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Informovanosť mládeže o infekcii ľudskými papillomavírusmi (HPV), rakovine krčka 

maternice a možnosti prevencie 

 

Dobrý deň, 

 

volám sa Dominika Blašková, som študentkou Farmaceutickej fakulty v Hradci Králové, 

Univerzity Karlovej. Chcela by som Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Cieľom je 

získanie informácií o Vašich znalostiach a názoroch na HPV infekciu a o postojoch 

k očkovaniu proti HPV. 

Dotazník je anonymný. Prečítajte si, prosím, pozorne jednotlivé otázky a vybrané odpovede 

zakrúžkujte. 

 

Som:   □ Žena    □ Muž 

 

Vek (napíšte, koľko máte rokov): 

 

Náboženstvo – som veriaci: □  ÁNO   □ NIE 

 

Fajčíte?  □  ÁNO   □ NIE 

 

1. Počuli ste niekedy pojem rakovina krčka maternice alebo rakovina penisu? 

a. Áno 

b. Nie 

 

2. Čo podľa Vás spôsobuje rakovinu krčka maternice? 

a. Ľudský vírus imunitnej nedostatočnosti (HIV) 

b. Ľudský papilomavírus (HPV) 

c. Cytomegalovírus (CMV) 

d. Neviem 

 

3. Čo je podľa Vás zodpovedné za vznik rakoviny krčka maternice? (vyberte iba 1 

možnosť) 

a. Fajčenie cigariet 

b. Prítomnosť infekcie HPV (ľudský papilomavirus) 
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c. Nepravidelné gynekologické prehliadky 

d. Porucha imunity 

e. Promiskuita (časté striedanie sexuálnych partnerov) 

f. Znižujúci sa vek prvého pohlavného styku 

g. Neviem 

 

4. Aké sú podľa Vás najúčinnejšie spôsoby ochrany pred rakovinou krčka maternice? 

(viac možných odpovedí) 

a. Pravidelná návšteva gynekológa 

b. Očkovanie 

c. Chránený pohlavný styk 

d. Hormonálna antikoncepcia 

e. Lieky 

f. Neviem 

 

5. Aké ochorenia môže spôsobiť nákaza ľudskými papillomavírusmi (viac možných 

odpovedí)? 

a. AIDS 

b. Zápal mozgových blán 

c. Rakovinu krčka maternice 

d. Genitálne bradavice 

e. Rakovinu penisu 

f. Neviem 

 

6. Viete, ako sa vírus spôsobujúci rakovinu krčka maternice alebo rakovinu penisu 

prenáša (jedna možná odpoveď)? 

a. Krvou 

b. Pohlavným stykom 

c. Vdychnutím 

d. Neviem 

 

7. Počuli ste niekedy o očkovaní proti papillomavírusom? 

a. Áno 

b. Nie 
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c. Neviem 

 

8. Viete, kedy je najvhodnejšia doba na očkovanie proti rakovine krčka 

maternice/rakovine penisu? 

a. Od 9 – 10 rokov a pred prvým pohlavným stykom 

b. Od 18 rokov 

c. Po prvom pohlavnom styku 

d. Hneď po narodení 

e. Neviem 

 

9. Môže sa očkovať muž proti rakovine penisu rovnakou vakcínou ako žena proti 

rakovine krčka maternice? 

a. Áno 

b. Nie 

c. Neviem 

 

10. Ste očkovaný/á vakcínou proti ľudskému papilomavírusu (HPV)? (v Slovenskej 

republike je možnosť výberu medzi vakcínami Cervarix,Silgard alebo Gardasil) 

a. Áno 

b. Nie 

c. Neviem 

 

11. Ak ste v predchádzajúcej otázke č. 10 odpovedali  Áno, kto rozhodol o Vašom 

očkovaní? 

a. Bolo to moje rozhodnutie sa nechať očkovať 

b. Otec/matka 

c. Lekár/lekárka 

d. Niekto iný – kto?.................. 

 

12. Ak ste na otázku č. 10 odpovedali Nie, máte záujem sa nechať očkovať? 

a. Áno 

b. Nie 

c. Neviem 
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13. Aké sú podľa Vás hlavné dôvody, prečo sa nenechať očkovať proti HPV? (vyberte 

maximálne tri odpovede) 

a. Vysoká cena vakcíny 

b. Nedostatok času 

c. Nedôvera v očkovanie 

d. Pochybnosti o účinnosti vakcíny 

e. Strach z injekcie 

f. Strach z nežiaducich účinkov očkovania 

g. V mojom okolí nie je veľa ľudí, ktorí by boli očkovaní 

h. Nikto mi to nedoporučil 

i. Infekcia ľudskými papilomavírusmi pre mňa predstavuje malé riziko 

 

14. Vyjadrite svoj názor k nasledujúcim tvrdeniam. Podľa Vášho úsudku vyberte číslo na 

stupnici 1 až 5, ktoré vyjadruje mieru Vášho súhlasu alebo nesúhlasu s týmito 

tvrdeniami. 

(1 – úplne súhlasím; 2 – skôr súhlasím; 3 – aj súhlasím/aj nesúhlasím; 4 - skôr 

nesúhlasím; 5 –úplne nesúhlasím) 

 

Mám obavy, že by som mohol/a dostať rakovinu krčka 

maternice, rakovinu penisu 

1 2 3 4 5 

Obávam sa, že by som sa mohol/a nakaziť ľudskými 

papilomavírusmi 

1 2 3 4 5 

Všetci majú rovnakú šancu sa nakaziť ľudskými 

papilomavírusmi, nemôžu toto riziko nijako ovplyvniť 

1 2 3 4 5 

Rakovine krčka maternice/rakovine penisu dokážem predísť 1 2 3 4 5 

Infekcii ľudskými papilomavírusmi dokážem predísť 1 2 3 4 5 

Verím, že nákaza ľudskými papilomavírusmi sa dá vyliečiť 1 2 3 4 5 

Rakovina krčka maternice alebo rakovina penisu je zvyčajne 

liečiteľná, ak sa odhalí včas 

1 2 3 4 5 

Na rakovinu krčka maternice alebo rakovinu penisu sa už 

neumiera 

1 2 3 4 5 
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15. Vyjadrite svoj názor k nasledujúcim tvrdeniam o očkovaní proti HPV. Podľa Vášho 

úsudku vyberte číslo na stupnici 1 až 5, ktoré vyjadruje mieru Vášho súhlasu alebo 

nesúhlasu s týmito tvrdeniami. 

(1 – úplne súhlasím; 2 – skôr súhlasím; 3 – aj súhlasím/aj nesúhlasím; 4 - skôr 

nesúhlasím; 5 – úplne nesúhlasím) 

 

Obávam sa nežiadúcich účinkov vakcíny proti HPV 1 2 3 4 5 

Domnievam sa, že vakcína proti HPV nebola dostatočne 

testovaná 

1 2 3 4 5 

Som znepokojený/á vedľajšími účinkami po očkovaní, ktoré sa 

môžu v budúcnosti objaviť 

1 2 3 4 5 

Nepotrebujem očkovanie proti HPV 1 2 3 4 5 

HPV vakcína je dôležitá v predchádzaní rakovine krčka 

maternice 

1 2 3 4 5 

HPV vakcína je dôležitá v predchádzaní genitálnym 

bradaviciam 

1 2 3 4 5 

HPV vakcína je dôležitá v predchádzaní rakovine penisu 1 2 3 4 5 

HPV očkovanie vedie k promiskuite (častému striedaniu 

sexuálnych partnerov) 

1 2 3 4 5 

HPV očkovanie podporuje začiatok sexuálneho života v 

nižšom veku 

1 2 3 4 5 

 


