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STRESZCZENIE 

Na świecie w populacji kobiet rak szyjki macicy zajmuje czwarte miejsce pod 

względem częstości zachorowań na nowotwory oraz stanowi czwartą przyczynę zgonów 

spowodowanych chorobami nowotworowymi [286]. Wysoka zachorowalność na raka szyjki 

macicy w Polsce jest istotnym problemem zdrowia publicznego [85]. System profilaktyki 

raka szyjki macicy funkcjonuje coraz lepiej, jednakże wskaźniki skuteczności leczenia są 

niezadawalające. Umieralność z powodu raka szyjki macicy w Polsce jest o 70% wyższa niż 

przeciętna dla krajów Unii Europejskiej. Większą część nowo rozpoznanych przypadków 

stanowią nowotwory o wysokim klinicznym stopniu zaawansowania [273]. Rak szyjki 

macicy rozwija się długo i w początkowej fazie często nie daje dokuczliwych objawów. 

Zmiany na szyjce macicy można zdiagnozować już we wczesnym stadium rozwoju choroby. 

Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, stanowiącego główną przyczynę 

rozwoju procesu nowotworowego oraz wykonywanie badania cytologicznego szyjki macicy 

są podstawą efektywnej profilaktyki raka [43, 100, 102, 181, 263, 267]. 

Głównym czynnikiem determinującym zdrowie są zachowania zdrowotne. 

Podejmowanie określonych działań takich jak przestrzegane zasad profilaktyki wpływa na 

wzmocnienie stanu zdrowia. Z realizacją zachowań związane jest poczucie własnej 

skuteczności i przekonania dotyczące lokalizacji kontroli zdrowia [200, 219, 220]. 

Celem badań była ocena zachowań zdrowotnych kobiet z nieprawidłowym wynikiem 

badania cytologicznego szyjki macicy. 

Projekt badań przedstawiony przed Komisją Bioetyczną przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, zgodnie z Uchwałą nr KE-0254/254/2016, uzyskał pozytywną 

opinię.  

Badania zostały przeprowadzone w okresie od maja 2017 do grudnia 2018 roku 

w wybranych podmiotach leczniczych na terenie województwa lubelskiego. Respondentki 

zostały poinformowane o dobrowolności, anonimowości udziału w badaniach, jak 

i wykorzystaniu uzyskanych wyników wyłącznie do celów naukowych. Badanie zostało 

przeprowadzone wśród 596 kobiet, które miały wykonane badanie cytologiczne szyjki 

macicy.  

Do grupy badanej zostały włączone kobiety, które ukończyły18 rok życia, stwierdzono 

u nich nieprawidłowy wynik badania cytologicznego szyjki macicy, korzystały z opieki 

zdrowotnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 



specjalistycznej, lecznictwa stacjonarnego/ szpitalnego na terenie województwa lubelskiego 

oraz wyraziły zgodę na uczestnictwo w badaniu.  

Grupę kontrolną stanowiły pacjentki które ukończyły18 rok życia, stwierdzono u nich 

prawidłowy wynik badania cytologicznego szyjki macicy, korzystały z opieki zdrowotnej 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa 

stacjonarnego/ szpitalnego na terenie województwa lubelskiego, wyraziły zgodę na 

uczestnictwo w badaniu. Kobiety, które nigdy nie miały wykonywanego badania 

cytologicznego szyjki macicy nie brały udziału w badaniu. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki 

kwestionariuszowej. W badaniach wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Inwentarz 

Zachowań Zdrowotnych (IZZ) Z. Juczyńskiego , Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności 

(Generalized Self-Efficacy Scale - GSES), Wielowymiarową Skalę Umiejscowienia Kontroli 

Zdrowia, wersja B (The Multidimensionl Health Locus of Control Scale - MHLC)oraz 

kwestionariusz wywiadu standaryzowanego własnego autorstwa. Zebrane dane zostały 

opracowane statystycznie za pomocą pakietu statystycznego IBM SPSS Statistics (v. 21).  

Do zrealizowania celu badań sformułowano problemy szczegółowe: 

1. Czy zmienne socjodemograficzne determinują zachowania zdrowotne kobiet 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy? 

2. Czy zmienne socjodemograficzne determinują poczucie własnej skuteczności kobiet 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy? 

3. Czy istnieje związek pomiędzy poczuciem własnej skuteczności kobiet 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy, a zachowaniami 

zdrowotnymi? 

4. Czy czynniki socjodemograficzne determinują przekonania dotyczące oczekiwań 

w trzech wymiarach (wewnętrznym, wpływu innych, przypadku) umiejscowienia 

kontroli zdrowia? 

5. Czy istnieje związek pomiędzy przekonaniami dotyczącymi oczekiwań w zakresie 

kontroli zdrowia, a zachowaniami zdrowotnymi kobiet z nieprawidłowym wynikiem 

badania cytologicznego szyjki macicy 

6. Czy istnieje związek pomiędzy przekonaniami dotyczącymi oczekiwań w zakresie 

kontroli zdrowia, a poczuciem własnej skuteczności kobiet z nieprawidłowym wynikiem 

badania cytologicznego? 

W grupie kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy 

większość stanowiły respondentki będące w przedziale wiekowym 31–40lat (33,9%), mężatki 



(67,7%), mieszkanki miast innych niż wojewódzkie (39%), legitymujące się wykształceniem 

wyższym(47,4%), aktywne zawodowo (63,9%), oceniające swoje warunki bytowe jako dobre 

(56,1%), posiadające jedno dziecko (33,5%), mające za sobą jeden poród (33,5%), 

zadowolone ze swojego stanu zdrowia (57,1%), oceniające swoje zdrowie jako dobre (54,2%) 

oraz porównywalne do stanu zdrowia innych osób będących w zbliżonym wieku 

i stanie(61,0%). 

W grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną stwierdza się wcześniejszy wiek 

inicjacji seksualnej, większą liczbę partnerów seksualnych, większą liczbę partnerów 

seksualnych w ciągu ostatniego roku, rzadsze korzystanie z usług poradni ginekologicznej, 

rzadsze wykonywanie badania cytologicznego szyjki macicy, większą liczbę przypadków 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz mniejszą liczbę szczepień przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego.  

Respondentki z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy były 

rzadziej informowane przez położną o konieczności i możliwości wykonania badania 

cytologicznego (M=2,85), rzadziej zgłaszały się na to badanie z własnej inicjatywy(M=2,75), 

rzadziej czerpały informacje dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy od lekarza(M=2,40) 

i położnej (M= 2,82) w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej. 

Kobiety z grupy badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p<0,05) częściej współżyły 

bez zabezpieczenia (M=2,54),częściej występowały u nich(M=3,30) przewlekłe stany zapalne 

pochwy z powodu których były leczone (M=3,40). Respondentki z nieprawidłowym 

wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej 

częściej deklarowały, że przestrzegają zasad zdrowego stylu życia (M=2,19), podejmują 

aktywność fizyczną (M=2,63), stosują dietę bogatą w antyoksydanty (M=2,27). Ponadto, 

respondentki z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego rzadziej stosowały 

hormonalne środki antykoncepcyjne (M=3,53), rzadziej paliły papierosy i inne wyroby 

tytoniowe (M=3,74) oraz rzadziej były narażone na bierny nikotynizm (M=3,20) niż kobiety 

z grupy kontrolnej. 

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy prezentują 

niższy poziom zachowań zdrowotnych w stosunku do kobiet z prawidłowym wynikiem tego 

profilaktycznego badania, również w zakresie pozytywnego nastawienia psychicznego, 

zachowań profilaktycznych, praktyk zdrowotnych, prawidłowych nawyków żywieniowych.  

Zmienne socjodemograficzne determinują zachowania zdrowotne kobiet 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy. Wyższy poziom 

zachowań zdrowotnych wykazują mieszkanki miast wojewódzkich, legitymujące się 



wykształceniem wyższym, aktywne zawodowo, lepiej oceniające swój stan zdrowia również 

w porównaniu z innymi osobami będącymi w podobnym wieku i stanie, korzystające z usług 

gabinetu ginekologicznego i wykonujące badanie cytologiczne szyjki macicy raz do roku, 

posiadające jedno dziecko, mające za sobą jeden poród. 

Zmienne socjodemograficzne determinują uogólnione poczucie własnej skuteczności 

kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy. Wyższe poczucie 

uogólnionej własnej skuteczności wykazują badane legitymujące się wykształceniem 

wyższym, będące aktywne zawodowo, lepiej oceniające warunki socjalno-ekonomiczne, 

zadowolone i lepiej oceniające swój stan zdrowia również w porównaniu z innymi osobami 

będącymi w podobnym wieku i stanie, korzystające z usług poradni ginekologicznej 

i wykonujące badanie cytologiczne szyjki macicy raz na pół roku, zarażone wirusem HPV 

i szczepione przeciwko niemu. 

Poczucie własnej skuteczności kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania 

cytologicznego szyjki macicy jest dodatnio skorelowane z nasileniem każdej kategorii 

zachowań zdrowotnych - im wyższy poziom uogólnionej własnej skuteczności kobiet 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy tym wyższy ogólny 

poziom zachowań zdrowotnych i wszystkich ich dziedzin. 

Czynniki socjodemograficzne determinują przekonania dotyczące oczekiwań w trzech 

wymiarach (wewnętrznym, wpływu innych, przypadku) umiejscowienia kontroli zdrowia 

badanych z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego: 

 najwyższą wartość wymiarowi wewnętrznemu umiejscowienia kontroli zdrowia 

przypisują mężatki, kobiety aktywne zawodowo, zadowolone i oceniające swój stan 

zdrowia jako podobny do innych osób będących w zbliżonym wieku i stanie, 

wykonujące badanie cytologiczne szyjki macicy raz na pół roku, nie zaszczepione 

przeciwko wirusowi HPV 

 wymiar zewnętrzny umiejscowienia kontroli zdrowia - wpływu innych był najwyżej 

oceniony przez badane legitymujące się wykształceniem średnim/ pomaturalnym, które 

wykonywały badanie cytologiczne szyjki macicy raz na pół roku, odbyły swój pierwszy 

stosunek seksualny w wieku 17 lat, u których wykonano/ zlecono powtórne badanie 

diagnostyczne 

 wymiar zewnętrzny umiejscowienia kontroli zdrowia - przypadek był głównie 

deklarowany przez mieszkanki innych miast niż wojewódzkie, osoby legitymujące się 

wykształceniem średnim/ pomaturalnym, korzystające z usług gabinetu 



ginekologicznego raz na dwa lata lub rzadziej i wykonujące badanie cytologiczne szyjki 

macicy raz na pół roku. 

U kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy wymiar 

wewnętrzny i wpływu innych w kontroli zdrowia dodatnio koreluje z nasileniem każdej 

kategorii zachowań zdrowotnych.  

Kobiety z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy, które 

większe znaczenie przypisują kontroli wewnętrznej i wpływowi innych na zdrowie, wykazują 

wyższe poczucie własnej skuteczności.  

Otrzymane wyniki badań zwiększając zakres wiedzy na temat zachowań zdrowotnych 

kobiet z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy i mogą wpłynąć 

na podjęcie działań promujących profilaktykę zdrowotną. Ponadto umożliwiają zrozumienie 

zależności pomiędzy poczuciem własnej skuteczności, umiejscowieniem kontroli zdrowia 

a zachowaniami zdrowotnymi prezentowanymi przez tą grupę pacjentek, co niewątpliwie 

może przyczynić się do zaplanowania i realizacji zindywidualizowanej opieki nad kobietami 

z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego szyjki macicy. 

 


