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Cíl práce: Zjistit, jaká je informovanost studentek některých středních škol v Hradci Králové o existenci očkování proti lidským papilomavirům, dále zjistit, co dívky vědí o HPV
infekci, jaký je celkový stav proočkovanosti studentek a v neposlední řadě jejich přístup
k dané problematice.
Metody: Dotazníková studie zaměřená na studentky ve věku od 15 do 20 let ze šesti
středních škol v Hradci Králové. Výzkumu se zúčastnily tyto školy: Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola veterinární, Obchodní
akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Gymnázium J. K. Tyla,
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Hotelová škola Hradec Králové, s.r.o.
Výsledky: Naší studie se zúčastnilo celkem 529 dívek. Zjistili jsme, že povědomí respondentek o existenci lidských papilomavirů není příliš uspokojivé, stejně tak jejich informovanost o tom, že jsou tyto viry přenosné pohlavním stykem a že se jimi mohou nakazit
jak ženy, tak muži. S možností vakcinace je obeznámeno 65 % respondentek a celková
proočkovanost je 46,3 %. Na preventivní gynekologické prohlídky dochází o něco více
než polovina (56,9 %) dotázaných, nejvíce studentky hotelové školy. Celkově nejlépe
jsou o problematice HPV a rakoviny děložního čípku informovány studentky střední veterinární školy. Ukázalo se, že studentky střední zdravotnické školy nemají ohledně této
problematiky hlubší vědomosti než studentky ostatních škol, které se této studie zúčastnily.
Závěry: Z našeho výzkumného šetření vyplývá, že i přesto, že od uvedení první vakcíny
proti HPV na trh uplynulo již jedenáct let, mladé dívky jsou stále nedostatečně informovány jak o možnosti vakcinace, tak o samotných původcích rakoviny děložního čípku
a jejich přenosu. Dále jsme zjistili to, že i když si dívky pravděpodobně uvědomují důležitost pravidelných gynekologických prohlídek, nedochází na ně velmi často proto, že
nepociťují žádné problémy. Studentky nejsou patrně seznámeny s tím, že brzká stádia
rakoviny děložního čípku mohou probíhat asymptomaticky.
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