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Analiza stanu wiedzy młodych ludzi na temat 
laboratoryjnych badań profilaktycznych
The analysis of young people’s knowledge on preventive laboratory tests
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Paulina Gil-Kulik, Janusz Kocki
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Aim. To determine the level of knowledge of young people on the subject 
of laboratory tests in connection with prevention of many diseases, and to 
present the understanding of the basic notions from the area of laboratory 
diagnostics.

Material & methods. The study was carried out using the diagnostic poll 
method with the use of an original survey questionnaire. The study was 
conducted on a group of 317 randomly selected young people. 

Results & conclusions. On the basis of the study results, one can state that 
young people’s level of knowledge on preventive laboratory tests is satisfying. 
At the same time, the polls show that continuous organising of prophylactic 
campaigns is indispensable in promoting healthy life-style and in increasing 
people’s awareness about the importance of an early diagnosis. 

Key words: prophylactic exams, laboratory tests, chronic diseases, laboratory 
diagnostics

Cel badań. Poznanie stanu wiedzy młodych ludzi na temat badań 
laboratoryjnych związanych z profilaktyką wielu chorób oraz zobrazowanie 
znajomości podstawowych pojęć z działu diagnostyki laboratoryjnej.

Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. 
Objęto nim grupę młodych dorosłych. Uczestniczyło w niej 317 osób 
wybranych losowo.

Wyniki i wnioski. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań 
można stwierdzić, że stan wiedzy młodych ludzi na temat laboratoryjnych 
badań profilaktycznych jest zadowalający. Jednocześnie z przeprowadzonego 
sondaży wynika, że ciągłe organizowanie akcji profilaktycznych jest 
niezbędnie do propagowania zdrowego stylu życia i poprawy świadomości 
ludzi w aspekcie ważności wczesnej diagnozy.

Słowa kluczowe: badania profilaktyczne, badania laboratoryjne, choroby 
przewlekłe, diagnostyka laboratoryjna
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Wstęp	

	 Postęp	cywilizacyjny	oraz	szeroki	dostęp	do	wie-
dzy	oraz	fachowej	literatury	powinien	mieć	związek	
ze	wzrastającą	świadomością	wśród	pacjentów.	Wydaje	
się,	że	ciągłe	nawoływanie	do	dbania	o	własne	zdrowie	
i	przeprowadzanie	badań	profilaktycznych,	jest	zbęd-
ne.	Jednak	nie	zawsze	tak	się	dzieje.	Niezbędne	jest	
stałe	 podnoszenie	 poziomu	 wykrywalności	 różnych	
chorób	 oraz	 przekonywanie	 pacjentów	 do	 dbania	
o	własne	 zdrowie.	 Warto	 również	 przypominać	 pa-
cjentom	 o	 zaletach	 badań	 laboratoryjnych,	 a	 także	
podkreślać	 ich	 wartość	 i	 znaczenie	 w	 profilaktyce	
chorób	[1-4].	
	 Manifestacja	objawów	klinicznych	wielu	chorób	
jest	często	ostatnią	cechą,	w	kolejności	występowania,	
charakterystyczną	 dla	 danej	 jednostki	 chorobowej.	
Wiele	chorób	udaje	się	wyleczyć	w	bardzo	wczesnym	

stadium,	 a	 niektórym	 można	 całkowicie	 zapobiec.	
Warunkiem	 powodzenia	 jest	 jednak	 odpowiednio	
wczesne	ich	wykrycie	[1,	2,	3,	5,	6].	
	 Dzięki	 laboratoryjnym	 badaniom	 profilaktycz-
nym	 wzrastają	 szanse	 na	 zachowanie	 zdrowia.	 Jest	
to	 sposób	 na	 szybką	 i	 trafną	 diagnozę	 czynników	
ryzyka	 zachorowań.	 Szczegółowy	 zakres	 badań	 dla	
poszczególnych	 grup	 ryzyka	 zawodowego	 został	
określony	wrozporządzeniu	Ministra	Pracy	i	Opieki	
Socjalnej	 z	 dnia	 30.05.1996	 r.	 w	 sprawie	 przepro-
wadzania	 badań	 lekarskich	 pracowników,	 zakresu	
profilaktycznej	 opieki	 zdrowotnej	 nad	 pracownika-
mi	 oraz	 orzeczeń	 lekarskich	 wydawanych	 do	 celów	
przewidzianych	 w	 Kodeksie	 pracy	 [7].	 Niezależ-
nie	 od	 powyższego,	 zakres	 badań	 wyznacza	 także	
szereg	 przepisów	 szczegółowych,	 odnoszących	 się	
do	 konkretnych	 grup	 zawodowych.	 Wykonywanie	
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badań	 profilaktycznych	 jest	 obligatoryjne	 dla	 osób	
chcących	podjąć	lub	kontynuować	zatrudnienie	[8].	
Pacjenci	 powinni	 wykonywać	 następujące	 badania:	
morfologię	krwi,	analizę	ogólną	moczu	oraz	badania	
biochemiczne,	w	skład	których	wchodzi:	lipidogram	
(służący	określeniu	ryzyka	wystąpienia	chorób	serca,	
udaru,	zawału	czy	chorób	naczyń),	oznaczanie	para-
metrów	wątrobowych	(enzymy	wątrobowe,	bilirubina	
–	pomagają	diagnozować	choroby	wątroby	 i	nerek),	
glukozy	 (w	celu	 diagnozowania	 cukrzycy),	 badania	
hormonalne	 oceniające	 kondycję	 tarczycy,	 badania	
serologiczne	(umożliwiające	diagnostykę	bezobjawo-
wych	 zakażeń	 wirusowych	 wątroby),	 badanie	 kału	
pomocne	w	diagnostyce	chorób	przewodu	pokarmo-
wego	oraz	wiele	innych.	Uważa	się,	że	do	profilu	badań	
profilaktycznych	 należy	 włączyć	 testy	 genetyczne,	
które	 mogę	 określić	 predyspozycje	 do	 wystąpienia	
nowotworów,	 np.	 piersi.	 Wykrywalność	 wczesnego	
raka	u	pacjentki	z	defektem	genu	BRCA1	za	pomocą	
mammografii	 nie	 przekracza	 20%.	 Z	 kolei	 badanie	
metodą	 rezonansu	 magnetycznego	 jest	 względnie	
drogie,	żeby	je	proponować	wszystkim	kobietom,	choć	
daje	90%	pewności.	Wydaje	się,	że	najskuteczniejszy	
i	 najtańszy	 jest	 test	 oparty	 o	 badania	 DNA.	 Odpo-
wiednie	działania	profilaktyczne	mogą	spowodować	
znaczne	 obniżenie	 ryzyka	 –	 nawet	 o	 kilkadziesiąt	
procent	[9].	Badanie	morfologii	krwi	(z	analizatora	
lub	po	wykonaniu	rozmazu	ręcznego)	dostarcza	wielu	
cennych	 informacji	 na	 temat	 parametrów	 układów	
czerwonokrwinkowego,	 białokrwinkowego	 i	 płytko-
twórczego,	możemy	rozpoznać	m.in.	choroby	układu	
krwiotwórczego,	występowanie	anemii	i	innych	pato-
logii.	Analiza	ogólna	moczu	wydaje	się	być	idealnym	
badaniem	 przesiewowym,	 dzięki	 któremu	 możemy	
diagnozować	 choroby	 zarówno	 układu	 moczowego,	
układu	krążenia	oraz	choroby	metaboliczne	(w	tym	
cukrzycę),	czy	stany	zapalne	dróg	moczowych.	Sądzi	
się,	że	w	przypadku	braku	niepokojących	objawów,	raz	
w	roku	należy	wykonać	analizę	ogólną	moczu,	mor-
fologię	krwi,	oznaczyć	poziom	glikemii	oraz	poziom	
cholesterolu	we	krwi	[1-6,	10-14].

Materiał	i	metody

	 W	ramach	działalności	Studenckiego	Koła	Nauko-
wego	Laboratoryjnej	Genetyki	Medycznej	działającego	
przy	 Zakładzie	 Genetyki	 Klinicznej	 Uniwersytetu	
Medycznego	 w	 Lublinie,	 zostały	 przeprowadzone	
anonimowe	badania	ankietowe	na	temat:	„Profilak-
tyczne	 badania	 laboratoryjne	 –	 ocena	 stanu	 wiedzy	
młodych	 ludzi”.	 Badania	 te	 zrealizowane	 zostały	
w	marcu	2013	r.	i	miały	na	celu	zobrazowanie	stanu	
wiedzy	 i	 postawy	 młodych	 ludzi	 dotyczącej	 badań	
profilaktycznych.	 Na	 ich	 potrzeby	 przebadano	 317	
osób.	Badanie	realizowane	zostało	metodą	autorskich,	
indywidualnych	 wywiadów	 kwestionariuszowych	

rozsyłanych	w	formie	elektronicznej.	Grupę	badaną	
w	 większości	 stanowili	 studenci	 uczelni	 wyższych,	
którzy	 zostali	 wybrani	 losowo	 i	 wyrazili	 zgodę	 na	
wykonanie	ankiety.
	 Grupa	ankietowanych	składała	się	z	264	kobiet	
i	 53	 mężczyzn,	 co	 stanowiło	 odpowiednio	 83,3%	
i	16,7%	 całej	 grupy.	 Wiek	 badanych	 zawierał	 się	
w	przedziale	 18-29	 lat,	 z	 czego	 najwięcej	 (22,1%)	
stanowiły	osoby	w	wieku	21	lat.

Wyniki

	 Respondenci	najczęściej	określali	swój	status	ma-
terialny	 jako	średni	(43,2%),	natomiast	najrzadziej	
wybierali	status	bardzo	dobry	(6,3%).	
	 Spośród	respondentów	przeprowadzonej	ankiety,	
aż	95%	uważa,	że	badania	laboratoryjne	są	niezbędne	
do	 diagnozy	 wielu	 chorób.	 Zapytani	 również	 o	 to:	
„Czy	 kiedykolwiek	 w	 życiu	 wykonywał/a	 Pan/Pani	
badania	laboratoryjne?”	w	zdecydowanej	większości	
odpowiadali:	„Tak”	(92,1%).	Blisko	7,5%	wszystkich	
badanych	deklaruje,	że	nigdy	w	życiu	nie	wykonało	
żadnego	badania	laboratoryjnego.	Zauważyć	można,	
że	wśród	osób	uznających	badania	laboratoryjne	jako	
niezbędny	krok	do	diagnozy	różnych	chorób,	aż	6,3%	
z	nich	nigdy	nie	poddało	się	takim	badaniom.
	 Ankietowani	z	grupy	osób	nigdy	nie	badających	
się,	 na	 pytanie:	 „Dlaczego	 nie	 wykonuje	 Pan/Pani	
badań	 laboratoryjnych?”	 najczęściej	 odpowiadali	
„uważam,	że	to	zbędne,	bo	nic	mnie	nie	boli”	(23,8%)	
oraz	„nie	mam	czasu”	(16,7%).	Interesujące,	że	14,9%	
ankietowanych	nie	wykonuje	badań,	ponieważ	boi	się	
pobierania	krwi.	Respondenci	prawie	równie	często	
wybierali	 odpowiedź:	 „badania	 są	 zbyt	 drogie,	 a	 ja	
nie	 mam	 na	 to	 pieniędzy”.	 Zaskakującym	 faktem	
jest,	że	nieco	ponad	8%	osób	nie	wykonywało	badań,	
ponieważ	nie	wiedzieli	oni,	że	badania	laboratoryjne	
można	wykonywać	w	celu	profilaktyki.	Naszą	uwagę	
przyciąga	również	fakt,	że	blisko	8%	ankietowanych	
rezygnuje	 z	 badań,	 gdyż	 boi	 się	 wykrycia	 u	 siebie	
poważnej	choroby.	Zastanawiające	jest	też,	że	prawie	
4%	ankietowanych	nie	badało	się,	ponieważ	ich	lekarz	
odmawia	 wydania	 im	 skierowania,	 a	 odmowę	 swą	
motywuje	brakiem	konieczności	wykonywania	badań	
laboratoryjnych	regularnie	(tab.	I).
	 W	 grupie	 osób	 badających	 się,	 najczęściej	 wy-
konywane	były	badanie	krwi,	moczu	i	kału.	Zostały	
one	 przeprowadzone	 głownie	 na	 zlecenie	 lekarza	
z	jego	 inicjatywy	(30,2%)	oraz	z	własnej	 inicjatywy	
pacjenta	(po	uprzedniej	prośbie	o	wydanie	skierowa-
nia)	–	21,7%.	Zauważyć	można	również,	że	około	¼	
respondentów	zdecydowała	się	na	wykonanie	badania	
odpłatnie.	Niewielki	odsetek	badanych	stanowią	oso-
by,	które	badania	wykonały	na	zlecenie	pracodawcy	
(9,8%)	lub	podczas	pobytu	w	szpitalu	(6,4%).	Mło-
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dzi	ludzie	w	większości	dostrzegają	potrzebę	dbania	
o	swoje	zdrowie.	Świadczy	o	tym	fakt,	że	43%	z	nich	
wykonało	badanie	laboratoryjne	w	przeciągu	6	ostat-
nich	miesięcy,	a	prawie	23%	w	przeciągu	ostatniego	
roku.	31	osób	(co	stanowiło	10,5%	ogółu)	nie	przepro-
wadzało	żadnych	badań	w	przeciągu	ostatnich	trzech	
lat	(ryc.	1).	Ponad	połowa	badanych	(58,1%),	w	celu	
interpretacji	otrzymanych	wyników	badań,	udała	się	
do	lekarza.	Pozostali,	wiedzę	na	temat	swoich	wyni-
ków	pozyskują	w	większości	w	oparciu	o	wiadomości	
znalezione	w	Internecie	(15,2%)	oraz	w	literaturze	
medycznej	(11,2%).	18	osób	(co	stanowiło	4,8%	ogółu	
badanych)	przyznało	się,	że	w	ogóle	nie	analizowało	
otrzymanych	wyników.
	 W	grupie	33,3%	respondentów,	wykonane	badania	
pozwoliły	na	wykrycie	choroby	lub	nieprawidłowego	

stanu	zdrowia.	Spośród	nich,	blisko	¾	osób	potwier-
dziło	podjęcie	leczenia	wykrytej	choroby.	Analizując	
wyniki	 pod	 kątem	 obecności	 chorób	 przewlekłych	
u	ankietowanych,	można	zauważyć,	że	u	18,6%	z	nich	
jest	ona	obecna.	Zapytani:	„Czy	w	związku	z	tą	cho-
robą	wykonuje	Pan/Pani	regularnie	badania	laborato-
ryjne?”	twierdząco	odpowiedziało	tylko	46,2%	osób	
z	tej	grupy.
	 Wykonane	przez	ankietowanych	badania	w	więk-
szości	były	refundowane	(63%).	Na	badania	częściowo	
lub	 w	 pełni	 płatne,	 prawie	 połowa	 ankietowanych	
(42,3%)	przeznaczyła	powyżej	50	zł	(ryc.	2).

Tabela I. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego nie wykonuje Pan/Pani 
badań laboratoryjnych?”
Table I. Distribution of answers to the question: „Why do you not undergo 
laboratory test?”

odpowiedzi /responses procent 
/percent

Uważam, że to zbędne, bo nic mnie nie boli /I think that it is 
unnecessary, because I don’t feel any pain

23,8%

Nie mam na to czasu /I don’t have time for it 16,7%

Boję się pobierania krwi /I am afraid of having my blood sample 
taken

14,3%

Badania są zbyt drogie, a ja nie mam na to pieniędzy /Lab tests 
are expensive, and I don’t have money for it

13,1%

Boję się, że zostanie wykryta u mnie jakaś poważna choroba 
/I am afraid that I will be diagnosed with a serious disease 

8,3%

Nie wiedziałem/am, że badania laboratoryjne można wykony-
wać w celu profilaktyki /I didn’t know that lab tests can be done 
for disease prevention

8,3%

Żadne z powyższych /None of them 8,3%

Mój lekarz nie chce mi dać skierowania bo uważa, że nie ma 
potrzeby wykonywania badań laboratoryjnych regularnie  
/My GP doesn’t want to give me a referral, because he thinks 
there is no need for regular lab tests 

3,6%

Inny powód /Other reason 3,6%

Ryc. 1. Wykres obrazujący kiedy ankietowani wykonywali ostatnie 
badania laboratoryjne

Fig. 1. Diagram presenting time span from last laboratory tests in the 
respondents

w ciągu ostatnich 6 miesięcy
43%

w ciągu ostatniego roku
23%

więcej niż rok temu
12%

2-3 lata temu
11%

kilka lat temu
11%

nie pamiętam
1% żadne z powyższych

1%

Ryc. 2. Wykres obrazujący wysokość opłat za ostatnie wykonane ba-
dania nierefundowane

Fig. 2. Diagram presenting fees for recent non-refundable laboratory 
tests

> 50 zł
42%

0-10 zł
18%

21-30 zł
14%

11-20 zł
11%

41-50 zł
9%

31-40 zł
6%

	 W	badaniach	ankietowych	sprawdzono	także,	jak	
wygląda	 wykonywanie	 regularnych	 badań	 profilak-
tycznych	w	rodzinach	przebadanych	osób.	Na	pytanie:	
„Czy	Pana/Pani	rodzina	(rodzice,	rodzeństwo)	wyko-
nują	badania	laboratoryjne	regularnie?”	odpowiedzi	
przeczącej	udzieliło	30,6%	badanych.	27,5%	spośród	
nich	twierdzi,	że	ich	rodzina	bada	się	regularnie	i	do-
kładnie	tyle	samo	osób	udzieliło	odpowiedzi:	„Tylko	
osoby	pracujące	badają	się	regularnie	podczas	badań	
okresowych	w	pracy”.
	 Kolejnym	punktem	naszych	rozważań	jest	ogólna	
wiedza	młodych	dorosłych	na	temat	badań	profilak-
tycznych.	 W	 celu	 zobrazowania	 wiedzy	 badanych	
na	ten	temat,	zadano	im	kilka	pytań.	Jednym	z	nich	
było	pytanie	odnośnie	tego,	 jak	często	powinny	być	
wykonywane	 podstawowe	 badania	 profilaktyczne	
(morfologia	 krwi,	 stężenie	 glukozy,	 lipidogram,	
badanie	 moczu,	 itp.).	 Większość	 głosów	 rozkładała	
się	na	dwie	odpowiedzi:	„raz	w	roku”	(56,5%)	oraz	
„dwa	razy	w	roku”	(24,9%).	Zaskakujące	jest,	że	6%	
badanych,	na	powyższe	pytanie	udzieliło	odpowiedzi:	
„tylko	wtedy,	kiedy	zleca	lekarz”.	Pocieszający	może	
wydawać	się	fakt,	że	tylko	1,6%	respondentów	uważa	
badania	laboratoryjne	jako	zbędne	do	diagnozy	wielu	
chorób.	Jak	wspomniano	w	poprzedniej	części	naszych	
rozważań,	zdecydowana	większość	(94,9%)	uważa,	że	
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badania	analityczne	są	niezbędne	do	tego	celu.	3,5%	
ankietowanych	nie	ma	zdania	na	ten	temat.	
	 Postanowiliśmy	 również	 sprawdzić	 stan	 wiedzy	
ludzi	 młodych	 na	 temat	 najczęściej	 wykonywanych	
podstawowych	 badań	 laboratoryjnych.	 Niemalże	
¾	badanych	uważa	badanie	ogólne	moczu,	jako	bada-
nie	ważne	i	istotne.	Nieco	ponad	21%	ankietowanych	
uważa,	 że	 jest	 to	 badanie	 mało	 ważne,	 ale	 czasami	
konieczne,	 zaś	 5,4%	 nie	 ma	 zdania	 na	 temat	 wagi	
tego	badania.	Na	pytanie:	„Czy	wie	Pan/Pani	co	to	jest	
i	czemu	służy	badanie	morfologiczne	krwi	(tzw.	mor-
fologia)?”	blisko	91%	respondentów	odpowiedziało	
twierdząco,	zaś	zaledwie	2,84%	odpowiedziało	prze-
cząco.	Z	grona	osób	deklarujących	posiadanie	wiedzy	
o	badaniu	morfologii	krwi,	aż	blisko	46%	z	nich	nie	
wiedziało,	co	oznaczają	skróty	takie	jak:	RBC,	WBC,	
PLT,	pojawiające	się	na	wyniku.	
	 W	 pytaniach	 dotyczących	 źródeł	 pozyskiwania	
wiedzy	na	temat	badań	profilaktycznych	oraz	przygo-
towania	się	do	nich,	ankietowani	najczęściej	korzystali	
z	porady	lekarza,	wiedzy	dostępnej	w	Internecie	oraz	
czerpali	informacje	od	rodziny	i	znajomych.	Stosunko-
wo	często	wykorzystywali	również	wiedzę	znalezioną	w	
literaturze	medycznej	oraz	poradnikach	i	czasopismach	
o	tej	tematyce.	Niewielki	odsetek	osób	(około	3%)	nie	
poszukuje	wiedzy	na	ten	temat.	Poszukiwania	wiedzy	
o	podstawowych	badaniach	profilaktycznych	skutkuje	
tym,	że	90,5%	ankietowanych	jest	świadomych	tego,	jak	
ważne	jest	odpowiednie	przygotowanie	się	do	nich.	
	 Ogólną	 wiedzę	 młodych	 na	 temat	 badań	 gene-
tycznych	można	przybliżyć	dzięki	prezentacji	ich	od-
powiedzi	na	pytania	dotyczące	występowania	chorób	
genetycznych,	ich	diagnozowania	oraz	podstawowych	
pojęć	z	tym	związanych.	Łatwe	do	przewidzenia	było,	
że	pierwszym	i	najczęstszym	skojarzeniem	z	pojęciem	
„badania	genetyczne”	była	diagnostyka	chorób	gene-
tycznych,	co	stanowiło	zdecydowaną	większość	odpo-
wiedzi	(82,6%).	Blisko	10%	ankietowanych	uważa	je	
za	badania	skomplikowane	i	rzadko	wykonywane.	Pew-
na	część	studentów	kojarzy	to	pojęcie	z	kryminalistyką	
i	 badaniem	 na	 potwierdzenie	 ojcostwa,	 natomiast	
znikomy	procent	nie	zna	tego	pojęcia.
	 Analizując	 charakterystykę	 badań	 genetycznych	
uzyskaliśmy	dość	ciekawy	rozkład	odpowiedzi	wskazu-
jący	na	posiadanie	przez	ankietowanych	dużego	pozio-
mu	wiedzy	o	tej	tematyce.	Respondenci	są	w	większości	
świadomi,	że	badania	genetyczne	można	wykonać	u	każ-
dego	człowieka	z	próbki	krwi	oraz	że	są	one	bezpieczne,	
bezbolesne	i	nie	są	obciążone	żadnym	ryzykiem.	
	 Z	 badaniami	 genetycznymi	 powiązane	 są	 rów-
nież	dotyczące	kobiet	badania	prenatalne.	Jednakże	
¼	ankietowanych	przez	nas	kobiet	nie	wie,	na	czym	
one	polegają.	W	grupie	mężczyzn	wiedzę	na	ten	temat	
deklarowało	50%	z	nich.

	 W	związku	ze	stale	rosnącą	zachorowalnością	na	
choroby	nowotworowe,	ankietowanym	zadaliśmy	py-
tanie	na	temat	markerów	nowotworowych.	Z	hasłem	
tym	 zetknęło	 się	 62%	 badanych	 i	 wśród	 tej	 grupy	
83,5%	wiedziało	czym	dokładnie	są	markery	nowo-
tworowe.	
	 Badaną	grupę	zapytaliśmy,	co	konkretnie	robią	dla	
swojego	zdrowia,	jak	się	odżywiają,	czy	wykonują	pod-
stawowe	badania	profilaktyczne,	a	także	czy	posiadają	
niezbędna	wiedzę,	aby	uchronić	się	przed	chorobami.
	 Badanych	poprosiliśmy	również	o	krótką	charak-
terystykę	ich	stylu	życia	oraz	stosunek	do	badań	pro-
filaktycznych.	W	tej	grupie	pytań	rozkład	odpowiedzi	
przedstawiono	w	tabeli	II.

Tabela II. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak określasz swój styl życia?”
Table II. Distribution of answers to the question: “How do you evaluate your 
lifestyle?”

odpowiedzi /responses
procent 
/percent

Nie dbam jakoś szczególnie o swoje zdrowie, nie odżywiam 
się zbyt zdrowo, żyję w stresie, nie uprawiam regularnie sportu 
i zdarza mi się pic alkohol lub palić, ale badam się regularnie  
/I don’t care particularly about my health, my nutrition is not very 
healthy, I live in stress, do not do sports regularly and sometimes 
drink alcohol or smoke, but I do laboratory tests regularly

23,9%

Nie dbam jakoś szczególnie o swoje zdrowie, nie odżywiam 
się zbyt zdrowo, żyję w stresie, nie uprawiam regularnie sportu 
i zdarza mi się pic alkohol lub palić. Nie badam się regularnie  
/I don’t care particularly about my health, my nutrition is not very 
healthy, I live in stress, do not do sports regularly and sometimes 
drink alcohol or smoke. I don’t do laboratory tests regularly

22,3%

Dbam o zdrowie, prowadzę zdrowy styl życia, nie palę, nie piję, 
uprawiam sport, ale nie badam się regularnie. Uważam, że zdro-
wy tryb życia zwalnia mnie od konieczności wykonywania badań 
/I care about my health, lead a healthy lifestyle, do not smoke, 
do not drink, do sports, but I don’t do laboratory tests regularly. 
I believe that a healthy lifestyle releases me from the obligation 
to perform laboratory tests regularly

20,7%

Opisałbym/opisałabym siebie inaczej /I would describe myself 
differently

18,1%

Dbam o swoje zdrowie, prowadzę bardzo zdrowy styl życia, 
nie palę, nie piję, uprawiam sport i badam się regularnie (co 
najmniej 1 raz do roku) i mam świadomość, że badania mogą 
wykryć różne choroby /I care about my health, lead a very 
healthy lifestyle, do not smoke, do not drink, do sports and 
laboratory tests regularly (at least once a year) and I am aware 
that laboratory tests can detect various diseases

14,9%

Czasami choruję na przeziębienia, czasami coś mi dolega, ale 
uważam, że jest to całkiem normalne i nie ma konieczności re-
gularnego badania się /Sometimes I suffer from cold, sometimes 
I do not feel well, but I think it is normal and there is no need to 
do regular laboratory tests

37,2%

Nic mnie nie boli, nie odczuwam żadnych dolegliwości, więc 
uważam, że jestem zupełnie zdrowy/a, ale uważam, że badania 
laboratoryjne są mi potrzebne /I don’t feel any pain, so I think I’m 
perfectly healthy, but I also think that I need to do laboratory tests 

28,5%

Odczuwam ból i inne dolegliwości i od razu udaję się w tym do 
lekarza, żeby to on podjął dalsze kroki / When I do not feel well 
I am immediately looking for doctor’s help

13,9%

Nic mnie nie boli, nie odczuwam żadnych dolegliwości, więc 
uważam, że jestem zupełnie zdrowy/a, a badania laboratoryjne 
nie są mi potrzebne /I don’t feel any pain, so I think I’m perfect-
ly healthy, and I think I don’t need to do laboratory tests

11,3%

Opisałabym/opisałbym siebie inaczej /I would describe myself 
differently

9,1%
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	 Zapytaliśmy	ankietowanych,	czy	w	ich	rodzinach	
występują	 choroby	 przewlekłe	 i	 genetyczne.	 36,9%	
respondentów	 potwierdziło	 występowanie	 chorób	
przewlekłych	u	swoich	rodziców	lub	rodzeństwa,	zaś	
obecność	 chorób	 genetycznych	 potwierdziło	 17,9%	
badanych.	W	związku	z	dość	częstym	występowaniem	
chorób	przewlekłych	wśród	członków	rodziny,	posta-
nowiliśmy	sprawdzić,	czy	ankietowani	obawiają	się	wy-
stąpienia	podobnych	chorób	u	siebie.	Zapytani:	„Czy	
boi	się	Pan/Pani,	że	w	przyszłości	zachoruje	na	jakąś	
poważną	chorobę,	np.	białaczkę/cukrzycę?”	–	w	47%	
odpowiedzieli	twierdząco.	Odpowiedzi	te	skłoniły	nas	
do	analizy	wiedzy	badanych	na	temat	ryzyka	rozwi-
nięcia	się	danych	chorób	u	nich	samych.	Za	przykład	
posłużyła	nam	cukrzyca,	 jako	 jedna	z	najczęstszych	
chorób	cywilizacyjnych	w	Polsce.	Poprosiliśmy	grupę	
młodych	ludzi	o	wybranie	jednego	zdania,	które	we-
dług	nich	jest	najbardziej	słuszne	(tab.	III).

Tabela III. Rozkład odpowiedzi na pytanie o ryzyko pojawienia się choroby 
u ankietowanych
Table III. Distribution of answers to the question about the risk of disease

odpowiedzi /responses
procent 
/percent

W mojej rodzinie nie występuje cukrzyca, ale istnieje ryzyko, że 
ja mogę zachorować na nią w przyszłości /In my family no one 
has diabetes, but there is a risk that I might get it in the future 

60,2%

W rodzinie występuje cukrzyca, ale nie daje to pewności, że i ja 
będę chora w przyszłości /My family is diabetic, but it does not 
mean I will get it in the future

33,7%

W mojej rodzinie nie występuje cukrzyca, więc ja na 100% na 
nią nie zachoruję /In my family no one has diabetes, so I there is 
a 100% chance I will not get it

2,9%

Według mnie wszystkie zdania są błędne /In may opinion all of 
the statements are false

2,9%

W mojej rodzinie występuje cukrzyca, więc ja też na 100% będę 
na nią chora w przyszłości /My family is diabetic, so I there is 
a 100% chance I will get it

0,3%

Nie wiem, co to jest cukrzyca /I have no idea what diabetes is 0%

	 W	 związku	 z	 tym,	 że	 większość	 respondentów	
ma	świadomość,	iż	mogą	zachorować	na	tę	chorobę,	
sprawdziliśmy	czy	podjęli	oni	jakiekolwiek	kroki	profi-
laktyczne	w	tym	kierunku.	W	pytaniu	dotyczącym	wy-
konywania	badania	poziomu	glukozy	we	krwi	60,2%	
osób	deklaruje,	że	miało	kiedykolwiek	oznaczany	ten	
parametr.	Blisko	22%	nigdy	nie	wykonywało	takiego	
badania,	pozostali	zaś	nie	pamiętają.	Ankietowani	od-
powiedzieli	nam	za	pomocą,	jakiej	metody	oznaczono	
u	nich	poziom	glukozy	(ryc.	3).
	 Ponadto	 prawie	 70%	 uważa,	 że	 jednorazowo	
wykonane	 badanie	 glukozy	 za	 pomocą	 glukometru	
o	dowolnej	porze	dnia	(tzw.	badanie	przygodne)	nie	
może	 być	 podstawą	 do	 rozpoznania/wykluczenia	
cukrzycy.	Blisko	18%	jest	przeciwnego	zdania.
	 W	kolejnej	części	naszej	ankiety	chcieliśmy	zob-
razować,	jak	młodzi	ludzie	oceniają	(w	skali	od	1	do	
5,	gdzie	5	to	ocena	najwyższa)	dostęp	do	bezpłatnych	

badań	laboratoryjnych.	Prawie	42%	badanych	nie	ma	
zdania	na	ten	temat,	zaś	21,1%	ankietowanych	ocenia	
dostęp	na	3.	
	 Zdecydowana	 większość	 pytanych	 młodych	
(88,3%)	uważała,	że	akcje	profilaktyczne	zachęcające	
do	badań	są	bardzo	potrzebne,	tylko	40%	ankietowa-
nych	spotkało	się	kiedykolwiek	z	taką	akcją.	
	 Zapytaliśmy	 również,	 jak	 ankietowani	 oceniają	
swój	 ogólny	 stan	 wiedzy	 na	 temat	 laboratoryjnych	
badań	profilaktycznych.	Większość	badanych	oceniła	
swój	stan	wiedzy	na	ten	temat	dostatecznie	(43,5%),	
zaś	 31,2%	–	dobrze.	Nieco	ponad	2,5%	ankietowa-
nych	deklarowało,	że	nie	posiada	wiedzy	na	ten	temat	
(ryc.	4).

Ryc. 3. Rozkład metod, jakimi badani mieli wykonane oznaczenie 
stężenia glukozy we krwi

Fig. 3. Distribution of the methods used in blood glucose test
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Ryc. 4. Wykres obrazujący ocenę stanu wiedzy badanych na temat 
badań profilaktycznych

Fig. 4. Diagram presenting evaluation of knowledge about preventive 
tests
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	 Na	zakończenie	ankiety	postanowiliśmy	spraw-
dzić,	czy	badani	zdają	sobie	sprawę	z	tego,	kto	zajmuje	
się	badaniami	laboratoryjnymi.	Okazuje	się,	że	35%	
ankietowanych	 nie	wie,	kim	 jest	 i	 czym	się	 zajmuje	
diagnosta	laboratoryjny.	
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Dyskusja	i	wnioski

	 Ankietowani	 młodzi	 ludzie	 w	 większości	 mają	
świadomość	wagi	i	znaczenia	badań	profilaktycznych.	
Potwierdzeniem	tego	jest	fakt,	że	przeważająca	więk-
szość	z	nich	wykonuje	badania	laboratoryjne.	Osoby	
niebadające	się	stanowią	bardzo	mały	odsetek	naszej	
grupy	badanej,	a	fakt	nie	przeprowadzania	przez	te	
osoby	 badań	 nie	 wynika	 z	 braku	 dostępu	 do	 nich.	
Zapytani	 o	 powód	 rezygnacji	 z	 badań	 w	 większości	
usprawiedliwiali	 się	 brakiem	 dolegliwości	 i	 symp-
tomów	 chorobowych,	 brakiem	 czasu	 oraz	 strachem	
przed	pobieraniem	krwi.	Dla	pewnej	grupy	osób	ba-
dania	są	zbyt	drogie,	a	niektórzy	z	nich	nie	wiedzieli	
o	możliwości	wykonywania	badań	w	celu	profilaktyki.	
Odpowiedzi	ankietowanych	sugerują	zatem,	że	część	
z	nich	 ma	 mylne	 wyobrażenie	 odnośnie	 diagnozo-
wania	 choroby,	 gdyż	 sądzą,	 że	 tylko	 pojawiające	 się	
dolegliwości	mogą	sugerować	rozwój	choroby.	Często	
bywa	 jednak,	że	choroba	rozwija	się	bez	wyraźnych	
objawów,	 a	 jej	 wykrycie	 jest	 możliwe	 przy	 pomocy	
badań	laboratoryjnych.
	 Młodzi	 ludzie	 wykonują	 badania	 laboratoryjne	
głównie	na	zlecenie	lekarza,	ale	również	stosunkowo	
często	badają	się	we	własnym	zakresie	(tzw.	badania	
prywatne).	Są	to	głównie	badania	krwi	i	moczu,	oraz	
rzadziej	badania	kału.	Z	przeprowadzonej	ankiety	wy-
nika,	że	większość	młodych	ludzi	bada	się	regularnie,	
a	otrzymane	wyniki	zazwyczaj	konsultują	z	lekarzem.	
Analizując	 otrzymane	 wyniki	 można	 zauważyć,	 że	
największą	popularnością	cieszą	się	badania	refundo-
wane	przez	państwo.	Wnioskiem	wypływającym	z	tych	
odpowiedzi,	jest	konieczność	ciągłego	refundowania	
przez	państwo	podstawowych	badań,	oraz	poszerza-
niem	ich	panelu.
	 Wiedza	 respondentów,	 jak	 wynika	 z	 przepro-
wadzonego	 sondażu,	 pochodzi	 głównie	 od	 lekarza	
i	z	Internetu.	Ankietowani	stosunkowo	często	wyko-
rzystywali	 również	 wiedzę	 znalezioną	 w	 literaturze	
medycznej	oraz	poradnikach	i	czasopismach	o	tema-
tyce	medycznej.
Wskazuje	to	na	znaczącą	rolę	lekarza	w	zakresie	profi-
laktyki.	Głównie	w	gestii	lekarzy	leży	zatem	kreowanie	
właściwych	zachowań	prozdrowotnych	wśród	pacjen-
tów.	Jak	wynika	z	badań,	duży	wpływ	na	świadomość	
i	wiedzę	pacjentów	ma	Internet.	Dlatego	ważne	jest	
również,	 aby	 zamieszczane	 w	 sieci	 informacje	 były	
rzetelne	 i	 zgodne	 z	 prawdą	 oraz	 w	 pewien	 sposób	
weryfikowane.	Jednocześnie	należałoby	uświadamiać	
młodych	ludzi,	że	nie	wszystkie	znalezione	przez	nich	
w	tym	źródle	informacje	są	godne	zaufania.	Potrzebne	
jest	właściwe	ukierunkowanie	młodych	ludzi	odnośnie	
poszukiwania	informacji	oraz	umiejętności	krytycznej	
ich	selekcji.	Współcześnie	uznaje	się,	że	jednym	z	wy-

zwań	zdrowia	publicznego,	powinno	być	kształtowanie	
„health	literacy”	człowieka.	W	najprostszym	ujęciu,	
chodzi	o	rozumienie	przekazów	zdrowotnych	[15].
	 Osoby	 pytane	 w	 naszej	 ankiecie	 wykazały	 się	
znaczną	 wiedzą	 dotyczącą	 badań	 laboratoryjnych.	
Większość	badanych	wie,	na	czym	polega	podstawo-
we	 badanie	 moczu	 i	 kału,	 a	 także	 morfologia	 krwi.	
Zadowalający	 jest	 również	 fakt,	 że	 większy	 odsetek	
respondentów	 potrafi	 rozwinąć	 podstawowe	 skróty	
morfologiczne	zawarte	na	wyniku.	
	 O	ile	większość	ankietowanych	zdaje	sobie	sprawę,	
w	jakim	celu	przeprowadza	się	badania	profilaktyczne	
i	genetyczne,	o	tyle	sytuacja	w	przypadku	badań	pre-
natalnych	przedstawia	się	nieco	inaczej.	W	populacji	
młodych	 kobiet,	 bardzo	 znaczący	 odsetek	 nie	 wie,	
czym	są	badania	prenatalne.	Sugeruje	 to	niewystar-
czającą	wiedzę	młodych	kobiet,	do	których	badania	
te	docelowo	są	kierowane.
	 Z	powyższych	rozważań	wynika,	że	młodzi	ludzie	
badają	się	regularnie.	Mogłoby	to	sugerować,	że	uznają	
oni	badania	laboratoryjne	za	ważną	część	profilaktyki.	
Jednak	analizując	otrzymane	dane	w	oparciu	o	rozkład	
odpowiedzi	przedstawiony	w	Tabeli	1,	można	dostrzec	
pewną	rozbieżność	w	postawach	ankietowanych.	Z	sa-
mooceny	postaw,	o	którą	zostali	przez	nas	poproszeni	
wynika,	że	znaczny	odsetek	młodych	ludzi	uznaje,	że	
nie	ma	potrzeby	badać	się	regularnie.	Warto	zastano-
wić	się	nad	tym,	z	czego	mogą	wynikać	przedstawione	
różnice.	Być	może	wynikają	one	z	faktu,	że	większość	
wykonywanych	badań	jest	skutkiem	namowy,	odgór-
nej	sugestii	lub	konieczności.	Innym	powodem	może	
być	ciągle	zbyt	mała	świadomość	młodych	ludzi	o	tym,	
że	„lepiej	zapobiegać	niż	leczyć”.	Jako	obecni	studenci	
z	własnego	doświadczenia	wiemy,	że	będąc	młodym	
człowiekiem,	 który	 korzysta	 z	 życia	 pełną	 piersią,	
rzadko	myśli	się	o	własnym	zdrowiu.	Z	tego	względu	
warto	 przypominać	 młodym,	 zabieganym	 ludziom	
o	tym,	co	najważniejsze	–	o	zdrowiu.
	 Na	podstawie	przeprowadzonych	badań	możemy	
wnioskować,	że	wiedza	na	temat	diagnozowania	i	pro-
filaktyki	 choroby	 metabolicznej,	 jaką	 jest	 cukrzyca,	
wśród	znacznej	części	młodych	ludzi	jest	wystarczają-
ca.	Mniemamy,	że	stan	ten	wynika	z	dość	szeroko	pro-
wadzonych	w	społeczeństwie	akcji	profilaktycznych	
propagujących	 diagnostykę	 cukrzycy.	 Jak	 twierdzi	
ponad	 88%	 ankietowanych,	 tego	 typu	 akcje	 są	 bar-
dzo	przydatne,	gdyż	uświadamiają	oraz	motywują	do	
podjęcia	pewnych	działań	związanych	z	ich	zdrowiem.	
Faktycznie	jednak	akcji	tych	jest	nadal	zbyt	mało,	gdyż	
tylko	mniej	niż	połowa	badanych	zetknęła	się	z	tego	
typu	działalnością.	Z	odpowiedzi	ankietowanych	jasno	
wynika,	że	są	pozytywnie	nastawieni	do	takich	akcji.	
Uważają	oni,	że	takie	działania	są	potrzebne.	
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Podsumowanie

	 Przeprowadzone	 badania	 pomogły	 nam	 ocenić	
stan	 wiedzy	 i	 świadomość	 młodych	 ludzi	 na	 temat	
badań	 profilaktycznych,	 który	 oceniamy	 jako	 za-
dowalający.	 Jednakże	 ciągłe	 przeprowadzanie	 akcji	
profilaktycznych	 jest	 niezbędnie	 do	 propagowania	
zdrowego	 stylu	 życia	 i	 poprawy	 świadomości	 ludzi	
odnośnie	wagi	wczesnej	diagnozy	[4].	Reasumując,	
jesteśmy	 pozytywnie	 zaskoczeni	 stanem	 wiedzy	
młodych	ludzi	odnośnie	działu	medycyny,	jakim	jest	
diagnostyka	 laboratoryjna.	 Martwi	nas	 jednak	 fakt,	

że	zawód	diagnosty	nie	jest	powszechnie	znany	i	nie	
cieszy	 się	 zasłużonym	 szacunkiem	 adekwatnym	 do	
wykonywanej	przez	nas	pracy.

Praca powstała z wykorzystaniem sprzętu zakupionego 
w ramach Projektu: „Wyposażenie innowacyjnych labo-
ratoriów prowadzących badania nad nowymi lekami sto-
sowanymi w terapii chorób cywilizacyjnych i nowotworo-
wych” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 
Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna 
Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie Innowacji.
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