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Parametry projektu badawczego

• Badanie zostało zrealizowane w metodologii CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Rozmiar próby: N=300

• Kryteria doboru :

• Lekarze pediatrzy: 50%

• Lekarze ginekolodzy: 50%

• Kwoty:

• Wiek lekarzy: poniżej 45 r.ż. i powyżej 45 r.ż.

• Wielkość miejscowości: do 200 tyś. i powyżej 200 tyś.

• Miejsce wykonywania zawodu: sektor publiczny / prywatny

• Region: województwa zgrupowane w 6 makroregionów

• Wywiady przeprowadzane były w okresie od 16 stycznia do 4 lutego 2022 roku.

jak?

kto?

kiedy?
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17%

11%

21%

19%

11%

22% wschodni

północno-zachodni

północny

południowy

południowo-zachodni

centralny

6%

27%

30%

32%

6%
Do 35 lat

36-45 lat

46-55 lat

56-65 lat

Ponad 65 lat24%
6%

23%

27%

19%

Wieś i miasto do 50 tysięcy

Miasto 51 – 100tysięcy

Miasto 101 – 200 tysięcy

Miasto 201 – 500 tysięcy

Miasto powyżej 500 tysięcy

Metryka badanej próby

WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI WIEK LEKARZA

REGION

PŁEĆ LEKARZA

GŁÓWNA SPECJALIZACJA LEKARZY I ICH PACJENCI

50%

50%

dzieci i młodzież
do lat czternastu

pacjentki, które
mają dzieci do lat

czternastu

31%

69%

Kobieta

Mężczyzna

PEDIATRZY

GINEKOLODZY
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Wnioski z badania
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PODSUMOWANIE BADANIA 1/2

61% wszystkich lekarzy zadeklarowało, że zaleca wszystkie 
szczepienia obowiązkowe i te zalecane. 19% zaleca jedynie 
szczepienia obowiązkowe. Żaden z lekarzy nie zadeklarował, że 
jest przeciwny szczepieniom. Brak istotnych różnic między 
specjalizacjami przy zalecaniu szczepień (pediatrzy vs 
ginekolodzy).

Wśród ginekologów, 28% zadeklarowało, że osobiście wykonuje 
szczepienia profilaktyczne w ramach praktyki, a 42% ich nie 
wykonuje, ale wydaje zalecenia szczepienia. 26% nie zaleca 
szczepień, ale wyraża swoją opinie o nich, zaś 4% w ogóle nie 
porusza tematyki szczepień w swojej pracy.

SZCZEPIENIA - OGÓLNIE
96% wszystkich lekarzy zadeklarowało znajomość chorób 
związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, a 
92% określa je jako bardzo groźne lub raczej groźne.
Odsetek lekarzy deklarujących raka szyjki macicy jako 
najbardziej powszechną konsekwencję wskutek zakażenia 
wirusem to 97% (badanie nie wykazało istotnych różnic w 
znajomości między specjalizacjami lekarskimi).

54% lekarzy deklaruje, że bardzo często zaleca szczepienie 
przeciw HPV wszystkim rodzicom nastolatków, w tym 21% 
lekarzy zadeklarowało, że zaleca to szczepienie wszystkim.

Wśród 9% lekarzy, którzy nie zalecają szczepień przeciw HPV 
lub robią to bardzo rzadko największą barierę w zalecaniu 
szczepień stanowi sprzeciw rodziców podyktowany: obawami 
o skuteczność lub bezpieczeństwo szczepienia oraz 
światopoglądem rodziców. Natomiast główne czynniki, które 
wpłynęłyby na zmianę postawy lekarzy to: kampania 
informacyjna, bezpłatne szczepienia i dowody skuteczności.

SZCZEPIENIE PRZECIW HPV

Wśród wszystkich lekarzy znajomość szczepienia przeciwko 
wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV to 99%.
93% z nich uważa, że jest to szczepienie zalecane lub jest 
szczepieniem dodatkowym uzupełniającym profilaktykę chorób 
zakaźnych u ludzi. 

SZCZEPIENIE PRZECIW HPV
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Badanie wykazało, że tylko dwie kwestie różnicowały odpowiedzi 
pediatrów i ginekologów. 

Pediatrzy bardziej niż ginekolodzy skłonni są zalecać 
szczepienie przeciw HPV wśród młodszych dzieci 9-latków (14 
vs 7%). Jednak główny zalecany przedział wiekowy dla 
szczepień przeciw HPV wśród dzieci, to dla całej próby wiek 11-
13 lat (72%).

Druga kwestia dotyczyła skłonności do zalecania szczepienia 
rodzicom nastolatków pod warunkiem, że szczepienie byłoby 
nieobowiązkowe/ dobrowolne i bezpłatne. Ginekolodzy 
zdecydowanie częściej niż pediatrzy deklarują, że raczej nie 
zaleciliby szczepienia w takiej sytuacji (10% vs 4%).

SZCZEPIENIA A SPECJALIZACJA LEKARSKA

Badanie przeprowadzone wśród pediatrów i ginekologów 
wykazało, że pomimo bardzo wysokiej znajomości samego 
szczepienia przeciw HPV, a także chorób i zagrożeń 
wywoływanych zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego, 
zalecanie szczepień rodzicom wszystkich nastolatków nie jest 
powszechne – tylko 21% lekarzy deklaruje taką postawę. 
Niemniej jednak większość lekarzy zaleca te szczepienia 
bardzo często (53%)

Wypowiedzi lekarzy jasno wskazują na potrzebę właściwych 
kampanii społecznych oraz większej dostępności, które 
udowadniałyby skuteczność szczepień (lub nagłośnienia 
wyników takich badań). Lekarze oczekują również 
zwiększonego dostępu do informacji o samym szczepieniu / 
szkoleń, by sami mogli upowszechniać tę wiedzę wśród swoich 
pacjentów.

REKOMENDACJE

PODSUMOWANIE BADANIA 2/2
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Informacje o lekarzach
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49%
43% 40% 38%

Najwięcej, bo 49% wszystkich lekarzy biorących udział w badaniu zadeklarowało, że pracuje w przychodni 
niepublicznej NZOZ, w prywatnej sieci typu Luxmed, Medicover, itp.
Na pytanie o inną specjalizację, 80% lekarzy wskazało, że takiej nie wykonuje.

MIEJSCE PRACY LEKARZY

Przychodnia 
niepubliczna NZOZ, 

prywatne sieci 
medyczne typu 

Luxmed, 
Medicover itp

Przychodnia 
publiczna ZOZ 

Prywatna praktyka Szpital \ klinika na 
oddziale 

I1. Gdzie Pan(i) pracuje?

Podstawa: cała próba, N=300

INNA SPECJALIZACJA LEKARZY
I2. Czy wykonuje Pan(i) jeszcze inną specjalizację?

Podstawa: cała próba, N=300

20%

80%

TAK

NIE
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34

28% ginekologów zadeklarowało, że osobiście wykonuje szczepienia profilaktyczne w ramach swojej praktyki, a 
kolejne 42% wydaje zlecenia szczepień. 
Wśród lekarzy pediatrów średnia tygodniowa liczba pacjentów w wieku 9-14 lat (lub ich rodziców) to 34, a wśród 
ginekologów średnia tygodniowa liczba pacjentek, które mają dzieci w tym wieku, to 21.

STOSOWANIE SZCZEPIEŃ 
PRZEZ GINEKOLOGÓW

I3. Czy w ramach Pana(i) praktyki wykonywane są szczepienia 
profilaktyczne?

Podstawa: lekarze ginekolodzy, N=150

LICZBA PACJENTÓW PRZYJMOWANA 
PRZEZ LEKARZY

I4-I4.1 Ile średnio pacjentów w wieku 9-14 lat, lub ich rodziców przyjmuje 
Pan(i) \ ma Pan (i) z nimi kontakt w normalnym tygodniu pracy?

Podstawa: lekarze pediatrzy, N=150

28%

42%

26%

4%

Tak, wykonuję osobiście

Nie, ale wydaję zlecenia na 
szczepienia

Nie, ale wyrażam swoją opinię o 
szczepieniach

Nie i w mojej pracy nie poruszam 
tematyki szczepień

średnia liczba pacjentów w wieku 9-14 
lat lub ich rodziców przyjmowana 
przez PEDIATRÓW w normalnym 
tygodniu pracy

21
średnia liczba pacjentek, które mają 
dziecko/dzieci w wieku 9-14 lat 
przyjmowana przez GINEKOLOGÓW
w normalnym tygodniu pracy

Podstawa: lekarze ginekolodzy, N=150
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Postawy wobec szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiego HPV ogółem
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Ponad 60% lekarzy zadeklarowało, że zaleca wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane. Żaden z 
lekarzy nie zadeklarował, że jest przeciwny szczepieniom i ich nie zaleca.

Zalecam wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane

Zalecam głównie obowiązkowe szczepienia, a szczepienia zalecane 
zalecam zależnie od możliwości finansowych rodziców

Zalecam głównie obowiązkowe szczepienia, a tylko niektóre 
szczepienia zalecane niezależnie od możliwości finansowych 
rodziców

Zalecam jedynie szczepienia obowiązkowe.

Jestem przeciwny/a szczepieniom, więc ich nie zalecam
– brak odpowiedzi

S1: Jakie ma Pan(i) nastawienie do szczepienia dzieci i młodzieży?

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ

61%

19%

13%

6%

Lekarze kobiety częściej od mężczyzn
(84% vs 71%) deklarują, że zalecają 
wszystkie szczepienia obowiązkowe i 
zalecane, bądź też zalecają wszystkie 
szczepienia obowiązkowe, a te zalecane -
zależnie od możliwości finansowej rodziców. 

RÓŻNICE W PODGRUPACH

Ogółem, N=300
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7%

72%

21%

S2. Czy znane są Pan(u)\Pan (i) szczepienia przeciw zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)?

S3. A czy to szczepienie jest obecnie Pana(i) zdaniem:

99%

1%
NIE

TAK

Szczepieniem obowiązkowym w 
ramach Programu Szczepień 
Ochronnych

Szczepieniem zalecanym w ramach 
Programu Szczepień Ochronnych

Dodatkowym szczepieniem, 
uzupełniającym profilaktykę chorób 
zakaźnych u dzieci

Podstawa cała próba. N=300 Podstawa: lekarze znający szczepienie przeciw HPV, N=296

Prawie wszyscy lekarze znają szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, a 72% z nich 
jest świadoma, że szczepienie to jest zalecane w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

ZNAJOMOŚĆ SZCZEPIENIA 
PRZECIW HPV

SZCZEPIENIE PRZECIW HPV OBOWIĄZKOWE / 
ZALECANE / DODATKOWE (świadomość lekarzy)
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21% 33% 21% 16% 4% 5%

Zalecam to szczepienie u wszystkich nastolatków Bardzo często zalecam

Raczej często zalecam Raczej rzadko zalecam

Bardzo rzadko zalecam to szczepienie Nie zalecam tego szczepienia u nastolatków

Jedynie 21% wszystkich lekarzy zadeklarowało, że zaleca szczepienie przeciw HPV u wszystkich 
nastolatków. Z drugiej strony, łącznie aż 91% lekarzy deklaruje, że zaleca to szczepienie: wszystkim, 
bardzo często, raczej często, lub raczej rzadko. 5% nie zaleca ich wcale.

S4. Jak często zaleca Pan(i) szczepienia dzieci przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) rodzicom nastolatków?

54% zalecam wszystkim lub bardzo 
często

Zalecam wszystkim 
+ Bardzo często zalecam

Podstawa: lekarze znający szczepienie przeciw HPV, N=296

ZALECANIE RODZICOM SZCZEPIENIE DZIECI PRZECIW HPV

54%

Nie zalecam 
+ Bardzo rzadko zalecam

9%

Raczej często zalecam 
+ Raczej rzadko zalecam

37%
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Wirus brodawczaka ludzkiego: motywatory i bariery w zalecaniu szczepień 

przez lekarzy wśród nastolatków
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Jestem przekonany o skuteczności tego szczepienia

Uważam szczepienia za najbardziej skuteczną formę profilaktyki 

Jestem przekonany o bezpieczeństwie tego szczepienia 

Szczepienia te zmniejszają ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy 

Lepiej zapobiegać niż leczyć  

Zalecam wszystkie szczepienia obowiązkowe i rekomendowane 

Szczepienia te zmniejszają ryzyko zachorowania na inne nowotwory: 
pochwy, odbytu, prącia 

Szczepienia te zmniejszają ryzyko zachorowania na nowotwory głowy i 
szyi związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Zalecam wszystkie rekomendowane szczepienia profilaktyczne

Są rekomendowane przez towarzystwa naukowe

Są rekomendowane przez WHO

Szczepienia są efektywne kosztowo 

Inny powód

63%

52%

48%

48%

48%

38%

36%

29%

29%

16%

16%

9%

1%

Z1. Dlaczego zaleca Pan(i) szczepienie nastolatków przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)? 
[więcej niż 1 wskazanie]

POWODY ZALECANIA SZCZEPIENIA PRZECIW HPV (91% LEKARZY)

Podstawa: lekarze znający i zalecający szczepienie przeciw HPV, N=269

Najczęściej wskazywanym przez lekarzy powodem zalecania szczepienia przeciw HPV u nastolatków jest przekonanie 
o skuteczności tego szczepienia (63%). Wiele wskazań zdobyły też odpowiedzi mówiące o bezpieczeństwie, 
zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, oraz o tym, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Procent lekarzy, którzy 
zalecają szczepienie przeciw 
HPV rodzicom nastolatków: 
wszystkim, bardzo często, 

raczej często i raczej rzadko
(N=269)

91%
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Wśród 91% lekarzy zalecających szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, najwięcej 
wskazań dotyczyło dzieci w przedziale wiekowym 11-13, który lekarze najczęściej deklarowali jako zalecany do 
szczepienia. Największy odsetek deklarowanych odpowiedzi przypadł na wiek 13 lat (34%).

ZALECENIE SZCZEPIENIA PRZECIW HPV A WIEK DZIECKA (91% LEKARZY)
Z2. W którym roku życia zaleca Pan(i) przeprowadzenie szczepienia przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego (HPV)? [tylko jedno wskazanie]

Podstawa: lekarze znający i zalecający szczepienie przeciw HPV, N=269

10%

14%

12%

26%

34%

4%

9

10

11

12

13

14

72%

Pediatrzy chętniej niż ginekolodzy 
zaleciliby szczepienie przeciw 
HPV wśród 9-latków: 14% vs 7%.

Lekarze mężczyźni częściej niż 
kobiety zaleciliby szczepienie 
przeciw HPV wśród 13-latków: 
43% vs 28%.

RÓŻNICE W PODGRUPACH
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Napotykam sprzeciw ze strony rodziców podyktowany obawami o 
skuteczność szczepienia

Napotykam sprzeciw ze strony rodziców podyktowany obawami o bezpieczeństwo 
szczepienia 

Napotykam sprzeciw ze strony rodziców podyktowany światopoglądem

Nie jestem przekonany o skuteczności tego szczepienia 

Szczepienie to jest zbyt drogie 

Rekomenduję tylko szczepienia obowiązkowe (z kalendarza szczepień) ale tego 
szczepienia nie rekomenduję

Jest to jedynie szczepienia zalecane a nie obowiązkowe 

W ogóle nie rekomenduję szczepień profilaktycznych 

Rekomenduję tylko szczepienia obowiązkowe (z kalendarza szczepień) 

Zalecanie szczepień nie należy do moich obowiązków 

16

7

6

4

4

3

3

2

2

2

Wśród 9% lekarzy, którzy znają szczepienie przeciw HPV, ale nie zalecają szczepień wśród nastolatków 
(lub zalecają bardzo rzadko), najczęściej deklarowaną przeszkodą okazał się sprzeciw rodziców 
podyktowany obawami o skuteczność szczepienia.

BARIERY W ZALECANIU SZCZEPIEŃ (9% LEKARZY)
Z3. Dlaczego NIE zaleca lub rzadko zaleca Pan(i) szczepienia nastolatków przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)? [więcej niż 1 wskazanie]. Wykres prezentuje liczebność odpowiedzi, a nie ich procent.

Podstawa: lekarze znający i niezalecający lub bardzo rzadko, szczepienie przeciw HPV, N=27

Procent lekarzy, którzy 
zalecają szczepienie przeciw 

HPV BARDZO RZADKO lub 
WCALE.
N=27

9%
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Kampania informacyjna

Refundacja/bezpłatna szczepionka

Udowodniona skuteczność

Wyniki badań 

Niższa cena

Inne

9

4

4

3

3

4

ZMIANA POSTAWY WŚRÓD 9% LEKARZY
Z4.Co by wpłynęło na zmianę Pana/i zdania, postawy, wobec szczepienia przeciw zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)? [pytanie otwarte]. Wykres prezentuje liczebność odpowiedzi, a nie ich procent.

Podstawa: lekarze znający i niezalecający lub bardzo rzadko, szczepienie przeciw HPV, N=27

Wśród lekarzy, którzy znają szczepienie przeciw HPV, ale nie zalecają szczepień wśród nastolatków (lub zalecają 
bardzo rzadko), najczęściej deklarowanym czynnikiem potencjalnej zmiany postawy jest kampania informacyjna 
(33%). Dwa inne aspekty mają natomiast związek z finansami (niższa cena oraz refundacja / bezpłatna szczepionka).

WYPOWIEDZI BADANYCH (wybrane)

„Obowiązkowość tego szczepienia”
„Rzetelne wyniki badań”
„Poszerzenie tematu badań naukowych”
„Udowodniona skuteczność”
„Więcej informacji w mediach”
„Szkolenia”
„Informacje czy nie obciąża organizmu”
„Większa wiedza pacjentek”

Procent lekarzy, którzy 
zalecają szczepienie przeciw 

HPV BARDZO RZADKO lub 
WCALE.
N=27

9%
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Skłonność lekarzy do zalecania szczepień, powszechność i konsekwencje 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV
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OGÓLNA SKŁONNOŚĆ DO ZALECANIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV (wśród lekarzy)
O1.Proszę określić na ile skłonna/y byłby/aby Pan/i zalecać rodzicom szczepienie nastolatków przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 
przy założeniu, że szczepienie to jest:

69%

68%

50%

24%

24%

42%

6%

7%

7%

Obowiązkowe i bezpłatne

Nieobowiązkowe/Dobrowolne i bezpłatne

Nieobowiązkowe/Dobrowolne i dostępne za
odpłatnością 50% jego ceny

Zdecydowanie bym zalecał/a Raczej bym zalecał/a

Raczej bym nie zalecał/a Zdecydowanie bym nie zalecał/a

Podstawa cała próba. N=300

Lekarze byliby skłonni zalecić szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego rodzicom nastolatków prawie 
w takim samym stopniu zakładając, że szczepienie jest bezpłatne i obowiązkowe, co przy szczepieniu 
nieobowiązkowym i bezpłatnym, czy też nieobowiązkowym i dostępnym za odpłatnością 50% ceny.

1%

1%

1%
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W ogóle nie jest groźne
-brak odpowiedzi

Raczej niegroźne

Umiarkowanie groźnie

Raczej groźne

Bardzo groźne

1…
7%

19%

73%

Prawie wszyscy lekarze słyszeli o chorobach związanych z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV. Niewiele mniej określa choroby związane z zakażeniem jako bardzo groźne i raczej groźne.

96%

4%

ZNAJOMOŚĆ

NIE

TAK

AW1.Czy słyszał/a Pan/i o chorobach związanych z zakażeniem 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)? 

STOPIEŃ ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ HPV

STOPIEŃ ZAGROŻENIA
AW2. Proszę określić w jakim stopniu uważa Pan/i choroby związane z zakażeniem 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) za groźne?

Podstawa cała próba. N=300 Podstawa cała próba. N=300
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Rak szyjki macicy

Nowotwory pochwy

Brodawki płciowe              
(kłykciny kończyste) 

Rak prącia

Nowotwory sromu

Nowotwory głowy i szyi

Nowotwory odbytu

Inne konsekwencje

Rak szyjki macicy

Nowotwory pochwy

Brodawki płciowe              
(kłykciny kończyste) 

Nowotwory sromu

Nowotwory głowy i szyi

Rak prącia

Nowotwory odbytu

Inne konsekwencje

97%

51%

51%

45%

40%

39%

36%

4%

Po odwołaniu się do wiedzy i doświadczenia lekarzy w tematyce chorób wywołanych przez wirus brodawczaka 
ludzkiego, 97% z nich wskazało na raka szyjki macicy jako najbardziej powszechną konsekwencję zakażenia. Na 
drugim miejscu znalazły się nowotwory pochwy, a na trzecim brodawki płciowe. Ta sama kolejność chorób i podobny 
procent wskazań został zadeklarowany po odczytaniu badanym możliwych konsekwencji.

CHOROBY POWODOWANE PRZEZ HPV

POWSZECHNOŚĆ CHORÓB
AW3. Na podstawie Pana/i wiedzy i doświadczenia, proszę wskazać, które 
konsekwencje zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) są 
najbardziej powszechne? [bez odczytywania odpowiedzi]

Podstawa cała próba. N=300

… A ZAGROŻENIE ZDROWOTNE
AW4. Na podstawie Pana\Pani wiedzy i doświadczenia, proszę wskazać, które 
konsekwencje zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) stanowią największe 
zagrożenie zdrowotne? [odczytanie odpowiedzi]

Podstawa cała próba. N=300

93%

57%

54%

47%

42%

38%

37%

1%
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STOPIEŃ ZALECENIA SZCZEPIENIA A POWSZECHNOSĆ I ZAGROŻENIA ZDROWOTNE
AW5. Biorąc pod uwagę powszechność i zagrożenia związane z zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), czy w większym stopniu 
zalecałby/aby Pan/i rodzicom nastolatków szczepienie przeciw tym zakażeniom?

61%

5%30%

5%

NIE

TAK

NIE,
bo już zalecam je 
wszystkim swoim 

pacjentom 

Podstawa cała próba. N=300

Ponad 60% lekarzy deklaruje, że zaleciłoby szczepienie przeciw HPV rodzicom nastolatków biorąc pod 
uwagę stopień zagrożenia i powszechność chorób związanych z zakażeniem wirusem. 5% lekarzy nie 
zaleciłoby wcale szczepienia.

NIE WIEM

66%
TAK 

+ NIE WIEM
N=196
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69%

68%

55%

27%

28%

37%

2%

2%

5%

SKŁONNOŚĆ DO ZALECENIA SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO HPV (przed odwołaniem się do konsekwencji)

Po odwołaniu się do konsekwencji zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, skłonność do 
zalecania szczepienia przez lekarzy dla pierwszych dwóch założeń jest nieco wyższa niż w całej próbie 
bez tego odwołania.

Podstawa: cała próba. N=300

SKŁONNOŚĆ DO ZALECENIA SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO HPV (po odwołaniu się do konsekwencji)
Z5. Proszę określić na ile teraz był/by Pan/i skłonna/y zalecać rodzicom nastolatków 
szczepienie przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przy założeniu że 
szczepienie to jest:

Podstawa: lekarze, N=196

O1.Proszę określić na ile skłonna/y byłby/aby Pan/i zalecać rodzicom szczepienie nastolatków 
przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przy założeniu, że szczepienie to jest:

69%

68%

50%

24%

24%

42%

6%

7%

7%

Obowiązkowe i bezpłatne

Nieobowiązkowe
/Dobrowolne i bezpłatne

Nieobowiązkowe
/Dobrowolne i dostepne za

odpłatnością 50% jego ceny

Zdecydowanie bym zalecał/a Raczej bym zalecał/a Raczej bym nie zlecał/a Zdecydowanie bym nie zalecał/a

1%

1%

1%

2%

2%

3%
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63%

55%

32%

39%

3%

4%

Zdecydowanie bym zalecał/a Raczej bym zalecaił/a

Raczej bym nie zalecał/a Zdecydowanie bym nie zalecał/a

Z6. Proszę określić, na ile skłonna/y byłby/aby Pan/i zalecać rodzicom szczepienie nastolatków przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV), przy założeniu że szczepienie to jest:

Podstawa: cała próba. N=300

Możliwe do wykonania u lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, bez konieczności udawania 
się do apteki celem zrealizowania recepty.

Możliwe do wykonania u lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej po uprzednim zakupieniu 
szczepionki w aptece na podstawie 
otrzymanej od lekarza recepty.

SKŁONNOŚĆ DO ZALECENIA SZCZEPIENIA PRZECIW HPV A REALIZACJA RECEPTY

Niemal taki sam jest odsetek lekarzy skłonnych zalecić szczepienie przeciw HPV przy założeniu, że 
szczepienie byłoby możliwe do wykonania u lekarza POZ bez konieczności udawania się do apteki, co 
przy scenariuszu uprzedniego zakupu szczepionki w aptece na podstawie recepty.

2%

2%
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