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Parametry projektu badawczego

• Badanie na panelu Klub Kantar

• Technika przeprowadzania wywiadów: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)

Rozmiar próby: N=1002

• Kryteria doboru :

• Wiek: 18-55 lat

• rodzice przynajmniej jednego dziecka w wieku 9-14 lat

• osoby, które podejmują decyzje co do szczepienia dzieci

• Kwoty:

• płeć rodzica: 70% matki, 30% ojcowie

• Wiek, wykształcenie i wielkość miejscowości i region zamieszkania rodzica: zgodne z rozkładem badanej subpopulacji

• Wiek co najmniej jednego dziecka: 3 przedziały wiekowe o zbliżonej liczebności: 9-10, 11-12 i 13-14 lat 

• Data kolekcji danych: 16 grudnia 2021 – 7 stycznia 2022

jak?

kto?

kiedy?
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23%

11%

19%

15%

17%

15% wschodni

północno-zachodni

północny

południowy

południowo-zachodni

centralny

10%

27%

35%

27% 25-31 lat

32-38 lat

39-45 lat

46-55 lat44%

11%

13%
12%

19%

Wieś  i miasto do 49 tysięcy

Miasto 50 – 99 tysięcy

Miasto 100 – 199 tysięcy

Miasto 200 – 499 tysięcy

Miasto 500 tysięcy i więcej

Metryka badanej próby

WYKSZTAŁCENIE WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI WIEK RODZICA

40%

60%

Średnie
lub niższe

Wyższe

REGION LICZBA DZIECI WIEK DZIECI

43%

35%

42%

39%

29%

poniżej 9 lat

9 – 10 lat

11 – 12 lat

13 – 14 lat

powyżej 15 lat8%
9%
13%

25%

22%

12% 10 000 PLN i więcej

7501-10 000 PLN

5001-7500 PLN

4001- 5000 PLN

3001- 4000 PLN

do 3000 PLN

DOCHODY 
GOSP.DOM.NETTO

24%

51%

20%
4%1% 5 dzieci i więcej

4 dzieci

3 dzieci

2 dzieci

1 dziecko

1
dziecko 

>1
więcej niż 
1 dziecko

- 56%

31% 36%

33% 45%

35% 40%

- 38%

4



Wnioski z badania
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PODSUMOWANIE BADANIA 1/2

Niemal wszyscy rodzice biorący udział w badaniu szczepią 
swoje dzieci, tylko 1% z nich to przeciwnicy szczepień.

Ogólna znajomość szczepień dla dzieci wśród rodziców jest 
dość wysoka, szczególnie szczepień obowiązkowych, dla 
których średnia to ok. 85% badanych. 

Najczęściej wybierane przez rodziców szczepienia dla dzieci 
to głównie te obowiązkowe. Średnia wskazań dla tej grupy 
szczepień wynosi ok. 60%, podczas gdy dla zalecanych jest to 
35%.

Tłumacząc rozbieżności względem stanu faktycznego 
poziomu zaszczepienia populacji, należy pamiętać, że 
prezentowane w raporcie wyniki to dane deklaratywne.

SZCZEPIENIA - OGÓLNIE

Wśród wszystkich rodziców dzieci, ogólna znajomość 
szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 
(HPV) wyniosła 67%. Jest to znaczniej niższy wynik w 
porównaniu z pozostałymi szczepieniami w badaniu.

18% rodziców zadeklarowało, że wybrało dotychczas dla 
swojego dziecka / dzieci szczepienie przeciwko HPV.

Ponad połowa rodziców nie słyszała o chorobach 
powodowanych przez HPV, a tylko 29% się ich obawia. 
Najczęściej wymienianymi chorobami w związku z 
zarażeniem się HPV są nowotwory (35%), przy czym 19% 
badanych wskazało na raka szyjki macicy. 

Po zapoznaniu się z informacją nt. możliwych konsekwencji 
zakażenia HPV, 63% rodziców chciałoby zaszczepić swoje 
dziecko przeciw HPV.

W przypadku szczepień dostępnych za 50% odpłatnością 
jedynie 19% rodziców byłoby skłonnych zaszczepić swoje 
dziecko/dzieci przeciw HPV zakładając, że szczepienie jest 
nieobowiązkowe. Odsetek ten wzrasta do 47%  w 
przypadku szczepień bezpłatnych i po zapoznaniu się 
rodziców z konsekwencjami zakażenia HPV.

SZCZEPIENIE PRZECIWKO HPV
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PODSUMOWANIE BADANIA 2/2

18% rodziców, którzy wybrali szczepienie dla co najmniej jednego 
ze swoich dzieci, jako 3 główne powody decyzji o szczepieniu 
podaje, że:

- zalecił im je personel medyczny

- obawiają się zachorowania przez dziecko na choroby 
powodowane zakażeniem

- pewność, że szczepienie uchroni je przed zachorowaniem na 
nowotwory.

Główny przedział wiekowy, w którym rodzice deklarują szczepienie 
dzieci przeciw HPV to 11-12 lat.

RODZICE, KTÓRZY ZASZCZEPILI CO 
NAJMNIEJ JEDNO DZIECKO PRZECIW HPV

Trzy główne bariery, wśród rodziców, którzy dotąd nie 
zaszczepili żadnego ze swoich dzieci przeciw HPV to: brak 
wystarczających informacji o szczepieniu, brak wiedzy o 
tym, kiedy dziecko powinno być szczepione oraz brak 
obowiązkowości szczepienia.

Wśród rodziców, którzy dotąd nie zaszczepili dzieci przeciw 
HPV, ok. 34% chce to zrobić, czego najważniejszą 
przyczyną jest obawa przed zachorowaniem dziecka/dzieci 
na choroby wywoływane przez HPV. Preferowany wiek do 
zaszczepienia dzieci to 11-14 lat.

14% rodziców nieszczepiących, którzy nadal nie chcą 
szczepić dziecka/dzieci przeciw HPV, najbardziej obawia 
się powikłań po szczepieniu i brak im przekonania, że 
szczepienie jest bezpieczne i skuteczne.

Większa ilość informacji o szczepieniu, zalecenie od 
lekarza oraz zapewnienie, że szczepienie jest bezpieczne  
to argumenty, które mogą wpłynąć na postawę rodziców 
nieszczepiących i tych o niezdecydowanej postawie.

RODZICE, KTÓRZY NIE ZASZCZEPILI 
DZIECKA/DZIECI PRZECIW HPV
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Postawy wobec szczepień ogółem
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Ponad połowa rodziców decyduje się wykonać u swych dzieci wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane. 
Definitywnych przeciwników szczepień jest bardzo niewielu.

Wykonuję wszystkie szczepienia obowiązkowe i zalecane u mojego 
dziecka / dzieci.

Wykonuję głównie obowiązkowe szczepienia mojego dziecka / 
dzieci. Po szczepienia zalecane sięgam sporadycznie lub wcale, w 
miarę możliwości finansowych.

Wykonuję jedynie szczepienia obowiązkowe mojego dziecka / 
dzieci.

Jestem przeciwny/a szczepieniom, więc nie szczepię swoich dzieci 
i w przyszłości również nie zamierzam szczepić.

S1: Jaki jest Pana/i osobisty stosunek do szczepień dzieci? 

STOSUNEK DO SZCZEPIEŃ

52%

30%

17%

1%

Wykonywanie szczepień obowiązkowych 
oraz zalecanych częściej deklarują 
ojcowie niż matki (61% vs 48%). Rodzice w 
wieku 46-55 lat wykazują większą 
skłonność do szczepień niż młodsi badani.

Matki częściej niż ojcowie deklarują 
wykonywanie tylko szczepień 
obowiązkowych (19% vs 13%). Częstsze 
wskazywanie na tę odpowiedź dotyczy 
również mieszkańców wsi oraz badanych z 
regionu wschodniego.

GŁÓWNE TENDENCJE

Ogółem, N=1002
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95% 92% 91% 89% 88% 88% 87% 84% 83% 82% 81% 79% 79%

67%

2%

Ogólnie rodzice deklarują wysoką znajomość szczepień dla dzieci. W przypadku szczepienia przeciw 
zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego ta znajomość jest niska (67%) na tle pozostałych wymienionych 
szczepień w badaniu.

ZNAJOMOŚĆ SZCZEPIEŃ DZIECI

Przeciwko 
odrze, 

śwince i 
różyczce

Przeciwko 
tężcowi

Przeciwko 
gruźlicy

Przeciw 
rotawirusom

Przeciw 
ospie 

wietrznej

Przeciwko 
pneumo-
kokom

Przeciwko 
krztuścowi

Przeciwko 
błonicy

Przeciw 
meningo-

kokom

Przeciw 
wiruso-wemu 

zapaleniu 
wątroby typu 

A

Przeciwko 
wiruso-
wemu 

zapaleniu 
wątroby typu 

B

Przeciw 
kleszczo-

wemu 
zapaleniu 

mózgu 

Przeciwko 
polio

Przeciwko 
zakażeniom 

wirusem 
brodawczaka 

ludzkiego 
(HPV) 

Przeciwko 
grypie

Z1. Proszę z poniższej listy szczepień dzieci wybrać te, o których Pan/i kiedykolwiek słyszał/a. [możliwość wyboru wielu odpowiedzi].

Podstawa: cała próba, N=1002

Odpowiedź na 
pytanie półotwarte: 

„inne, jakie?”
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KTÓRE SZCZEPIENIA SĄ W ŚWIADOMOŚCI RODZICÓW OBOWIĄZKOWE / ZALECANE / DODATKOWE?

Świadomość tego, które szczepienia są obowiązkowe dla dzieci jest wśród rodziców dość wysoka.
W przypadku szczepienia przeciw HPV, 42% badanych uważa, że szczepienia te są zalecane w ramach 
Programu Szczepień Ochronnych, a 43% uważa je za dodatkowe.

Z2. A które szczepienia są, Pana/i zdaniem, obecnie:

Podstawa: cała próba, N=1002

Przeciwko 
odrze, 

śwince i 
różyczce

Przeciwko 
tężcowi

Przeciwko 
gruźlicy

Przeciw 
rotawirusom

Przeciwko 
krztuścowi

Przeciwko 
błonicy

Przeciwko 
polio

Przeciwko 
polio

Przeciw 
ospie 

wietrznej

Przeciw 
meningo-

kokom

Przeciwko 
wiruso-wemu 

zapaleniu 
wątroby typu 

A

Przeciw 
kleszczo-

wemu 
zapaleniu 

mózgu 

Przeciwko 
zakażeniom 

wirusem 
brodawczaka 

ludzkiego 
(HPV) 

Przeciwko 
pneumo-
kokom

89%
75% 80%

20%

78% 77%

41%

68%
53%

13%
34%

10% 15% 21%

9%

13%
13%

51%

12% 13%

36%

18%
30%

56%
37%

43% 42%
52%

2%
12% 7%

29%
9% 10%

24%
14% 17%

31% 30%
47% 43%

26% Dodatkowe, 
uzupełniające 
profilaktykę chorób 
zakaźnych u dzieci

Zalecane w ramach 
Programu Szczepień 
Ochronnych 

Obowiązkowe w 
ramach Programu 
Szczepień Ochronnych

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZALECANE* *

Szczepienia obowiązkowe i zalecane wg Kalendarza Szczepień na rok 2022 zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 
(informacja ze strony szczepienia.pzh.gov.pl z dnia 23.02.2022.) 
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Jedynie 18% rodziców deklaruje, że wybrało dotychczas szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego dla swojego dziecka lub dzieci. Jest to wynik dużo niższy niż dla innych szczepień zalecanych, 
jakimi są szczepienia przeciwko ospie wietrznej (55%), czy meningokokom (28%).

Przeciwko 
odrze, 

śwince i 
różyczce 

Przeciwko 
gruźlicy 

Przeciwko 
krztuścowi 

Przeciwko 
błonicy 

Przeciwko 
tężcowi 

Przeciwko 
polio 

Przeciw 
ospie 

wietrznej 

Przeciwko 
pneumo-
kokom 

Przeciwko 
wirusowemu 

zapaleniu 
wątroby typu 

B 

Przeciw 
rotawirusom 

Przeciw 
wirusowemu 

zapaleniu 
wątroby typu 

A

Przeciw 
meningo-

kokom 

Przeciwko 
zakażeniom 

wirusem 
brodawczaka 

ludzkiego 
(HPV) 

Przeciw 
kleszczo-

wemu 
zapaleniu 

mózgu 

Grypa 

Z3. Które z poniższych szczepień wybrał/a Pan/i dla swojego dziecka / dzieci. [kafeteria odpowiedzi]

JAKIE SZCZEPIENIA WYBRALI RODZICE?

80%
70% 70% 68% 67%

59% 55%

42% 39% 38%
29% 28%

18% 16%

0%

Podstawa: cała próba, N=1002

Odpowiedź na 
pytanie półotwarte: 

„inne, jakie?”
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Wirus brodawczaka ludzkiego: skłonność do szczepienia i znajomość 

wywoływanych chorób
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OGÓLNA SKŁONNOŚĆ DO ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV

Niecałe 30% rodziców byłaby skłonna zaszczepić swoje dziecko/dzieci przeciw wirusowi brodawczaka 
ludzkiemu przy założeniu, że szczepienie byłoby nieobowiązkowe i bezpłatne. W ramach szczepienia 
obowiązkowego i bezpłatnego skłonność rodziców jest niewiele wyższa i wynosi 42%.

Z9a-c.Proszę określić na ile skłonny/a byłby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko / dzieci przeciw zakażeniu 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przy założeniu że szczepienie jest:

42%

29%

19%

41%

44%

43%

10%

19%

28%

7%

8%

10%

Obowiązkowe i bezpłatne

Nieobowiązkowe/Dobrowolne i bezpłatne

Nieobowiązkowe/Dobrowolne i dostepne za
odpłatnością 50% jego ceny

Zdecydowanie bym zaszczepił/a Raczej bym zaszczepił/a

Raczej bym nie zaszczepił/a Zdecydowanie bym nie zaszczepił/a

Podstawa cała próba. N=1002
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60%

35%

19%

13%

3%

nie wiem\ trudno powiedzieć

wszystkie nowotwory

rak szyjki macicy

nowotwory        
(niesprecyzowane)

wszystkie choroby skórne 
(brodawki\ narośla, choroby skórne)

29%

5%

15%

22%

21%

8%

Połowa rodziców nie słyszała o chorobach powodowanych przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), a co 
trzeci się ich obawia. Wśród wymienionych chorób, 60% rodziców w ogóle ich nie zna, a 35% wskazało na 
niesprecyzowany rodzaj nowotworu.

48%
52%

ŚWIADOMOŚĆ

NIE

TAK

AW1.Czy słyszał/a Pan/i o chorobach wywoływanych przez 
wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)? 

CHOROBY POWODOWANE PRZEZ HPV

OBAWA
AW1_1.W jakim stopniu obawia się Pan/i chorób 
wywoływanych przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?

ZNAJOMOŚĆ CHORÓB
AW2.Jakie Pana/i zdaniem choroby mogą być wywoływane 
przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)? [pytanie otwarte]
/ Pokazano odpowiedzi powyżej 1%

nie wiem / trudno powiedzieć

5 – W ogóle się nie obawiam

4

3

2

1 – bardzo się obawiam

Podstawa cała próba. N=1002

29%
Obawia 

się

Podstawa cała próba. N=1002 Podstawa cała próba. N=1002
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8%

19%

39%

35%

CHĘĆ ZASZCZEPIENIA A ZNAJOMOŚĆ 
KONSEKWENCJI 

KONSEKWENCJE ZAKAŻENIA SIĘ HPV 
(znajomość wspomagana)

AW3.Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) może powodować zachorowania na raka 
szyjki macicy, nowotwory pochwy, sromu, odbytu, głowy i szyi, raka prącia a także może 
powodować powstawanie brodawek narządów płciowych (tzw. kłykcin kończystych). Czy przed 
przeczytaniem tej informacji, była ona Panu/i znana?

AW4. Znając te możliwe konsekwencje zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV), chciałby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko / dzieci przeciw zakażeniom 
tym wirusem?

63%

11% 26%

NIE

TAK

NIE 
WIEM

Nigdy wcześniej nie słyszałem/am
o tych konsekwencjach 

Znałem/am tylko niektóre z tych 
konsekwencji 

Znałem/am większość z tych 
konsekwencji 

Znałem/am wszystkie konsekwencje

Podstawa cała próba. N=1002 Podstawa cała próba. N=1002

35% wszystkich rodziców deklaruje, że nigdy wcześniej nie słyszało o konsekwencjach zakażenia wirusem 
brodawczaka ludzkiego. Po zapoznaniu się z możliwymi konsekwencjami zakażenia, 63% rodziców chciałoby 
zaszczepić swoje dziecko/dzieci.
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SKŁONNOŚĆ DO ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV 
(przed zapoznaniem się z konsekwencjami)

W grupie rodziców, którzy zapoznali się z informacją o konsekwencjach zakażenia wirusem brodawczaka 
ludzkiego i chcą zaszczepić swoje dziecko/dzieci (lub nie są pewni) przeciwko HPV, skłonność do 
zaszczepienia wyniosła 47% przy założeniu, że szczepienie jest nieobowiązkowe i bezpłatne. To znacznie 
więcej niż przed zapoznaniem się z tą informacją (29%).

Podstawa: cała próba. N=1002

SKŁONNOŚĆ DO ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV 
(po zapoznaniu się z konsekwencjami)

Z9_1a-1c.Proszę określić na ile teraz skłonny/a byłby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko / 
dzieci przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przy założeniu że 
szczepienie jest:

Podstawa: rodzice, znający konsekwencje zakażenia HPV, którzy chcieliby zaszczepić swoje 
dziecko/dzieci lub nie wiedzą czy chcieliby zaszczepić. N=894

Z9a-c.Proszę określić na ile skłonny/a byłby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko / dzieci przeciw 
zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), przy założeniu że szczepienie jest:

42%

29%

19%

41%

44%

43%

10%

19%

28%

7%

8%

10%

Obowiązkowe i bezpłatne

Nieobowiązkowe
/Dobrowolne i bezpłatne

Nieobowiązkowe
/Dobrowolne i dostepne za

odpłatnością 50% jego ceny

55%

47%

28%

37%

41%

49%

6%

10%

20%

Zdecydowanie bym zaszczepił/a Raczej bym zaszczepił/a Raczej bym nie zaszczepił/a Zdecydowanie bym nie zaszczepił/a

2%

2%

3%

17



| Badanie świadomości i postaw rodziców wobec szczepień przeciw HPV | Raport wyników CAWI  |  Luty 2022

41%

30%

38%

44%

14%

19%

7%

7%

Zdecydowanie bym zaszczepił/a Raczej bym zaszczepił/a

Raczej bym nie zaszczepił/a Zdecydowanie bym nie zaszczepił/a

Większy jest odsetek zdecydowanych rodziców (41%) skłonnych zaszczepić swoje dziecko przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego, przy założeniu że byłoby to możliwe do wykonania u lekarza POZ, bez konieczności 
udawania się do apteki celem realizacji recepty.

Z8AB. Proszę określić, na ile skłonny/a byłby/byłaby Pan/i zaszczepić swoje dziecko przeciw zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), 
przy założeniu że szczepienie jest: 

Podstawa: cała próba. N=1002

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 ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV A REALIZACJA RECEPTY
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Wirus brodawczaka ludzkiego: motywatory i bariery szczepienia dzieci 
przeciwko HPV
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18%

82%

JAKI ODSETEK RODZICÓW WYBRAŁ/NIE WYBRAŁ DOTYCHCZAS SZCZEPIENIA PRZECIW HPV?

Aż 82% rodziców ze wszystkich badanych nie wybrało dotychczas dla dziecka/dzieci szczepienia przeciw 
wirusowi brodawczaka ludzkiemu HPV.

Z3. Które z poniższych szczepień wybrał/a Pan/i dla swojego dziecka / dzieci. [kafeteria odpowiedzi]

Podstawa: cała próba, N=1002

Odsetek rodziców, 
którzy DOTYCHCZAS 
WYBRALI szczepienie 

przeciw HPV dla 
swojego dziecka/dzieci.

N=176Odsetek rodziców, 
którzy DOTYCHCZAS

NIE WYBRALI 
szczepienia przeciw 

HPV dla swojego 
dziecka/dzieci.

N=826
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Szczepienie zalecił mi personel medyczny

Boję się zachorowania przez dziecko na choroby powodowane 
zakażeniem wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 

Wiedziałem\am, że to szczepienie chroni przed zachorowaniem 
na nowotwory 

Wiem, że te szczepienia są bezpieczne 

Wiem, że to szczepienia jest skuteczne 

Chcę wykonywać wszystkie szczepienia, żeby uchronić moje 
dziecko przed chorobami zakaźnymi 

Stosuję się do wszystkich zaleceń kalendarza szczepień 

Poleciła mi rodzina \ znajomi \ inne mamy 

Pozostałe moje dzieci są zaszczepione 

56%

31%

23%

20%

19%

18%

14%

9%

6%

Z6a. Dlaczego zaszczepił/a Pan/i dziecko / dzieci przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego 
(HPV)? Proszę z poniższej listy zaznaczyć najważniejsze powody... [więcej niż 1 wskazanie]

DLACZEGO RODZICE WYBRALI DOTYCHCZAS SZCZEPIENIA PRZECIW HPV?

Wśród rodziców, którzy wybrali szczepienie przeciwko HPV, najważniejszym czynnikiem jest zalecenie 
personelu medycznego (lekarza, pielęgniarka).

Procent rodziców, 
którzy WYBRALI 
DOTYCHCZAS 

szczepienie przeciw 
HPV dla swojego 

dziecka.
N=176

18%
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Nie mam wystarczających informacji o tym szczepieniu 

Nie wiem kiedy dziecko powinno być zaszczepione 

To jest szczepienie zalecane a nie obowiązkowe, więc nie 
widzę konieczności aby je wykonywać

Obawiam się powikłań po tym szczepieniu

Nie stać mnie na to szczepienie, bo jest za drogie

Obawiam się dodatkowo obciążać układ odpornościowy 
dziecka

Nie mam przekonania, że to szczepienie jest bezpieczne

Nie mam przekonania, w jakim zakresie to szczepienie jest 
skuteczne 

Nieodpowiedni wiek dziecka

Odradził mi personel medyczny

Obawiam się, że mimo szczepienia, dziecko i tak zachoruje

Szczepienie jest dedykowane dla dziewczynek

36%

19%

14%

12%

12%

9%

9%

8%

4%

4%

2%

2%

Z6b. Dlaczego nie zaszczepił/a Pan/i dziecko / dzieci przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)? Proszę z 
poniższej listy zaznaczyć najważniejsze powody... [więcej niż 1 wskazanie] / Odpowiedzi powyżej 1%

DLACZEGO RODZICE NIE WYBRALI DOTYCHCZAS SZCZEPIENIA PRZECIW HPV?

Spośród rodziców, którzy nie wybrali szczepienia przeciwko HPV dla swojego dziecka / dzieci, 36% wskazało 
jako główny powód brak wystarczających informacji o tym szczepieniu, a 19 % nie wie kiedy dziecko powinno 
być szczepione.

Procent rodziców, którzy 
NIE WYBRALI 
DOTYCHCZAS 

szczepienia przeciw HPV 
dla swojego dziecka.

N=826

82%
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Obawiam się powikłań po tym szczepieniu 

Nie mam przekonania, że to szczepienie jest bezpieczne 

Nie mam przekonania, w jakim zakresie to szczepienie jest 
skuteczne

Obawiam się dodatkowo obciążać układ odpornościowy 
dziecka 

To jest szczepienie zalecane a nie obowiązkowe, więc nie 
widzę konieczności aby je wykonywać

Nie mam wystarczających informacji o tym szczepieniu

Nie stać mnie na to szczepienie, bo jest za drogie

Szczepienie jest dedykowane dla dziewczynek 

Obawiam się, że mimo szczepienia, dziecko i tak zachoruje 

Odradził mi personel medyczny

Nie wiem kiedy dziecko powinno być zaszczepione 

Spośród rodziców, którzy nie wybrali dla swoich dzieci szczepienia przeciwko HPV i wskazali, że nie chcą ich 
zaszczepić, najwięcej wskazań padło na obawy przed powikłaniami po szczepieniu. 

DLACZEGO RODZICE NIE ZASZCZEPILI DOTYCHCZAS DZIECI I NADAL NIE CHCĄ SZCZEPIĆ?
Z11_1. Dlaczego NIE chce Pan/i zaszczepić drugiego dziecka / pozostałych dzieci przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)? [więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi] /Pokazano odpowiedzi >1%

44%

37%

26%

24%

23%

19%

9%

8%

7%

4%

2%

Procent rodziców, którzy 
NIE WYBRALI szczepienia 
przeciw HPV dla swojego 

dziecka, I NIE CHCĄ 
ZASZCZEPIĆ.

N=115

14%
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Nie mam wystarczających informacji o tym 
szczepieniu

Brak potrzeby\ niskie ryzyko zachorowania

Obawiam się powikłań po tym szczepieniu

Brak przekonania\ pewności do szczepionki\ strach\ obawy

Nie mam przekonania, że to szczepienie jest bezpieczne

Szczepienie jest dedykowane dla dziewczynek

Brak zaleceń\ informacji od lekarza

Inny powód dotyczący tego szczepienia

49%

8%

5%

5%

4%

4%

3%

2%

Najczęściej wskazywanym powodem, dla którego rodzice, którzy dotąd nie zaszczepili dziecka nie wiedzą czy 
chcą to zrobić, jest brak informacji o szczepieniu przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. 

DLACZEGO RODZICE NIE SĄ PEWNI SZCZEPIENIA DZIECI?
Z12_1.Dlaczego nie jest Pan/i pewien/na, czy chciałby/aby Pan/i zaszczepić swoje dzieci/drugie dziecko? Proszę podać główny powód. [pytanie otwarte] 
/Pokazano odpowiedzi > 1%

52%
Procent rodziców, którzy NIE 

WYBRALI szczepienia przeciw 
HPV dla swojego dziecka,        
I NIE WIEDZĄ CZY CHCĄ 

ZASZCZEPIĆ.
N=431
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Większa ilość informacji o tym szczepieniu

Zalecenie\informacja od lekarza

Tańsze\darmowe szczepienie

Zapewnienie, że szczepienie jest bezpieczne

Zapewnienie o braku powikłań po szczepieniu

Obowiązkowość szczepienia

Większa ilość badań

Dobre\pozytywne opinie

Zapewnienie, że to szczepienie jest skuteczne

Nie zmieniłbym\abym zdania

Inny powód dotyczący tego szczepienia 

Z13_2-3.Co by wpłynęło na zmianę Pana/i zdania, postawy, wobec szczepienia przeciw zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)? [pytanie otwarte] /Pokazano odpowiedzi >1%

„Niższa cena szczepienia”
„Pełna informacja, uczciwe przedstawienie wyników badań”
„Kolejne lata badań nad szczepionką”
„Rzetelne badania, brak skutków ubocznych”
„Przymus szczepień”
„Czytelna ocena następstw szczepień”
„Jeśli by mi zalecił to lekarz rodzinny bądź ktoś bliski z 
rodziny u których dziecko zaszczepiono”.
„Niższa cena szczepienia”

WYPOWIEDZI BADANYCH (wybrane)

CO BY WPŁYNĘŁO NA ZMIANĘ POSTAWY RODZICÓW 

NIECHCĄCYCH / NIEZDECYDOWANYCH CZY SZCZEPIĆ DZIECI?

35%

11%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

16%

3%
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Obawiam się zachorowania przez dziecko na choroby 
powodowane zakażeniem HPV 

Wiem, że to szczepienie chroni przed zachorowaniem na nowotwory

Chcę wykonywać wszystkie szczepienia, żeby uchronić moje dziecko 
przed chorobami zakaźnymi

Wiem, że te szczepienia są bezpieczne 

Szczepienie zalecił mi personel medyczny

Wiem, że to szczepienie jest skuteczne 

Stosuję się do wszystkich zaleceń kalendarza szczepień

Pozostałe moje dzieci są zaszczepione

Poleciła mi rodzina \ znajomi \ inne mamy 

49%

31%

27%

22%

21%

17%

6%

3%

3%

Rodzice, którzy dotąd nie zaszczepili żadnego ze swoich dzieci, ale zadeklarowali chęć ich zaszczepienia, jako 
najważniejszy powód podali, że obawę przed zachorowaniem na choroby powodowane przez HPV (49%).

Z10_1. Dlaczego chce Pan/i zaszczepić swoje dziecko / dzieci przeciw zakażeniom wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV)? Proszę z poniższej listy zaznaczyć najważniejsze powody… 
[więcej niż 1 wskazanie, kafeteria odpowiedzi] Pokazano odpowiedzi >1%

DLACZEGO RODZICE NIESZCZEPIĄCY CHCĄ 
ZASZCZEPIĆPRZECIW HPV? Kluczowe różnice demograficzne: 

 Częściej rodzice chłopców niż dziewczynek 
wskazywali, że chcą zaszczepić swoje dziecko z 
polecenia lekarza. (19% vs 15%)

 Rodzice z wyższym kształceniem w odróżnieniu od 
rodziców ze średnim lub niższym wykształceniem 
(26% vs 14%) częściej deklarowali, że zaszczepią 
dziecko, ponieważ wiedzą, że szczepienie jest 
bezpieczne.

Procent rodziców, którzy 
NIE wybrali szczepienia 

przeciw HPV dla swojego 
dziecka, ALE CHCĄ 

ZASZCZEPIĆ.
N=280

34%
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Wiek dzieci szczepionych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiemu
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Wśród rodziców, którzy zaszczepili swoje dziecko/dzieci przeciwko HPV, 44% deklaruje, że ich dzieci w 
momencie szczepienia miały 11-12 lat. Drugą najczęściej szczepioną grupą jest grupa nastolatków w wieku 
13-14 lat.

ZASZCZEPIŁEM SWOJE DZIECKO/DZIECI W WIEKU
Z5. W jakim wieku było Pana/i dziecko, kiedy zaszczepił/a je Pan/i przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV)?

21%

44%

35%

9 – 10 lat 

11 – 12 lat 

13 – 14 lat 

Kluczowe różnice demograficzne: 

 Częściej ojcowie niż matki deklarowali, że zaszczepili 
swoje dziecko/dzieci w wieku 9-10 lat. (27% vs 10%)

 Natomiast przy dzieciach w wieku 13-14 to matki 
częściej niż ojcowie deklarowały, że szczepiły dzieci.                     
(27% vs 14%).
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34% 14% 52%

Tylko 34% rodziców spośród tych, którzy nie zaszczepili swoich dzieci przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego, chciałoby wykonać to szczepienie kolejnemu dziecku / dzieciom. Najbardziej preferowanym 
przedziałem wiekowym był 11-14 lat.

CHĘĆ ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO HPV
Z7_1. Czy chciałby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko / dzieci przeciw zakażeniom 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)?

TAK NIE WIEM

Rodzice, którzy nie wybrali tego 
szczepienia dla swojego dziecka / dzieci, 

ale wyrazili chęć zaszczepienia 
kolejnego/pozostałych dzieci

N=280

NIE

Z9_1. W jakim wieku chciałby/aby Pan/i zaszczepić swoje dziecko:

Podstawa: rodzice, którzy nie wybrali szczepienia przeciw HPV dla swojego dziecka/dzieci. 
N=826

W JAKIM WIEKU RODZICE CHCIELIBY 
ZASZCZEPIĆ DZIECKO?

16%

42%

42%

9 – 10 lat 

11 – 12 lat 

13 – 14 lat 

29



Dziękujemy!

Kantar Polska S.A.

Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa

t. +48 (22) 54 52 000

f. +48 (22) 54 52 100

www.kantar.com

Jan Brüggemann
Senior Client Executive
@ jan.bruggemann@kantar.com
M +48 535 867 187

Urszula Włodarska
Senior Client Executive
@ urszula.wlodarska@kantar.com
M +48 504 135 620


