowym.

Uczestniczkom zapewniono anonimowość i możliwość 

wycofania się w każdym z etapów wypełniania 

kwestionariusza, wszystkie też informowano o celach 

i zasadach badania. Ponieważ poruszane 

w kwestionariuszu tematy mogły wzbudzać przykre 

odczucia, kobiety miały możliwość skorzystania 

z konsultacji psychologicznych.

Za pomocą zestawów pytań badano udział 

w badaniach cytologicznych, intencję wzięcia udziału 

w takich badaniach w przyszłości, a także wiedzę na 

temat raka szyjki macicy i badania cytologicznego. 

Główną częścią kwestionariusza były jednak pytania 

tworzące wskaźniki barier i korzyści z udziału 

w badaniach profilaktycznych.

BARIERY I KORZYŚCI

Kluczowe dla Raportu Siemensa są kategorie „bariery” 

i „korzyści” z udziału w badaniach profilaktycznych. Jak 

je rozumiemy?

Bariery to przekonania kobiet, ich uczucia i myśli, które 

utrudniają udział w badaniu cytologicznym. Bariery 

sprawiają, że kobiety są niechętne, by brać udział 

w takich badaniach, nie planują w nich uczestniczyć 

w przyszłości, nie czują się zmotywowane do 

zaangażowania się w profilaktykę raka szyjki macicy, 

nie idą na pierwsze w życiu badanie cytologiczne, zaś 

jeśli brały w nich udział w przeszłości, decydują się nie 

iść na nie kolejny raz. Natomiast „korzyści” to 

przekonania kobiet, ich uczucia i myśli, które 

sprawiają, że kobiety czują się zmotywowane, by wziąć 

udział w przesiewowej cytologii, zamierzają na nią 

pójść, decydują się na ponowne uczestnictwo 

w badaniu, niezależnie od przeszłych doświadczeń 

z cytologią chcą regularnie brać w niej udział, itd.
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5. Fatalizm: rak to kara 

i przeznaczenie
4

Rak jest karą zesłaną przez Boga / Rak jest karą za zło / Choroba jest zesłana 

przez Boga / Choroba to próba, przed którą stawia nas Bóg

0,81
1,22 

(0,45)

Bariery dla uczestnictwa w badaniach przesiewowych 

można podzielić na indywidualne – zależne od 

samych kobiet – oraz te, które zależą od nich w dużo 

mniejszym stopniu (organizacyjno-strukturalne – na 

przykład stan opieki medycznej w danym kraju, 

społecznościowe – na przykład obecność kampanii 

społecznych promujących udział w badaniach 

cytologicznych).

W Raporcie Siemensa koncentrujemy się na barierach 

indywidualnych. Po pierwsze dlatego, że jak wynika ze 

światowych badań, jeśli rozmawia się o barierach 

będących pod kontrolą kobiet, to wzrasta udział 

w badaniach przesiewowych (zgłasza się co najmniej 

6% kobiet więcej niż wtedy, gdy tylko rozsyła się 

indywidualne zaproszenia na badanie cytologiczne). 

Po drugie, badania przeprowadzone w co najmniej 100 

różnych populacjach na wszystkich kontynentach 

wskazują, że rozmowa o korzyściach i barierach jest 

uniwersalnym czynnikiem, działającym podobnie 

w różnych rejonach świata.

Jak powstała lista 67 barier i korzyści, które 

analizujemy w Raporcie Siemensa? Oparliśmy ją na 

wywiadach z 30 kobietami, w których opowiadały one 

o tym, co ich zdaniem może kobietom utrudniać 

korzystanie z profilaktyki i w nim pomagać. Wiele 

barier i korzyści zaczerpnęliśmy z badań na ten temat 

przeprowadzonych w USA, Australii, Szwecji, Wielkiej 

Brytanii, Rumunii i Bułgarii.
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Wyodrębniliśmy 50 barier, dotyczących psychiki, stanu fizycznego oraz funkcjonowania społecznego. 

Wykorzystując metody statystyczne (analiza czynnikowa), podzieliliśmy je następnie na 13 wskaźników oraz 

dwie bariery oparte na pojedynczych pytaniach:

nazwa i numer czynnika

1. Dyskomfort (nieprzyjemne, 

bolesne, wprawiające 

w zakłopotanie)

3. Obawa przed rakiem 

lub wykryciem

niepokojących zmian

2. Organizacja własnego czasu, 

organizacja badań, priorytety 

życiowe

4. Nie wiem, jak o tym 

rozmawiać

liczba
barier

6

6

7

6

Treść barier wchodzących w skład danego czynnika

Nie lubi Pani robienia cytologii / Nawet myślenie o badaniu cytologicznym jest 

nieprzyjemne / Badanie cytologiczne jest nieprzyjemne czy zawstydzające / 

Sama sytuacja robienia badań cytologicznych jest nieprzyjemna czy 

zawstydzająca / Nie lubi Pani chodzić do ginekologa / 

Wizyty u lekarza są nieprzyjemne 

Bałaby się Pani, że wynik wyjdzie nieprawidłowy / Bałaby się Pani, że coś złego 

zostanie wykryte / Czułaby Pani niepokój, gdy miałaby Pani rozmawiać o raku /

Czułaby Pani niepokój, kiedy inni mówiliby o raku / Trudno jest myśleć o tym, 

że mogłaby Pani mieć raka szyjki macicy / Czułaby Pani niepokój, nawet jeśli 

badania wykażą, że zmiany na szyjce są łagodne (nie mają charakteru 

nowotworowego)

Trzeba czekać w kolejkach, czego nie lubię / Nie mam czasu z powodu opieki nad 

dziećmi (lub innymi osobami pozostającymi pod moją opieką) / Wymagałoby to 

dodatkowych zabiegów – musiałabym zarezerwować wizytę lekarską, odebrać 

wyniki itd / Trudno zwolnić się z pracy / Trudno wygospodarować czas, który na 

co dzień jest przeznaczony na prace domowe / Trudno dojechać/dotrzeć do 

miejsca, gdzie są robione badania / Traci Pani na to dużo czasu

Trudno mi rozmawiać o badaniu cytologicznym / Nie bardzo wiem, z kim 

rozmawiać i co mam powiedzieć, żeby się umówić na cytologię / Nie czuję się 

pewnie, rozmawiając o badaniach cytologicznych z lekarzem / Nie potrafię 

rozmawiać z bliskimi osobami o problemach ginekologicznych / Jest mi trudno 

zadawać pytania o badania cytologiczne / Brak odpowiednich słów sprawia, że 

trudno mi rozmawiać o badaniach cytologicznych

α
M

(SD)

0,87
2,07 

(0,75)

0,91
2,17

(0,86)

0,81
1,93

(0,68)

0,86
1,49

(0,57)
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Nota: α – wskaźnik rzetelności skali, M – średnia odpowiedź na jedno pytanie w danej skali (1 = całkowicie 

nieprawdziwe, 2 = raczej nieprawdziwe, 3 = raczej prawdziwe, 4 = całkowicie prawdziwe); 

SD – odchylenie standardowe.
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9. Badania są niepotrzebne,

jeśli nie ma symptomów

7. Zastrzeżenia do personelu 

medycznego

11. Mężczyzna wykonujący 

badanie

6. Brak rozmów

z bliską kobietą

10. Kłopot z nagością

8. Irytujące zaproszenia 

i reklamy

12. Unikanie rozmów

o cytologii

14. Ból w czasie badania 

13. Inne priorytety życiowe 

15. Badanie jest drogie

2

3

2

4

2

2

2

1

2

1

Uważa Pani, że badania mogą być niepotrzebne, jeśli nie ma objawów choroby / 

Uważa Pani, że badania mogą być niepotrzebne, jeśli miałoby się iść 

do lekarza tylko na cytologię

Lekarz nie chce mnie badać, chyba że jestem chora / Mój lekarz nigdy nie 

sugerował, że powinnam robić cytologię / Mam zastrzeżenia 

do personelu medycznego

Trzeba się rozebrać i mężczyzna-lekarz oglądałby Panią nagą (części 

intymne) / Badanie robi mężczyzna-ginekolog (a nie kobieta)

Rozmawiałam o badaniach cytologicznych ze swoją mamą / Rozmawiałam 

o badaniach cytologicznych z bliską mi kobietą / Bliskie mi kobiety nie pytają 

mnie, czy robię regularnie badania cytologiczne / Nie pytam bliskich mi kobiet, 

czy robią regularnie badania cytologiczne

Czuję się niezręcznie, kiedy widzę siebie samą nagą / Czuję się niezręcznie, kiedy 

ktoś dotyka mojego nagiego ciała

Irytują Panią pisemne zaproszenia na cytologię, które Pani dostaje / Irytują 

Panią reklamy i informacje w mediach na temat cytologii

Kobiety, które znam, unikają rozmów o badaniach cytologicznych / 

Rozmawianie o symptomach jest nieprzyjemne

Robienie cytologii jest dla Pani bolesne

Ważniejsze są inne rzeczy i sprawy bieżące / Jest mi trudno zrobić cytologię 

z powodu problemów zdrowotnych

Badanie jest drogie

0,83
1,54

(0,72)

0,70
1,69

(0,69)

0,80
1,74

(0,84)

0,79
1,49

(0,57)

0,84
1,98

(0,81)

0,75
1,43

(0,62)

0,80
2,01

(0,73)

1,79
(0,85)

0,79
1,81

(0,65)

1,75
(0,87)
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Nota: α – wskaźnik rzetelności skali, M – średnia odpowiedź na jedno pytanie w danej skali (1 = całkowicie 

nieprawdziwe, 2 = raczej nieprawdziwe, 3 = raczej prawdziwe, 4 = całkowicie prawdziwe); 

SD – odchylenie standardowe.

Siedemnaście korzyści zebranych na podstawie badań i analizy literatury podzieliliśmy na cztery wskaźniki:

nazwa i numer czynnika

1. Poczucie bezpieczeństwa 

i kontroli

3. Dobry nastrój i zadowolenie

2. Prewencja i zabezpieczenie 

się przed problemami 

zdrowotnymi

4. Korzyści dla związku 

z partnerem

liczba 
korzyści

6

4

5

2

Treść korzyści wchodzących w skład danego czynnika

Zwiększyłoby to Pani poczucie bezpieczeństwa / byłaby Pani spokojniejsza / 

Byłaby Pani zadowolona, że dba o zdrowie / Byłaby Pani zadowolona, że 

kontroluje swój stan zdrowia / Miałaby Pani poczucie, że dba o siebie / 

Regularne robienie cytologii daje poczucie kontroli

Cieszyłabym się, że robię coś, co robią wszystkie kobiety, i dzięki temu czułabym 

więź z innymi kobietami / Mogłabym czuć się zdrowa i zrelaksować się / 

Czułabym się dobrze / Mój nastrój byłby lepszy

Wiedziałabym, że moje zdrowie jest w porządku / Mogłabym wykryć problemy, 

szybko je wyleczyć i wrócić do zdrowia / Mogłabym się dowiedzieć, co się dzieje 

w środku mnie (a czego nie mogę sama sprawdzić) / Zabezpieczałabym się przed 

poważną chorobą / Nie musiałabym martwić się o raka szyjki macicy

Byłoby to dobre dla mnie i mojego partnera / Zwiększyłoby to komfort 

mojego życia seksualnego

α
M

(SD)

0,81
3,45 

(0,55)

0,84
2,91

(0,74)

0,81
3,48

(0,51)

0,71
3,10

(0,76)
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ROLA WIEKU, WYKSZTAŁCENIA 
I SYTUACJI SPOŁECZNEJ

Częstszy udział w badaniach cytologicznych zarówno 

w ostatnim roku, jak i regularnie w ciągu ostatnich 

trzech lat stwierdzono wśród kobiet: 

• między 31. a 50. rokiem życia (w porównaniu 

z kobietami w wieku 18–30 lat oraz powyżej 50 lat), 

• z wyższym wykształceniem, 

• z wyższym statusem społeczno-ekonomicznym,

• żyjących w miastach mających powyżej 

500 tys. mieszkańców, 

• pracujących na pełny etat, 

• zamężnych lub żyjących w związku nieformalnym 

(w porównaniu z samotnymi, wdowami, w separacji 

czy rozwiedzionymi).

Te wnioski nie są zaskakujące. Wcześniejsze badania 

światowe wskazywały, że kobiety uczestniczące 

w badaniach profilaktycznych rzeczywiście różnią się 

pod względem społeczno-demograficznym 

(wykształcenie, sytuacja finansowa, miejsce 

zamieszkania itd.) od tych, które w nich nie 

uczestniczą. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że kobiety, które 

określały siebie jako religijne, rzadziej uczestniczyły 

w badaniach cytologicznych.
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Rys. 1. Wiek a udział w badaniu cytologicznym.

Rys. 2. Wykształcenie a udział w badaniu cytologicznym.

W ciągu ostatniego roku...

wzięłam udział w badaniu cytologicznym

nie wzięłam udziału w badaniu cytologicznym

W ciągu ostatniego roku...

wzięłam udział w badaniu cytologicznym

nie wzięłam udziału w badaniu cytologicznym

W ciągu ostatnich trzech lat...

regularnie brałam udział w badaniu cytologicznym

nie brałam regularnie udziału w badaniu cytologicznym

W ciągu ostatnich trzech lat...

regularnie brałam udział w badaniu cytologicznym

nie brałam regularnie udziału w badaniu cytologicznym
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Rys. 3. Stan cywilny a udział w badaniu cytologicznym

Rys. 4. Miejsce zamieszkania a udział w badaniu cytologicznym.

Rys. 5.  Sytuacja ekonomiczna rodziny a udział w badaniu cytologicznym.

W ciągu ostatniego roku...

wzięłam udział w badaniu cytologicznym

nie wzięłam udziału w badaniu cytologicznym
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Rys. 7. Praca/zatrudnienie a udział w badaniu cytologicznym.

Rys. 6.  Posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego a udział w badaniu cytologicznym.

Rys. 8. Religijność a udział w badaniu cytologicznym.

W ciągu ostatniego roku...

wzięłam udział w badaniu cytologicznym
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W ciągu ostatnich trzech lat...
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KTÓRE BARIERY I KORZYŚCI
SĄ NAJPOWSZECHNIEJSZE?

Ponad połowa kobiet wskazuje jako bariery to, 

że nie rozmawiają z bliskimi kobietami o badaniach 

cytologicznych, oraz to, że czują niepokój, myśląc 

o tych badaniach, i odczuwałyby niepokój, nawet jeśli 

wykryte w badaniu zmiany okazałyby się łagodne. 

W wypowiedziach badanych kobiet najczęściej 

wskazywane były bariery zaliczone do 

następujących grup:

• brak rozmów z bliskimi kobietami na temat 

profilaktyki raka szyjki macicy,

• inne priorytety („Ważniejsze są inne sprawy”), 

• organizacja własnego życia tak, by badanie było 

możliwe („Trudno zwolnić się z pracy”, „Wymagałoby to 

dodatkowych zabiegów – musiałabym zarezerwować 

wizytę lekarską, odebrać wyniki”, „Trudno 

wygospodarować czas, który na co dzień jest 

przeznaczony na prace domowe”), 

• dyskomfortu w czasie rozmów o badaniach 

cytologicznych i raku („Czułaby Pani niepokój, gdy 

miałaby Pani rozmawiać o raku”, „Rozmawianie 

o symptomach jest nieprzyjemne”). 

Inne bariery (wstyd związany z badaniem, zastrzeżenia 

do personelu medycznego, ból czy koszty finansowe 

związane z badaniem) były wymieniane rzadziej, jako 

mniej ważne. Polki wskazują bariery podobne do tych 

wymienianych przez kobiety w Europie i w Ameryce 

Północnej.

Wśród barier najczęściej wymienianych przez kobiety 

dominują te, które są zależne bezpośrednio od nich, 

znajdują się pod ich osobistą kontrolą. To, że kobiety 

koncentrują się na barierach zależnych od nich 

samych, jest bardzo korzystne z punktu widzenia 

interwencji. Takie bariery łatwiej zmienić 

w kampaniach społecznych niż bariery nie

kontrolowane, zależne od rozwiązań politycznych 

i systemowych.

Dla badanych Polek najważniejszą korzyścią jest to, że 

dzięki udziałowi w cytologii można ewentualnie 

„szybko wykryć problemy zdrowotne, wyleczyć je 

i wrócić do zdrowia” lub „dowiedzieć się, że zdrowie 

jest w porządku”. Polki deklarują, że udział w cytologii 

daje zadowolenie (ponieważ dbam o zdrowie, 

ponieważ dbam o siebie, ponieważ kontroluję swoje 

zdrowie) i spokój.

Warto podkreślić, że Polki nie wskazują bezpośrednio 

na korzyści dotyczące zmniejszenia ryzyka 

zachorowania i śmierci na raka. Można sądzić, że 

w odniesieniu do badań cytologicznych kobiety wolą 

rozmawiać i myśleć o wykrywaniu problemów 

zdrowotnych i szybkim leczeniu czy powrocie do 

zdrowia niż o wykrywaniu raka szyjki macicy 

i zapobieganiu mu.

lp.

1

5

12

3

10

7

14

2

9

6

13

4

11

8

15

Procent kobiet, które deklarują, 
że jest to ważna bariera

59,4

50,4

36,5

54,6

40,1

42,4

35,3

59,2

40,3

42,9

36,1

54,1

39,1

40,8

32,2

Spostrzegana indywidualna bariera

Bliskie mi kobiety nie pytają mnie, czy robię regularnie badania cytologiczne

Nie lubi Pani chodzić do ginekologa

Trudno wygospodarować czas, który na co dzień jest przeznaczony na prace domowe

Nie pytam bliskich mi kobiet, czy robią regularne badania cytologiczne

Nie lubi Pani robienia cytologii

Trzeba czekać w kolejkach, czego nie lubię

Trudno zwolnić się z pracy

Trudno jest myśleć o tym, że mogłaby Pani mieć raka szyjki macicy

Nie rozmawiałam o badaniach cytologicznych ze swoją mamą

Ważniejsze są inne rzeczy i sprawy bieżące

Wymagałoby to dodatkowych zabiegów – musiałabym zarezerwować wizytę lekarską, odebrać wyniki itd.

Czułaby Pani niepokój, nawet jeśli badania wykażą, że zmiany na szyjce są łagodne 
(nie mają charakteru nowotworowego)

Rozmawianie o symptomach jest nieprzyjemne

Czułaby Pani niepokój, gdy miałaby Pani rozmawiać o raku

Bałaby się Pani, że coś złego zostanie wykryte
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CZY KOBIETY Z POZYTYWNYM 
BILANSEM BARIER I KORZYŚCI 
ZAMIERZAJĄ KORZYSTAĆ 
Z PROFILAKTYKI W NAJBLIŻSZYM ROKU?

Postrzeganie barier jako słabszych i większe 

przekonanie co do korzyści jest związane z silniejszym 

zamiarem udziału w profilaktyce raka szyjki macicy.

Największą rolę w podejmowaniu decyzji 

o wykonywaniu badań cytologicznych odgrywało 

poczucie bezpieczeństwa i kontroli oraz chęć 

zabezpieczenia się przed problemami zdrowotnymi. 

Z kolei najsilniej powstrzymywały przed cytologią 

przekonanie o dyskomforcie podczas badania, inne 

priorytety życiowe (m.in. inne problemy zdrowotne) 

oraz przekonanie, że cytologia jest niepotrzebna, gdy 

nie występują niepokojące objawy.

Ważną rolę odgrywał także brak rozmów z bliskimi 

kobietami o badaniach cytologicznych oraz związane 

z tym przekonanie, że nie wie się, jak rozmawiać 

o cytologii i niepokojących symptomach.

JAKIE BARIERY I KORZYŚCI ODDZIAŁUJĄ 
NA WSZYSTKIE GRUPY KOBIET?

Istnieją uniwersalne bariery indywidualne, które 

zmniejszają prawdopodobieństwo udziału 

w badaniach cytologicznych wśród kobiet w różnym 

wieku. Do takich barier (różnicujących kobiety nie 

biorące udziału w cytologii od tych, które biorą w niej 

udział) należą:

 • poczucie, że nie umie się rozmawiać o badaniach 

cytologicznych i nie wie się, jak to robić,

• dyskomfort (badanie jest nieprzyjemne, kłopotliwe),

• bariery dotyczące organizacji własnego czasu 

i obowiązków,

• obecność innych priorytetów,

• zastrzeżenia do personelu medycznego,

• przekonanie, że cytologia jest niepotrzebna 

przy braku objawów,

• fakt, że badania wykonuje lekarz-mężczyzna,

• unikanie rozmów o cytologii i symptomach, 

brak rozmów o badaniach cytologicznych z bliską 

kobietą.

Badania wskazują, że istnieją również uniwersalne 

korzyści, które zwiększają prawdopodobieństwo 

udziału w badaniach cytologicznych wśród kobiet 

w różnym wieku:

• poczucie bezpieczeństwa i kontroli,

• zabezpieczenie się przed chorobą,

• korzyści dla relacji z partnerem.

Ostatnia z wymienionych korzyści jest nieco mniej 

ważna dla kobiet po 50. roku życia.
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Rys. 9.  Związki między barierami a zamiarem udziału w badaniach cytologicznych w przyszłości: część I. 

Rys. 11.   Związki między korzyściami a zamiarem udziału w badaniach cytologicznych w przyszłości. 

Rys. 12. Subiektywne bariery a udział w badaniu cytologicznym: część I.

Rys. 10.  Związki między barierami a zamiarem udziału w badaniach cytologicznych w przyszłości: część II. 

-0,1

  0,1

2

1,5

2,5

3,5

  0,2 

3 

  0,3

4

  0,4

-0,1

     0

     0

1

     0

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

DySkoMforT
PoDczaS

BaDań

BezPieczeńSTWo i konTrola

zaProSzenia
i reklaMy

DySkoMforT
(niePrzyjeMne, 

BoleSne)

inne
PrioryTeTy

DoBry naSTrój i zaDoWolenie

nagość – jeST 
niezręcznie

inne
PrioryTeTy

nie WieM,
jak rozMaWiać

koBieTy unikają 
rozMóW o cyTologii

nie WieM, jak
rozMaWiać 
o cyTologii

organizacja
czaSu

zaBezPieczenie Się
PrzeD choroBą

Brak SyMPToMóW –
cyTologia

niePoTrzeBna

organizacja czaSu, 
DojazDu,

oBoWiąkóW

oBaWa
PrzeD rakieM

korzyści Dla relacji 
z ParTnereM

lekarz-
Mężczyzna

oBaWa PrzeD
rakieM

rak To kara
i Przeznaczenie

Brak rozMóW 
z BliSką koBieTą

rak To kara
i Przeznaczenie

zaSTrzeżenia Do
PerSonelu

MeDycznego

BaDanie
jeST BoleSne

zaSTrzeżenia Do
PerSonelu

MeDycznego

BaDanie
jeST Drogie

iryTujące
zaProSzenia

i reklaMy

współczynnik korelacji

współczynnik korelacji

współczynnik korelacji

Wszystkie badane kobiety:  W ciągu ostatniego roku...

wzięłam udział w badaniu cytologicznym

nie wzięłam udziału w badaniu cytologicznym

czy te bariery są dla Pani ważne?

1 = zdecydowanie nie, 2 = raczej nie

3 = raczej tak, 4 = zdecydowanie tak

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.



nazwa grupy barier

Rys. 13.  Subiektywne bariery a udział w badaniu cytologicznym: część II.

Rys. 14.  Subiektywne korzyści a udział w badaniu cytologicznym. 
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Systematyczny przegląd badań europejskich 

i amerykańskich jednoznacznie wskazuje, że kobiety 

uczestniczące w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu 

raka szyjki macicy w porównaniu z tymi, które nie 

wykonały w ostatnim czasie badań cytologicznych, 

uważają bariery za mniej znaczące, a korzyści za 

ważniejsze. Takie same prawidłowości stwierdzono 

w badaniach zaprezentowanych w Raporcie Siemensa. 

Dotychczasowe badania światowe nie analizowały 

jednak tego, jak postrzeganie barier może się zmieniać 

w cyklu życia 

JAK ZMIENIA SIĘ WRAZ Z WIEKIEM 
POSTRZEGANIE BARIER I KORZYŚCI? 

Nasze badania wskazują, że postrzeganie niektórych 

barier zmienia się wraz z wiekiem:

• dyskomfort w sytuacji nagości podczas badania 

jest silniejszą barierą wśród kobiet powyżej 

50. roku życia w porównaniu z kobietami między 

18. a 50. rokiem życia;

• siła barier związanych z organizacją własnego czasu 

i dojazdu oraz barier dotyczących innych priorytetów 

spada wraz z wiekiem;

• młodsze kobiety (18–50 lat) częściej niż te po 

pięćdziesiątce wskazują, że trudno jest zorganizować 

czas na badanie, i uznają cytologię za mniej ważną niż 

inne bieżące sprawy;

• w porównaniu z kobietami między 18. a 50. rokiem 

życia, starsze częściej widzą konieczność rozebrania się 

przed lekarzem jako barierę.

W przypadku części barier opinie kobiet najmłodszych 

(18–30 lat) i starszych (powyżej 50 lat) są podobne, 

różniąc się od opinii kobiet między 31. a 50. rokiem 

życia. Dotyczy to zastrzeżeń do personelu 

medycznego, przekonania, że cytologia jest 

niepotrzebna wobec braku symptomów, dyskomfortu 

wynikającego z faktu, że lekarz jest mężczyzną, oraz 

braku rozmów z bliską kobietą na temat cytologii.

Także postrzeganie korzyści zmienia się wraz 

z wiekiem:

• poczucie bezpieczeństwa i kontroli, zabezpieczenia 

się przed chorobami (w tym przed rakiem), a także 

korzyści dla relacji z partnerem mają najwyższy 

poziom po 40. roku życia (waga wpływu na relację 

z partnerem spada jednak po 50. roku życia);

• kobiety między 31. a 40. rokiem życia najbardziej 

sceptycznie oceniają rolę większości korzyści.

Zmiany postrzegania barier i korzyści odpowiadają 

cyklowi życia i typowym działaniom związanym 

z określonym wiekiem. Okres między 18. a 40. rokiem 

życia jest czasem kształcenia się, wykonywania zadań 

rodzicielskich, intensywnego rozwoju kariery 

zawodowej, stąd kobiety w tym wieku wskazują na 

więcej barier dotyczących organizacji własnego czasu 

i miejsca pracy zawodowej.

Można przypuszczać, że słabsze odczuwanie przez 

młodsze kobiety dyskomfortu wynikającego z nagości 

w sytuacji badania może wynikać z większej ich 

emancypacji i ogółu zmian kulturowych w ostatnich 

dekadach. Mniejsza rola korzyści związanych z relacją 

z partnerem wśród kobiet po pięćdziesiątce może być 

z kolei związana z tym, że w tej grupie wiekowej 

występuje proporcjonalnie więcej osób samotnych 

oraz tych, dla których życie seksualne staje się mniej 

ważne.

Podsumowanie zależności między wiekiem, udziałem w cytologii w roku poprzedzającym badanie i barierami 

zaprezentowane zostało w tabeli.
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Wszystkie
1231 osób

18–30 lat 31–40 lat 41–50 lat ponad 50 lat

Bariera jest ważniejsza/silniejsza wśród kobiet nie uczestniczących w cytologii 
w ostatnim roku (niż wśród uczestniczących)

1. Dyskomfort (badanie jest nieprzyjemne, 
wprawiające w zakłopotanie)

5. Fatalizm: rak to kara i przeznaczenie

12. Brak, unikanie rozmów o cytologii i symptomach

3. Obawa przed rakiem lub wykryciem
niepokojących zmian

10. Kłopot z nagością

7. Zastrzeżenia do personelu medycznego

14. Ból w czasie badania 

2. Organizacja własnego czasu, organizacja badań

9. Badania są niepotrzebne, jeśli nie ma symptomów

6. Brak rozmów z bliską kobietą

13. Inne priorytety życiowe

4. Nie wiem, jak o tym rozmawiać

11. Mężczyzna wykonujący badanie

8. Irytujące zaproszenia i reklamy

15. Badanie jest drogie 

Nota: Tak = ta bariera jest silniejsza wśród kobiet, które nie zrobiły badań cytologicznych; +/- = poziom tych 

barier był wysoki wśród kobiet biorących i nie biorących udziału w badaniach cytologicznych, między tymi 

kobietami nie było różnicy; - = poziom tych barier był taki sam wśród kobiet biorących i nie biorących udziału 

w badaniach cytologicznych. 

+/-+/-

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.



 Brak symptomów – cytologia niepotrzebna

 lekarz-mężczyzna

 Brak rozmów z bliską kobietą

 Badanie jest drogie

  nagość – jest niezręcznie

  unikanie rozmów o symptomach i cytologii

  Badanie jest bolesne

  irytujące zaproszenia i reklamy

 Dyskomfort

 inne priorytety

 nie wiem, jak rozmawiać o cytologii

 zastrzeżenia do personelu medycznego

  organizacja

  obawa przed rakiem

  fatalizm 

udział w badaniu cytologicznym w ostanim roku

Brak udziału w badaniu cytologicznym w ostanim roku

udział w badaniu cytologicznym w ostanich 3 latach

Brak udziału w badaniu cytologicznym w ostanich 3 latach

udział w badaniach cytologicznych przynajmniej raz w życiu

Brak udziału w badaniach cytologicznych

 Bezpieczeństwo i kontrola

 Dobry nastrój i zadowolenie

  zabezpieczenie się przed chorobą

  korzyści dla relacji z partnerem

Rys. 15.   Indywidualne bariery spostrzegane przez kobiety w 4 grupach wiekowych: część I.

Rys. 16.   Indywidualne bariery spostrzegane przez kobiety w 4 grupach wiekowych: część II.

Rys. 18.   Związki między spostrzeganym ryzykiem a udziałem w badaniach cytologicznych w przeszłości.

Rys. 17.  Indywidualne korzyści spostrzegane przez kobiety w 4 grupach wiekowych.
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CZY POCZUCIE ZAGROŻENIA ZACHĘCA 
DO PODJĘCIA BADAŃ?

Kampanie wykorzystujące apele lękowe zakładają, 

że po usłyszeniu informacji o zagrożeniu rakiem 

kobieta pójdzie na badanie cytologiczne, by zmniejszyć 

poczucie zagrożenia. Gdyby faktycznie istniał taki 

związek, to kobiety, które chodzą na badania 

cytologiczne, powinny prawie stale odczuwać 

podwyższone ryzyko zachorowania na raka 

szyjki macicy.

Wyniki naszych badań sugerują jednak, że kobiety 
biorące udział w badaniach cytologicznych i te, 
które takich badań nie robią, niemal identycznie 
odczuwają zagrożenie rakiem. Próby oddziaływania 

na Polki poprzez podwyższanie poczucia ryzyka 

zachorowania będą więc zapewne nieskuteczne.

Nasze wnioski są zasadniczo spójne z systematycznym 

przeglądem badań prowadzonych na Zachodzie. Dane 

z innych krajów wskazują na brak jednoznacznego 

związku między postrzeganym ryzykiem zachorowania 

na raka szyjki macicy a udziałem w cytologicznych 

badaniach przesiewowych.

 

CZY POLKOM BRAKUJE WIEDZY 
NA TEMAT CYTOLOGII?

Polki posiadają podstawową wiedzę o zasadach 

dotyczących przeprowadzania badania (w jakim wieku 

trzeba je robić, jak często trzeba je powtarzać, czy 

trzeba wykonywać badania, nawet gdy brak jest 

symptomów lub gdy nie jest się aktywnym 

seksualnie) – wskaźnik ten wyniósł 90%. Wydaje się 

jednak, że tak podstawowe zasady powinny być 

przyswojone w 100%.

ROLA WSPARCIA ZE STRONY BLISKICH

Wśród barier ważnych dla kobiet (w każdej grupie 
wiekowej) znaleźć można bariery dotyczące 
trudności w prowadzeniu rozmów na temat 
profilaktyki raka szyjki macicy (z różnymi osobami) 
oraz braku rozmów na ten temat z bliskimi 
kobietami. Bariery te należą do silniej związanych 

z brakiem zamiaru udziału w badaniach cytologicznych 

w przyszłości. Kobiety, które nie chodzą na badania 

cytologiczne, te właśnie bariery zgłaszają jako ważne 

i silne.

jedna z barier dotyczących braku rozmów z bliskimi 
kobietami była wymieniana jako bariera przez 
największą liczbę kobiet (nr 1 pod względem 

częstości). Inne badane bariery dotyczące braku 

rozmów z kobietami zmieściły się w pierwszej 

dziesiątce z 50 poszczególnych barier (nr 3 i 9 na liście; 

patrz tabela na str. 27). Bariery dotyczące braku słów, 

dyskomfortu w czasie rozmowy o problemach 

ginekologicznych czy cytologii, trudności związane 

z zadawaniem pytań i umawianiem się na badania 

cytologiczne były wymieniane rzadziej.

Na podstawie ostrożnego porównania wyników 

naszych badań z wcześniejszymi badaniami 

światowymi można zaryzykować stwierdzenie, że 

bariery dotyczące braku rozmów z bliskimi 
kobietami mogą być ważniejsze dla Polek niż dla 
kobiet w innych krajach europy czy ameryki 
Północnej. Bariery tego rodzaju są tam wymieniane, 

ale jest ich mniej i są zgłaszane rzadziej niż wśród 

Polek.

 

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.
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ROLA DOŚWIADCZENIA CHOROBY

Badania światowe nie analizowały, czy kobiety znające 

inną osobę, która miała raka szyjki macicy, częściej 

uczestniczą w badaniach cytologicznych.

Zaprezentowane w Raporcie Siemensa badania 

przeprowadzone wśród Polek sugerują, że kobiety, 
które znają kogoś z doświadczeniem raka szyjki 
macicy, zdecydowanie częściej uczestniczyły 
w badaniach cytologicznych w ostatnim roku 

(75,8%), niż te, które nie miały żadnej takiej krewnej, 

znajomej czy przyjaciółki (63,1%).

Dlaczego kobiety, które znają kogoś chorego, miałyby 

częściej brać udział w cytologii? Uzyskane przez nas 

wyniki wskazują na dwa możliwe mechanizmy. Po 

pierwsze, następuje przewartościowanie priorytetów 

życiowych: kobiety, które mają znajomą z rakiem 

szyjki macicy, rzadziej twierdzą, że mają inne 

priorytety niż profilaktyka, i rzadziej deklarują, 

że cytologia jest niepotrzebna, jeśli brak jest 

symptomów. Po drugie zaś częściej deklarują, że 

wiedzą, jak rozmawiać o objawach i samym badaniu.

Co ciekawe, Polki, które miały własne doświadczenia 

choroby szyjki macicy (stwierdzoną dysplazję komórek 

szyjki macicy, tzw. III grupa według klasyfikacji 

Papanicolau) i podjęły w związku z tym leczenie, 

uczestniczyły w badaniu cytologicznym w ostatnim 

roku równie często, co kobiety, u których nigdy nie 

stwierdzono dysplazji. Innymi słowy, własne 

doświadczenie związane z diagnozą problemów szyjki 

macicy wymagających leczenia nie miało związku 

z regularnym udziałem w profilaktyce i wczesnym 

wykrywaniu raka szyjki macicy.

RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.



Wnioski praktyczne – 
jak motywować 
do profilaktyki?
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KAMPANIE SPOŁECZNE

Jednym z celów publikacji Raportu Siemensa jest 

umożliwienie lepszego sprofilowania wszelkich 

działań promujących udział w profilaktyce raka szyjki 

macicy: powiązania ich choćby z wiekiem odbiorczyń.

Jednym z ważnych wniosków wypływających 

z analizy dostępnych statystyk jest jednak to, że taka 

perswazja powinna być skierowana do wszystkich 

grup kobiet. Okazuje się bowiem, że nawet Polki 

z wyższym wykształceniem, zamożniejsze 

i mieszkające w dużych miastach uczestniczą 

w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki 

macicy rzadziej niż kobiety w Europie Zachodniej, 

USA czy Korei; przede wszystkim zaś rzadziej, niż 

jest to wskazane. Pozostaje oczywiście pytanie, jak 

zachęcać do udziału w badaniach cytologicznych.

najważniejszą dyrektywą wydaje się „nie 
straszyć”. Po pierwsze, subiektywna ocena ryzyka 

zachorowania – a zatem lęk przed chorobą – 

jest podobna u kobiet korzystających i nie 

korzystających z cytologii. Próba zwiększania 

u kobiet poczucia zagrożenia nie skłoni ich 

więc do przeprowadzenia badania.

Co więcej, nietrafione mogą być także komunikaty 

otwarcie odwołujące się do racjonalnej kalkulacji 

„badam się, aby wcześnie wykryć raka szyjki macicy”. 

Dzieje się tak dlatego, że nawet myślenie o możliwości 

wystąpienia raka jest ważną barierą i wywołuje 

silny dyskomfort. Nie tylko straszenie ciężką chorobą

i śmiercią, ale też bezpośrednie odwoływanie się do 

zagrożenia nowotworem może wywołać ucieczkę 

i zamknięcie się („nie chcę nawet o tym myśleć”), 

zanim autorzy danej kampanii w ogóle dotrą do 

odbiorczyń ze swym głównym przekazem. Skoro 

kobiety usuwają ze świadomości jakąkolwiek myśl 

o raku, naturalnym ich odruchem będzie 

zaprzeczanie potrzebie udziału w badaniu 

cytologicznym i unikanie angażowania się 

w aktywności prowadzące do udziału w prewencji. 

Efektem częstego straszenia nowotworem jest 

też znieczulenie na taki przekaz („nic mi to nie robi”). 

Nawet jeśli taki komunikat okazał się jednorazowo 

skuteczny, wraz z powtarzaniem „straszenia” jego 

skuteczność słabnie. Tymczasem w profilaktyce chorób 

nowotworowych ważny jest nie tyle jednorazowy 

efekt, ile regularny udział w badaniach przez wiele lat.

kampanie społeczne w imię skuteczności 
przekazu muszą więc w jakimś stopniu 

respektować to powszechne wyparcie, posługując 

się raczej kategoriami „problemu zdrowotnego” czy 

„szybkiego podjęcia leczenia i powrotu do zdrowia”. 

Oczywiście nie chodzi tu o całkowite wykluczenie 

słowa „rak”, ale o delikatne przeniesienie akcentów.

Na czym opierać zatem komunikaty pozytywne? 

Nasze badania wskazują, że kluczową korzyścią 
psychologiczną z udziału w cytologii jest 
poczucie kontroli nad własnym zdrowiem 
i samopoczuciem. Najskuteczniejsze w promowaniu 

profilaktyki może okazać się więc stwarzanie 

kobietom możliwości jakiejś formy uczestnictwa 

w kampanii i pokazywanie stojących przed nimi 

decyzji, omawianie z nimi ich punktu widzenia – 

nie zaś jednokierunkowa perswazja i edukacja. 

Istotne może być także zwrócenie uwagi na 

warstwę językową komunikatów: użycie języka 

podkreślającego i wzmacniającego poczucie 

kontroli będzie wsparciem „partycypacyjnej” formuły 

kampanii; krótko mówiąc, chcemy, aby kobiety 

raczej „kontrolowały swoje zdrowie” i „brały udział” 

w badaniach, niż „poddawały się” im i „były badane”.

Warto także pamiętać, że bariery najczęściej 

wskazywane przez kobiety były od nich w mniejszym 

lub większym stopniu zależne, a zatem potencjalnie 

możliwe do przełamania. Bariery poza ich kontrolą – 

na przykład związane z organizacją systemu 

ochrony zdrowia – są subiektywnie znacznie mniej 

ważne. Jedną z najistotniejszych barier okazał się 

brak rozmów na temat cytologii i ogólnie zdrowia 

z bliskimi osobami, przede wszystkim kobietami. 

Być może najskuteczniejszą strategią motywowania
do profilaktyki będzie zatem nie tyle skłanianie 
do wzięcia udziału w badaniach, ile podsunięcie 
pomysłu (i narzędzi) otwartej rozmowy 
z matką, siostrą, córką czy przyjaciółką. Będzie 

to miało tę dodatkową korzyść, że wzmocni 

w odbiorczyniach takich działań poczucie sprawczości: 

to one podejmą inicjatywę rozmowy. Jeśli zaś 

nakłonią bliską sobie osobę do zrobienia badań, 

same zapewne także udadzą się do lekarza – choćby 

po to, aby uniknąć dysonansu poznawczego.

Wskazana wydaje się natomiast ostrożność 

w wykorzystywaniu wizerunku osób, które same 

miały raka szyjki macicy. Co prawda kobiety, które 

znały kogoś takiego, były bardziej skłonne wykonywać 

badania cytologiczne, jednak należy pamiętać, 

że mówimy tu o poziomie osobistych relacji. 

Tymczasem publiczna kampania, która odwołuje się 
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do tego rodzaju doświadczeń, może raczej uruchomić 

opisaną wyżej reakcję uniku i racjonalizacji: „tak, ona 

miała raka szyjki macicy, ale mnie to nie dotyczy”.

Polki wykazały się stosunkowo wysoką wiedzą 

na temat badania cytologicznego, jednak 

zauważyliśmy pewną zależność między poziomem 

wiedzy a uczestnictwem w profilaktyce. Warto 

więc wzbogacać kampanie promujące badania 

o podstawowe przynajmniej informacje.

LEKARZE

Lekarze wskazują często, że nie mają czasu 

na omawianie profilaktyki nowotworowej 

i edukowanie w tym zakresie. Choć wydaje się to 

niezgodne z intuicją, z badań nad komunikacją 

lekarz–pacjent wynika, że stawianie pytań otwartych 

o przyczyny zachowań pacjenta prowadzi do 

skrócenia czasu konsultacji i czasu potrzebnego do 

uzyskania trafnej diagnozy. Jak zatem skutecznie 

zmotywować kobiety do profilaktyki raka szyjki 

macicy? Można zapytać, dlaczego zdaniem 

pacjentki warto chodzić na badania cytologiczne, 

co utrudnia jej regularny udział w badaniach, 

a co w nim pomaga. Lekarz może uzyskać większe 

zaufanie pacjenta i wyższy stopień przestrzegania 

swoich zaleceń, stosując empatyczne 

komunikaty: „rozumiem, że istnieją różne przeszkody 

dla regularnego udziału w badaniach cytologicznych”,

 „kobiety często mówią o barierach, takich jak…; 

nikt nie wątpi, że takie czy inne trudności mogą 

być ważne, ale na pewno uda się je pokonać”.

W opinii lekarzy najsilniejsze bariery dotyczą emocji 

(wstyd, zakłopotanie), podczas gdy w opinii pacjentek 

rodzajów barier jest dużo więcej (kwestie 

organizacyjne, za słabe wsparcie społeczne ze 

strony innych kobiet, problemy z komunikacją 

wyników, brak informacji, miejsce badań 

cytologicznych na liście osobistych priorytetów), 

a te dotyczące wstydu i zakłopotania nie są 

najważniejsze. W rozmowie o badaniu cytologicznym 

nie warto zatem podkreślać roli tych czynników, 

nawet jeśli wydaje się to intuicyjnie zasadne. 

Wyjątkiem są kobiety powyżej 50. roku życia, dla 

których te bariery mają znaczenie – w ich przypadku 

należy zadbać o jeszcze większą dyskrecję 

i poszanowanie intymności w sytuacji badania.

Zachęcając do udziału w badaniach, należy 

koncentrować się na przekazie pozytywnym, 

akcentując korzyści: „będzie Pani wiedzieć, czy 

Pani zdrowie jest w porządku”, „kobiety, które 

badają się regularnie, mówią, że mają poczucie 

kontroli nad swoim stanem zdrowia, że czują się 

bezpieczniej i spokojniej”, „będziemy mogli 

szybko wykryć ewentualne problemy i szybko je 

leczyć”. Warto też nagradzać właściwe postawy, 

na przykład pochwałami. Zwiększa to 

prawdopodobieństwo ich podtrzymania, zwłaszcza 

jeśli lekarz okaże przy tym zrozumienie sytuacji 

pacjentki: „cieszę się, że udało się Pani przyjechać 

na cytologię, choć pewnie trudno znaleźć na to 

czas, tyle jest innych ważnych spraw”. Należy 

podkreślić, że sama edukacja – omówienie 
z pacjentką celu badań cytologicznych, zasad 
udziału, czynników ryzyka – jest nieskuteczna, 
nie prowadzi do częstszego udziału w cytologii.

Badane argumentowały, że nie chodzą na cytologię, 

bo ich lekarz tego nie zalecił. Ważne jest więc, aby 

poza ginekologiem także lekarz rodzinny i inni 

lekarze, z którymi kobiety mają kontakt, regularnie 

zalecali wykonywanie badań profilaktycznych. 

Pewne grupy kobiet szczególnie rzadko chodzą na 

badania cytologiczne. Czynnikami ryzyka są m.in. 

nadwaga i otyłość, przewlekła choroba, depresja, 

skrajnie stresujące doświadczenia życiowe (na 

przykład przeżycie przemocy), posiadanie 

dwójki lub więcej dzieci. Warto zatem, by lekarz 

rodzinny czy specjalista mający pod stałą opieką 

taką pacjentkę zapytał ją, czy była w ostatnim roku 

na badaniach cytologicznych i odebrała wyniki.

Część barier wskazywanych przez kobiety dotyczy 

personelu medycznego i organizacji służby zdrowia. 

W ich przełamaniu pomoże empatia, wykazanie, że 

wie się o istnieniu tych barier i rozumie, jak utrudniają 

regularny udział w badaniach profilaktycznych: „wiem, 

że trzeba czekać w kolejce na badanie, przykro mi, 

że Pani czekała”, „rozumiem, że bywają przykre 

doświadczenia w kontaktach ze służbą zdrowia, ale 

spróbujemy działać tak, by dobrze się Pani u nas czuła”.

Kobiety często wskazywały, że badanie jest 

nieprzyjemne. Najprostszym sposobem zmniejszania 

tego dyskomfortu w czasie badania jest powiedzenie 

pacjentce, jak długo będzie ono trwało. 

Wyniki badań eksperymentalnych wskazują, 

że pacjenci, którym zapowiada się, że badanie będzie 

trwać 1–2 minuty, zgłaszają mniejszy ból i dyskomfort.
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RAPORT SIEMENSA: Dlaczego Polki nie roBią BaDań cyTologicznych? TySiąc koBieT, TySiąc Barier.
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