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Czy w okresie ostatnich 12-tu miesięcy korzystałeś/łaś 
z akcji pro�laktycznych (badań typu cytologia, mam-
-mogra�a, kolonoskopia, PSA)? (N=1000)

57,9%
nie

4,8%
nie pamiętam

37,3%
tak

Czy w okresie ostatnich 12-tu miesięcy korzystałeś/łaś 
z akcji pro�laktycznych (badań typu cytologia, mam-
-mogra�a, kolonoskopia, PSA)? – krzyżowanie 
ze względu na płeć (N=1000)

kobieta

 

50,3%
nie

4%
nie pamiętam

45,7%
tak

mężczyzna 66,2%
nie

5,7%
nie pamiętam

28,1%
tak

Jaki jest Pani/Pana stosunek do szczepień ochronnych do-
rosłych? – krzyżowanie ze względu na wiek (N=1000)

18-29 
lat

30-39 
lat

40-49 
lat

50-59 
lat

60+ 
lat

21,8%
bardzo 
pozytywny

14,5%
negatywny

5,5%
bardzo
negatywny

31,5%
neutralny

26,7%
pozytywny 

21,8%
bardzo 
pozytywny

8,3%
negatywny

7,3%
bardzo
negatywny

27,5%
neutralny

35,2%
pozytywny 

40,5%
bardzo 
pozytywny

3,2%
negatywny

2,7%
bardzo
negatywny

24,9%
neutralny

28,6%
pozytywny 

45,8%
bardzo 
pozytywny

2,1%
negatywny

4,2%
bardzo
negatywny

21,5%
neutralny

26,4%
pozytywny 

49,2%
bardzo 
pozytywny

2,2%
negatywny

3,5%
bardzo
negatywny

16,3%
neutralny

28,8%
pozytywny 

37,3%
bardzo 
pozytywny

5,6%
negatywny

4,5%
bardzo
negatywny

23,3%
neutralny

29,3%
pozytywny 

Jaki jest Pani/Pana stosunek do szczepień 
ochronnych dorosłych? (N=1000)

36,1%
bardzo 
pozytywny

6,6%
negatywny

5,6%
bardzo
negatywny

20,2%
neutralny

31,4%
pozytywny 

Jaki jest Pani/Pana stosunek do szczepień 
ochronnych dzieci? (N=1000)

TV

Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę o szczepieniach? (N=1000)

47,2%
lekarz/pielęgniarka

40,3%
strony internetowe 
z wiedzą medyczną

32,6%
telewizja/radio/prasa

31,6%
ogólnodostępne 
strony internetowe

28,7%
rodzina/znajomi

21,6%
media społecznościowe

6,1%
drukowane materiały 
promocyjne

7,3%
nie interesuje mnie 
ten temat

Jakie działania wg Pana/Pani mogłyby się przyczynić 
do zwiększenia liczby osób chętnych do poddawania się 
badaniom pro�laktycznym? (N=1000)

43,8%
wysłanie zaproszeń na 
badania pro�laktyczne, 
z uzgodnieniem 
najbardziej dogodnej 
formy komunikacji 
(list, mail, sms)

34,4%
wręczanie zaproszenia 
na badania pro�lak-
tyczne przy okazji  
wizyty w POZ

30,5%
włączenie do badań 
wymaganych do pracy 
(medycyna pracy) 
badań pro�laktycznych 
dla określonego wieku

23,5%
ustanowić premię 
�nansową lub ulgi 
podatkowe za regular-
ne wykonanie badań 
pro�laktycznych

22,5%
zróżnicować składkę 
zdrowotną (osoby 
wykonujące regularne 
badania pro�laktyczne 
płacą niższe składki niż 
osoby je zaniedbujące)

22,1%
wprowadzenie edukacji 
o zdrowiu w formie 
przedmiotu w szkole 
podstawowej

18,7%
prowadzić kampanie 
społeczne

14,2%
prowadzić edukację 
zdrowotną w miej-
scach pracy

10,4%
ustanowić samorządowe 
programy edukacyjne 
i pro�laktyczne

9,7 %
zwiększyć zakres 
aktywności zlecanych 
przez Ministerstwo 
Zdrowia organizacjom 
pacjentów

9,3%
organizować festyny 
i spotkania, w czasie 
których istniałaby 
możliwość bezpłatnego 
wykonania badań 
pro�laktycznych

1,2%
inne, jakie?

Zaproszenie

zdrowie

w szkole

zdrowie

w gmiinie

zdrowie

w pracy

Zaproszenie
Medycyna

Pracy

ZUS

NGO ?

TV

Dlaczego nie 
wziąłeś udziału 
w żadnej z akcji 
pro�laktycznych? 
– krzyżowanie 
ze względu na 
wiek (N=579)

18-29 
lat

30-39 
lat

40-49 
lat

50-59 
lat

60+ 
lat

nie zostałem poinformowany 
o programach pro�laktycz-
nych przez swojego leka-
rza/pielęgniarkę

nie wiedziałem o możliwości 
wzięcia udziału w progra-
mach pro�laktycznych

nie chciało mi się

nie kwali�kowałam/łem 
się z racji wieku

zakres dostępnych progra-
mów pro�laktycznych mi nie 
odpowiadał (np. propono-
wane badania)

chciałem, ale nie mogłem 
(nie były dostępne 
w podmiocie leczniczym, 
z którego usług korzystam)

chciałem, ale nie mogłem 
(była kolejka)

nie wierzę w skuteczność 
badań pro�laktycznych

35% 37,6% X X X

6,8% 7,7% 13,4% 8,8% 12,6%

7,8% 13,7% 22,3% 21,3% 18%

10,7% 11,1% 18,8% 32,5% 26,9%

4,9% 5,1% 2,7% 2,5% 2,4%

22,3% 15,4% 13,4% 16,3% 9%

4,9% 3,4% 12,5% 8,8% 13,2%

3,9% 5,1% 14,3% 7,5% 7,8%

Dlaczego nie wziąłeś udziału w żadnej z akcji 
pro�laktycznych? (N=579)

20%
nie zostałem poinfor-
mowany o programach 
pro�laktycznych przez 
swojego lekarza/pielę-
gniarkę

16,6%
nie wiedziałem 
o możliwości wzięcia 
udziału w programach 
pro�laktycznych

14,5%
nie chciało mi się

13,8%
nie kwali�kowa-
łam/łem się z racji 
wieku

10,2%
zakres dostępnych 
programów pro�lak-
tycznych mi nie odpo-
wiadał (np. propono-
wane badania)

9%
chciałem, ale nie 
mogłem (nie były 
dostępne w podmiocie 
leczniczym, z którego 
usług korzystam)

7,8%
chciałem, ale nie 
mogłem (była kolejka)

3,5%
nie wierzę 
w skuteczność badań 
pro�laktycznych

zakres badań

 

  

 

 

  

 

 

Jaki jest Twój stosunek do badań 
pro�laktycznych (badań typu morfologia, 
cytologia, kolonoskopia, PSA)?  (N=1000)

10%
nigdy nie wziąłem 
w nich udziału

3,8%
nie dotyczy mnie 
to z racji wieku

43,5%
biorę w nich udział 
od czasu do czasu

13,2%
wziąłem w nich 
udział raz albo dwa 
razy w życiu

29,5%
biorę w nich udział 
regularnie

 

6,1%
nigdy nie wziąłem 
w nich udziału

2,3%
nie dotyczy mnie 
to z racji wieku

45,3%
biorę w nich udział 
od czasu do czasu

11,7%
wziąłem w nich 
udział raz albo dwa 
razy w życiu

34,6%
biorę w nich udział 
regularnie

Jaki jest Twój stosunek do badań pro�laktycznych 
(badań typu morfologia, cytologia, kolonoskopia, PSA)? 
– krzyżowanie ze względu na płeć (N=1000)

kobieta

14,3%
nigdy nie wziąłem 
w nich udziału

5,5%
nie dotyczy mnie 
to z racji wieku

41,5%
biorę w nich udział 
od czasu do czasu

14,9%
wziąłem w nich 
udział raz albo dwa 
razy w życiu

23,9%
biorę w nich udział 
regularnie

mężczyzna

 

 


