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Streszczenie 

Wprowadzenie  

     Zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) oraz nabyty zespół upośledzenia odporności 

(AIDS) są poważnymi problemami współczesnego świata. 

     Obecnie świat walczy z AIDS, którego główną bronią są: długoletnia bezobjawowość, brak szczepionki 

oraz przejawy dyskryminacji ludzi nią dotkniętych. 

Cel pracy 

     Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy i postaw młodzieży na temat zagadnień dotyczących HIV/AIDS. 

Materiał i metoda  
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     W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety. Badania 

ostały przeprowadzone wśród 149 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej .  

Wyniki  

     Młodzież w większości wie, jakie są drogi zakażenia wirusem HIV. Badani wiedzą, że AIDS jest chorobą 

nieuleczalną i znają pojęcie okienka serologicznego. Młodzież zna sposoby zabezpieczenia się przed zakażeniem 

i wie, że pierwszy stosunek z nosicielem wirusa HIV lub osobą chorą na AIDS grozi zakażeniem HIV. Badani w 

większości uważają, że postawa społeczeństwa wobec założonych HIV jest negatywna. Większość badanych nie 

obawiałaby się chodzić do tej samej klasy, co osoba zakażona wirusem HIV, zamieszkać w jednym domu z 

osobą chorą lub zakażoną a połowa nie odczuwałaby dyskomfortu pracując zawodowo z tymi osobami. Tylko 

1/6 uczniów dopuszcza możliwość kontaktów towarzyskich z osobą zakażoną wirusem HIV lub chorą na AIDS. 

Większość uczniów nie obwinia chorych na AIDS, że przyczynili się do powstania choroby.  

Wnioski  

1. Młodzież dysponuje tylko ogólnymi informacjami na temat AIDS i HIV .  

2. W życiu codziennym większość z nich chroniłaby siebie przed zakażeniem poprzez szczególne 

zwracanie uwagi na kontakty seksualne i stosowanie prezerwatywy. 

3. Obcy nosiciele HIV i chorzy na AIDS są odbierani poprzez młodzież jako poważne zagrożenie, 

natomiast bliskie im osoby których dotknie ta choroba nie są przez nich odrzucani. 

 

Słowa kluczowe: HIV, AIDS, uczniowie, wiedza, postawy. 

 

Abstract 

Introduction   

     Infection with human immunodeficiency virus (HIV) and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) 

are serious problems of the modern world. 

     Currently, the world is struggling with AIDS, the main weapons of which include: long-term lack of 

symptoms, lack of vaccine and discrimination on the side of the people who are not affected by it. 

The purpose of the thesis 

     The purpose of the thesis is to evaluate the level of knowledge and attitudes of young people toward 

issues relating to HIV/AIDS. 

Material and method 

     A diagnostic survey method using survey technique was used in the thesis.  

The research was conducted among 149 students from a post-secondary school.  

Results  

In most cases, young people know the ways of HIV infection. The Respondents know that 

AIDS is an incurable disease and they are familiar with the concept of the serological window. Young people 

know how to protect themselves against infection and they know that the first intercourse with a HIV carrier or 

someone who has AIDS constitutes a risk of infection with HIV. In most cases, the Respondents think that the 

attitude of the society towards people infected with HIV is negative. Most Respondents would not be afraid to be 

in the same class with a person infected with HIV, live in the same house with a person who is sick or infected 

and half of the Respondents would not feel a discomfort while working with these people. Only 1/3 of the 

students allow the possibility of the social contact with a person infected with HIV or a person suffering from 

AIDS. Most students do not blame people suffering from AIDS for that they contributed to the disease.  

Conclusions  

1. Young people do not have comprehensive knowledge about HIV/AIDS.  

2. The Respondents show positive attitudes towards people living with HIV/AIDS and show a willingness 

to help them; 

3. Most students do not blame people suffering from AIDS for that they contributed to the disease. 

Key words: HIV, AIDS, students, knowledge, attitudes. 
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Wprowadzenie  

     Od połowy lat siedemdziesiątych XX wieku lekarze z USA i kilku innych miast 

europejskich zaobserwowali występowanie wśród młodych ludzi schorzenia trudnego do 

zdiagnozowania i leczenia, o niespotykanym dotąd przebiegu.[1] W wyniku prowadzonych w 

badań w 1982 roku sformułowany został termin AIDS ( ang. aquired immune deficiency 

syndrome) [2] a rok później Montagnier i współpracownicy z Instytutu Pasteura odkryli wirus 

odpowiedzialny za wywołanie tej choroby[3]. 

     Od zarania dziejów ludzkość musiała się zmagać się z nowo pojawiającymi 

epidemiami. Obecnie świat walczy z AIDS, którego główną bronią są: długoletnia 

bezobjawowość, seksualna, krwionośna oraz wertykalna droga przenoszenia się, brak 

szczepionki oraz przejawy dyskryminacji i stygmatyzacji ludzi nią dotkniętych.  

     Społeczeństwo musi mieć wiedzę na temat samego wirusa, znać drogi zakażenia oraz 

wiedzieć, jakie są objawy choroby. Wiedza musi również dotyczyć sposobu możliwego 

zakażenia siebie oraz innych. 

     Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu 

Higieny, od wdrożenia badań w 1985 roku do 30 czerwca 2008 roku, w Polsce stwierdzono 

zakażenie wirusem HIV u 11. 635 osób, wśród których co najmniej 5. 453 zakaziło się 

używając narkotyków w formie dożylnej (47%). W tym czasie odnotowano 2. 052 

zachorowań na AIDS, z czego 927 chorych zmarło. Szacuje się, że ogólna liczba zakażonych 

HIV lub chorych na AIDS w Polsce waha się w granicach 20-30 tysięcy [4].  

     Z badań wynika, że w Polsce tylko około 30% osób zakażonych HIV jest świadomych 

swojego statusu serologicznego. Oznacza to, że 2/3 osób nie wie o swoim zakażeniu i że 

osoby te nie są ujmowane w statystykach. [5,6] Powyższe dane sugerują jak ważne jest 

zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa HIV w społeczeństwie.  

     Profilaktyka pierwszej fazy łączy się z wyposażeniem młodych ludzi w odpowiednią 

wiedzę. Niezbędne jest tez kształtowanie właściwych postaw które pomogą unikać 

podejmowania ryzykownych zachowań. 

Cel pracy 

     Celem pracy jest ukazanie wiedzy młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej na temat HIV i 

AIDS oraz ich tendencji do zachowań wobec osób chorych lub nosicieli. W niniejszych 

badaniach podjęto następujące kwestie: 

1. Jakimi informacjami ogólnymi na temat HIV i AIDS dysponuje młodzież? 

2. Czy respondenci mają wiedzę na temat zapobiegania zagrożeniu się HIV w 

wybranych sytuacjach? 



28 

3. Jakie zachowanie wobec chorych na AIDS i nosicieli HIV deklaruje młodzież szkół 

ponadgimnazjalnych? 

Materiał i metoda 

     Badania przeprowadzono od września 2012 roku do kwietnia 2013. Zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 149 uczniów Regionalnego Centrum 

Edukacji Zawodowej w województwie lubelskim. 

     Respondenci to uczniowie w wieku 16-18 lat, (średnia wieku wynosiła 16,8 lat ± 0,65). 

Badania miały charakter anonimowy i  rozdawczy, a udział w nich był dobrowolny. Kobiety - 

56% (L=83) nieznacznie przeważały liczebnie nad mężczyznami – 44% (L=66). Również 

równomierny był rozkład osób biorących udział w badaniu ze względu na miejsce 

zamieszkania, gdyż 50% respondentów zamieszkiwało środowisko miejskie (L=75) i niemal 

tyle samo wiejskie (L=74). Dane przeanalizowano za pomocą oprogramowania Statistica 

10.0. Dla wszystkich tabel wielodzielczych (oprócz prezentujących dane z możliwością wielu 

odpowiedzi w jednym pytaniu) użyto testu dla cech niemierzalnych - χ
2
 Pearsona. Za poziom 

istotności statystycznej przyjęto p<0,05, właściwe dla nauk medycznych i socjologicznych. 

Wyniki 

Orientacja w zakresie podstawowych terminów i pojęć 

     Większość biorących w badaniu uczennic (94%) oraz uczniów (95%) wiedziało, że 

HIV jest nazwą wirusa, tylko nieliczni (K5% v. M5%) błędnie wskazali, iż HIV to nazwa 

choroby. Podobny rozkład odpowiedzi zaobserwowano analizując miejsce zamieszkania 

badanych, nie wykazując istotnych zależności wśród mieszkańców wsi i miast (p=0,6). 

Trudniej było respondentom dopasować odpowiednią regułę określającą znaczenie słowa 

AIDS. 58% respondentek i 48% respondentów prawidłowo zinterpretowało nazwę AIDS. 

Pozostali badani wskazali że AIDS to „ludzki wirus upośledzenia odporności” oraz nieliczni 

(3% mężczyzn) skojarzyli AIDS z chorobami układu pokarmowego, (p=0,2). Większy 

odsetek osób zamieszkujących środowisko wiejskie (60%) od zamieszkujących środowisko 

miejskie (46%) prawidłowo scharakteryzowało pojęcie AIDS, (p=0,2). (tab.1, tab nr 2) 

 

 

 

 

 

 



29 

Tabela 1. Znajomość skrótu „HIV” 

 

„Co to jest HIV?” 
Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Wirus 
7

0 
47% 

7

1 
48% 

1

41 
95% 

Bakteria 0 0% 0 0% 0 0% 

Choroba 3 2% 4 3% 7 5% 

Szczepionka na AIDS  1 1% 0 0% 1 1% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=1,143, p=0,564 

 

Tab.2 Znajomość skrótu „AIDS” 

„Co oznacza skrót AIDS?” 
Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Ludzki wirus upośledzenia 

odporności 

2

8 
19% 

3

9 
26% 

6

7 
45% 

Zespół nabytego 

upośledzenia odporności 

4

5 
30 

3

5 
23% 

8

0 
54% 

Choroba układu 

pokarmowego 
1 1% 1 1% 2 1% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=3,049, p=0,218 

 

     Sprawdzono także wiedzę respondentów na temat podstawowej wiedzy historycznej 

dotyczącej występowania AIDS. Badani mieli określić w której dekadzie XX wieku 

zaobserwowano pierwsze przypadki AIDS w USA. Zdecydowanie większa część (31% kobiet 

i 27% mężczyzn) uważała, że miało to miejsce, wcześniej niż faktycznie oraz w latach 

sześćdziesiątych (odpowiednio 58% i 52%). Prawidłowa odpowiedź – w latach 

osiemdziesiątych, została wybrana przez 11% uczennic i 21% uczniów, (p=0,2). Analizując 

wyniki ze względu na miejsce zamieszkania respondentów, można zaobserwować nieco 

większy udział mieszkańców miast biorących udział w badaniu (9%) aniżeli wsi (6%), którzy 

udzielili prawidłowej odpowiedzi, (p=0,3). (tab.3)  
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Tabela 3, Znajomość elementów historii odkryć AIDS  

„Kiedy zaobserwowano 

pierwsze przypadki AIDS w 

USA?” 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Lata pięćdziesiąte     
2

6 
17% 

1

8 
12% 

4

4 
30% 

Lata sześćdziesiąte    
3

9 
26% 

4

3 
29% 

8

2 
55% 

Lata osiemdziesiąte  9 6% 
1

4 
9% 

2

3 
15% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=2,730, p=0,255 

 

Wiedza na temat istoty problemu 

     Zdecydowana większość badanych uczennic (81%) i uczniów (65%) uważa AIDS za 

chorobę nieuleczalną lub nie posiada wiedzy na ten temat (osoby udzielające odpowiedzi „nie 

wiem”, odpowiednio 13% i 24%), (p=0,1). Zaobserwowano natomiast istotną zależność 

statystyczną dotyczącą  miejsca zamieszkania respondentów- częściej mieszkańcy miast 

(80%) określali AIDS chorobą nieuleczalną aniżeli wsi (68%) oraz rzadziej ich odpowiedź 

brzmiała „nie wiem”, odpowiednio 23% i 10%, (p<0,05). (tab.4) 

Tabela 4. „Czy AIDS jest chorobą uleczalną?” – odpowiedzi respondentów a miejsce 

zamieszkania 

„Czy AIDS jest chorobą 

uleczalną?” 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Tak 4 3% 8 5% 
1

2 
8% 

Nie 
5

1 
34% 

5

9 
40% 

1

10 
74% 

Nie wiem 
1

9 
13% 8 5% 

2

7 
18% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=6,390, p<0,05 

 

     Okienko serologiczne jako czas, który upływa od wtargnięcia wirusa HIV do 

organizmu, do pojawienia się przeciwciał anty-HIV - poprawnie scharakteryzowało tylko 
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28% respondentów płci żeńskiej i 29% męskiej, (p=0,8). Większe zróżnicowanie udzielanych 

odpowiedzi zauważono po dokonaniu analizy materiału względem zmiennej miejsce 

zamieszkania- poprawnej odpowiedzi udzieliło 21% mieszkańców miast oraz 35% 

zamieszkujących wieś, wykazując tendencję do występowania istotnej zależności 

statystycznej, (p<0,06). (tab.5) 

 

Tabela 5. „Co to jest okienko serologiczne?” – odpowiedzi respondentów a miejsce 

zamieszkania 

„Co to jest „okienko 

serologiczne”? 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Jest to czas, jaki upływa od 

wtargnięcia wirusa HIV do 

organizmu, do pojawienia się 

przeciwciał anty-HIV 

2

6 
17% 

1

6 
11% 

4

2 
28% 

Jest to czas, jaki upływa od 

wtargnięcia wirusa HIV do 

organizmu, do pojawienia się 

pierwszych objawów AIDS 

3

6 
24% 

5

1 
34% 

8

7 
58% 

Jest to czas w którym 

występują objawy AIDS 

1

2 
8% 8 5% 

2

0 
13% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=5,760, p=0,056 

 

     Respondenci określali w badaniu również drogi zakażenia wirusem HIV. Wyższy  

poziom wiedzy reprezentowały badane uczennice niż uczniowie, szczególnie w zakresie 

takich dróg zakażenia jak droga kontaktów seksualnych oraz kontaktu błon śluzowych lub 

otwartej rany z zakażoną krwią. Uczniowie zaś nieco częściej niż uczennice (K29% v. 

M36%) wiedzieli o możliwości przenikania wirusa HIV z zakażonej matki na dziecko w 

czasie ciąży, porodu czy karmienia piersią. Jednak różnice w odpowiedziach nie okazały się 

istotne statystycznie. Prawie żadnych różnic nie zaobserwowano w tym zakresie  w 

udzielanych odpowiedziach przez mieszkańców wsi i miast. Niemal wszyscy badani wiedzą, 

że zakazić się wirusem HIV nie można poprzez trzymanie się za ręce, przytulanie. Niemal 1/3 

(32%) ogółu badanych uważało, że zakazić się wirusem HIV można podczas picia z tej samej 

szklanki. Jedzenie tej samej kanapki może skutkować zakażeniem wg 25% respondentów. 

Zaobserwowano statystycznie istotną zależność, względem udzielnych odpowiedzi przez 

badanych różnej płci odnośnie możliwości zakażenia się wirusem HIV podczas używania 
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tych samych urządzeń sanitarnych (kobiety 61%, mężczyźni 44%). Co czwarty badany (26%) 

uznał, iż żadne z przytaczanych zachowań nie skutkuje zakażeniem. Wśród porównywanych 

odpowiedzi mieszkańców wsi i miast, dotyczących zachowań umożliwiających zakażenie 

wirusem HIV, nie zaobserwowano znacznych różnic procentowych w odpowiedziach ani 

istotności statystycznej dotyczącej występujących zależności. (tab.6, tab. 7) 

Tabela 6 Wiedza nt. zagrożenia zakażeniem HIV podczas przebywania z nosicielem a 

miejsce zamieszkania ucznia 

Czy grozi zakażeniem HIV 

przebywanie z nosicielem podczas: 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Trzymania się za ręce lub 

przytulania się  
0 0% 2 1% 2 1% 

Picia z tej samej szklanki 26 
13

% 
22 

11

% 

4

8 
23% 

Jedzenia tej samej kanapki 18 9% 19 9% 
3

7 
18% 

Używania tych samych urządzeń 

sanitarnych 
40 

20

% 
40 

20

% 

8

0 
39% 

Żadna z tych sytuacji nie stwarza 

zagrożenia 
19 9% 19 9% 

3

8 
19% 

Ogółem 
10

3 

50

% 

10

2 

50

% 

2

05 

100

% 

* Respondenci mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź 

Tabela 7. Wiedza uczniów nt. dróg  zakażenia wirusem HIV a miejsce zamieszkania 

uczniów  

Jakie są drogi zakażenia wirusem HIV?  
Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Kontakt seksualny z osobą zakażoną  68 27% 66 26% 
1

34 
53% 

Kontakt błon śluzowych lub otwartej rany z 

zakażoną krwią 
35 14% 34 13% 

6

9 
27% 

Przeniesienia wirusa z matki na dziecko w 

czasie ciąży, porodu, a także podczas karmienia 

piersią 

24 9% 24 9% 
4

8 
19% 

Przez  podanie ręki  2 1% 1 0% 3 1% 

Ogółem 
12

9 
51% 

12

5 
49% 

2

54 
100% 

* Respondenci mogli udzielić więcej niż jedną odpowiedź 
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     Na pytanie, czy każdy nosiciel wirusa HIV zachoruje w przyszłości na AIDS, 

odpowiedzi „nie” udzieliło 54% badanych respondentek i 36% respondentów, a odpowiedzi 

„nie wiem” odpowiednio 37% i 48%. Różnice w prezentowanych odpowiedziach 

ukazujących wyniki ze względu na zmienną płeć, stwarzają tendencję do występowania 

istotności statystycznej, (p=0,08). Analiza dokonana pod kątem  miejsca zamieszkania nie 

wykazała istotnych zależności statystycznych, (p=0,6). (tab. 8) 

Tabela 8. „Czy każdy nosiciel wirusa HIV będzie kiedyś chory na AIDS?” – odpowiedzi 

uczniów z uwzględnieniem miejsca zamieszkania 

Czy każdy nosiciel wirusa 

będzie kiedyś chory na AIDS? 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Tak 
1

0 
7% 7 5% 

1

7 
11% 

Nie 
3

2 
21% 

3

7 
25% 

6

9 
46% 

Nie wiem 
3

2 
21% 

3

1 
21% 

6

3 
42% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=0,900, p=0,637 

 

     Według 10% respondentek i 3% respondentów, prezerwatywa używana podczas 

stosunku seksualnego daje 100% zabezpieczenie przed zakażeniem HIV, brak wiedzy na ten 

temat zadeklarowało 1% kobiet i 6% mężczyzn, zaobserwowano tendencję do występowania 

istotnych zależności statystycznych, (p<0,08). Dane przeanalizowane względem zmiennej 

miejsce zamieszkania wykazują istotną zależność statystyczną, (p<0,02). 10% mieszkańców 

miast i 3% wsi uważa prezerwatywę za 100% zabezpieczenie przed zakażeniem wirusem 

HIV, odpowiedzi „nie wiem” udzielali tylko mieszkający na wsi, 7% spośród nich. (tab. 9) 
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Tabela 9. „Czy prezerwatywa chroni przed zakażeniem wirusem HIV?” ?” – odpowiedzi uczniów z 

uwzględnieniem miejsca zamieszkania 

Czy prezerwatywa chroni przed 

zakażeniem wirusem HIV w 100%? 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Tak 2 1% 8 5% 
1

0 
7% 

Nie 
6

7 
45% 

6

7 
45% 

1

34 
90% 

Nie wiem 5 3% 0 0% 5 3% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 
100% 

χ
2
=8,593, p<0,02 

 

     Pierwszy stosunek płciowy z nosicielem wirusa grozi zakażeniem HIV wg 70% 

uczennic i 36% uczniów, ponadto 20% uczennic i 42% uczniów nie posiada wiedzy co do 

ryzyka zakażenia wirusem HIV podczas jednego aktu płciowego z zakażoną osobą. 

Zależności względem udzielanych odpowiedzi przez przedstawicieli obu płci są istotne 

statycznie - (p<0,0002), natomiast brak jest istotności statystycznej względem zmiennej 

miejsce zamieszkania. (tab.10) 

Tabela 11. Czy pierwszy stosunek z nosicielem HIV grozi zakażeniem? 

Czy pierwszy stosunek z 

nosicielem grozi zakażeniem 

HIV? 

Wieś Miasto Razem 

L % L % L % 

Tak 
4

3 
29% 

3

9 
26% 

8

2 
55% 

Nie 
1

0 
7% 

1

2 
8% 

2

2 
15% 

Nie wiem 
2

1 
14% 

2

4 
16% 

4

5 
30% 

Ogółem 
7

4 
50% 

7

5 
50% 

1

49 

100

% 

χ
2
=0,570, p=0,752 

 

 

     Około połowa badanych kobiet (54%) i mężczyzn (42%) uważa, iż samodzielnie nie 

można stwierdzić faktu bycia nosicielem wirusa HIV, duża grupa badanych nie ma wiedzy w 

tym względzie, udzielając odpowiedzi „nie wiem”, odpowiednio 29% i 39%, (p=0,3). Blisko 
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połowa badanych zamieszkujących wieś (48%) i 18% miasto, również deklaruje brak wiedzy 

na ten temat. Ponadto respondenci zamieszkujący miasto (22%) częściej niż wieś (14%) 

twierdzą, iż samodzielnie mogą stwierdzić, czy są nosicielami HIV, różnice te są istotne 

statystycznie (p<0,001). Więcej respondentek (95%) niż respondentów (74%) uważa, że 

istnieje test na HIV, różnica ta jest istotna statystycznie, (p<0,0003); względem zmiennej 

miejsce zamieszkania brak jest istotności statystycznej. Badani bardzo różnorodnie określali 

czas, który upływa od momentu zakażenia do możliwości wykrycia wirusa HIV, jednak 

większość badanych uczennic (61%) i uczniów (52%) wybrało odpowiedź, iż po sześciu 

tygodniach od kontaktu, (p=0,5). 

     Taki sam odsetek badanych kobiet jak i mężczyzn (30%) uważa, iż w naszym 

społeczeństwie chorzy na AIDS są akceptowani, (p=0,98). Jednak częściej są to osoby 

mieszkające w mieście (36%) niż na wsi (24%), (p=0,1). 

     Więcej uczennic (18%) niż uczniów (11%) deklarowało gotowość udzielenia pomocy 

zranionemu koledze choremu na AIDS lub zakażonemu HIV, znacznie więcej osób tylko 

wtedy jeśli posiadaliby rękawiczki ochronne (odpowiednio 77% i 70%). Co piąty respondent i 

co dwudziesta respondentka, nie udzielił(a)by pomocy osobie zakażonej HIV. Przedstawione 

zależności względem płci są istotne statycznie (p<0,01), natomiast względem miejsca 

zamieszkania nieistotne. Więcej niż połowa badanych płci żeńskiej (65%) i męskiej (52%) 

zadeklarowała gotowość mieszkania w domu z osobą zakażoną HIV bądź chorą na AIDS, 

(p=0,1). Podobne deklaracje złożyło 64% mieszkańców wsi i 55% miast, (p=0,3). Zdaniem 

około 1/3 badanych (31% uczennic i 36% uczniów) w naszym społeczeństwie osoby chore na 

AIDS bez żadnych obaw o nietolerancję mogą ujawniać własną chorobę, (p=0,5). Wśród osób 

tak myślących, częściej są  to mieszkańcy miasta (20%) niż  wsi (13%), (p=0,1). Dyskomfort 

podczas pracy zawodowej z współpracownikiem zakażonym wirusem HIV bądź chorym na 

AIDS odczuwałoby 14% respondentek i 33% respondentów.  1/3 uczennic i połowa uczniów 

nie ma jeszcze na ten temat własnego zdania. Różnice prezentowane względem płci są istotne 

statystycznie (p<0,0001), natomiast względem miejsca zamieszkania nieistotne, (p=0,1). 

Badani określali także możliwość dopuszczenia przez siebie towarzyskich kontaktów z osobą 

zakażoną wirusem HIV lub chorą na AIDS. Skłonnych do podejmowania bliższych 

znajomości z osobami zakażonymi HIV było 17% respondentów. Połowa badanych nie 

podjęłaby relacji towarzyskich z osobą zakażoną HIV, (p=0,1). Istotne zależności statystyczne 

nie występują także wśród badanych zamieszkujących środowisko wiejskie i miejskie. 
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Dyskusja 

     Analiza wyników sondażu diagnostycznego zastosowanego w niniejszych badaniach 

wykazała , że młodzież szkół  ponadgimnazjalnych zna skróty HIV (95%) i AIDS (54%). 

Wyniki te są podobne do uzyskanych w 1996 roku kiedy to dokonano pomiaru poziomu 

wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych [7]. 

     Bardziej szczegółowe informacje jak pojęcie, okienka serologicznego czy historia 

wykrycia pierwszych przypadków zachorowania jest dla większości nieznana (kolejno 

prawidłową 28% i 15%). Można by oczekiwać że prawie dorośli uczniowie będą dysponować 

wiedzą którą można praktycznie zastosować w życiu, tymczasem wyniki tego nie 

potwierdziły. Tylko 74% respondentów zaprzecza twierdzeniu że AIDS jest chorobą 

uleczalną a 18% podkreśliło odpowiedź „nie wiem”. Wykazano też że częściej prawidłowo 

odpowiedzi wskazywali mieszkańcy miasta, a nie wsi. p<0,05. Respondenci z miasta również 

częściej wiedzą że nie można samemu stwierdzić że jest się zagrożonym wirusem HIV (19% 

mieszkańców wsi i 30 % z miasta p< 0,001). Wie też o tym więcej kobiet (54%)  niż 

mężczyzn (42%). Badani w większości wiedzą jednak jak się diagnozuje zarażenie HIV skoro 

na pytanie „Czy istnieje test na HIV” 86% respondentów dało prawidłową odpowiedź, przy 

czym istnieje istotna różnica p<0,0003 między odpowiedziami respondentek (95%) a 

respondentów (74%). Może to wynikać z większego zainteresowania kobiet zdrowiem 

prokreacyjnym. Potwierdza to raport o „Seksualności Polaków 2011”[8]. W którym czytamy 

że zwiększyła się liczba kobiet które poddały się badaniom na obecność wirusa HIV (z 5 % w 

2005 r. Do 9% w 2011 r.). Odsetek mężczyzn wzrósł  jedynie z 8 do 9 procent. 

     Z badań wynika że młodzież szkół ponadgimnazialnych spośród znanych dróg 

szerzenia się zakażenia wirusem HIV najbardziej zna drogę różnorakich kontaktów 

seksualnych (90%). Sondaż diagnostyczny przeprowadzony 2011 r. Wśród studentów 

również wskazuje że ta droga szerzenia się zakażenia jest znana młodzieży[9]. 

     Studenci stwierdzili m. in. że najskuteczniejszą obroną jest unikanie wszelkich 

kontaktów seksualnych z zakażonymi. Natomiast o możliwości przeniesienia wirusa z matki 

na dziecko słyszało niewiele osób badanych (32%). Wynik ten znacznie odbiega od wyniku 

przedstawionego w raporcie z poziomu wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych. Wyraźnie 

zmniejsza się odsetek badanej młodzieży która twierdzi że zakażonej HIV kobiecie w ciąży 

może grozić urodzenie zakażonego dziecka (z 86% w 1996 r. Do 75% w 2007 r.). Z badań 

własnych wynika że zmniejszył się jeszcze o 43%. Co czwarta osoba (26%) z pośród 

respondentów wie, że niektóre sytuacje życia codziennego związane z przebywaniem z 
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nosicielem HIV jak trzymanie się za ręce, picie z tej samej szklanki czy używanie urządzeń 

sanitarnych, stwarzają zagrożenia zarażenia się. 

     Dla 54% respondentów korzystanie z tej samej łazienki czy toalety grozi zarażeniem się 

HIV. Świadczy to o miernej wiedzy uczniów na ten temat, ale i większej ostrożności. Dla 

porównania 11% studentów zdrowia publicznego tez wymieniła takie zagrożenie[10]. 

Wspólne z nosicielem jedzenie kanapki stanowi zagrożenie zdrowia dla 25% respondentów. 

Jest to większy odsetek niż w badaniach innych autorów np. w 1996 roku 9% badanej 

młodzieży stwierdziło że przez wspólne spożywanie produktów pokarmowych można zarazić 

się HIV, a w 2007 roku ten odsetek wzrósł o 8% (17%).  

     Respondenci mają prawidłowe informacje na temat skuteczności używania 

prezerwatywy, 90% z nich wie, że używanie jej w znacznym stopniu może ograniczyć 

rozprzestrzenianie się wirusa HIV ale na pewno nie daje 100% gwarancji. Dla porównania z 

badań wśród młodzieży gimnazjalnej wynika że w 1996 r. 85% wiedziało że prezerwatywa 

zmniejsza ryzyko zakażenia HIV a w 2007 roku jeszcze mniej bo 67%[11]. Ankietowane 

kobiety znacznie częściej niż mężczyźni wiedzą że nawet jeden stosunek seksualny z chorym 

grozi zarażeniem się HIV (70% uczennic v. 36% uczniów) (p< 0,0002). Wynik ten świadczy 

że kobiety bardziej interesują się zdrowiem prokreacyjnym lub mają większą motywację do 

jego zachowania. 

     Według opinii badanej młodzieży chorzy na AIDS nie są akceptowani w naszym 

społeczeństwie (70%). Wynik ten potwierdzają ich odpowiedzi na następne pytania. 

Obawiałoby się chodzić do tej samej klasy wspólnie z nosicielami HIV 64% respondentów 

badanej młodzieży. Wyniki te są zaskakująco wysokie w porównaniu z wynikami z Raportu z 

1996 i 2007 roku[12]. Według którego znacznie mniejszy odsetek młodzieży gimnazjalnej 

twierdził że szkoła jest miejscem gdzie można zarazić się HIV (9% w 1996 roku i 25% w 

2007 roku). Z wynikami odnośnie obaw o wspólną pracę jest nieco inaczej. W 1996 r. 13% 

młodzieży a w 2007 r. 28% uznawało, że w pracy można zarazić się HIV[13]. W niniejszych 

badaniach odsetek ten wynosi, 23% czyli jest wyższy o 5% niż w 2007 r. Na uwagę zasługuje 

następujące zestawienie wyników odpowiedzi: nie obawiałoby się pracować z nosicielem 

HIV 60% respondentów i tyle samo (59%) mieszkałoby w tym samym domu. 59% badanych 

uczniów deklaruje, że mieszkałoby w jednym domu z osobą chorą na AIDS lub zarażoną 

HIV. To o 16% mniejszy odsetek niż studentów, którzy też nie baliby się zamieszkania w 

jednym domu z osoba chorą lub nosicielem HIV 75%[14]. Respondenci (66%) uważają, że 

chorzy na AIDS i nosiciele HIV nie mogą otwarcie ujawniać się w naszym społeczeństwie. 

Jednak 17% badanych dopuszcza kontakty towarzyskie z osobą zakażoną. Pod tym względem 
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badana młodzież wydaje się być bardziej ostrożna niż ogół Polaków, bo jak wynika z badań 

72% osób uważa, że osoby zakażone wirusem HIV lub chore na AIDS powinny mieć 

możliwość kontynuowania swojej pracy, jeśli nawet pracują z innymi ludźmi[15]. Pomocy 

zranionemu koledze choremu na AIDS udzieliłoby prawidłowo, bo w rękawiczkach 74% 

respondentów. Warto podkreślić istotna różnicę między odpowiedziami dziewcząt i chłopców 

(p<0,01). W raporcie przedstawionym przez Z. Izdebskiego podobne wyniki (73%) deklaracji 

podjęcia się opieki nad członkiem rodziny gdyby zachorował na AIDS[16]. Odnośnie 

porównania innych badań młodzieży, 74% w 1996r. I 70% w 2007 roku deklarowało że nie 

zerwałoby kontaktu z przyjacielem który okazałby się osobą żyjącą z HIV. 

Wnioski 

     Badania wstępne wśród młodzieży wykazały, że młodzież dysponuje ogólnymi 

informacjami na temat AIDS i HIV, jednak szczegóły przebiegu choroby i jej diagnostyki są 

mało poznane. Mieszkańcy miasta częściej udzielili prawidłowej odpowiedzi, co do 

sposobów diagnozowania zakażenia HIV. 

     Z obrazu wiedzy prezentowanej przez respondentów można wnioskować, że w życiu 

codziennym większość z nich chroniłaby siebie przed zakażeniem poprzez szczególne 

zwracanie na kontakty seksualne i chronienie się przed zakażeniem poprzez stosowanie 

prezerwatywy. Jednak kobiety częściej prawidłowo nawet jeden kontakt seksualny z 

nosicielem HIV kojarzą z zarażeniem się. Przerażające jest, że większość młodych mężczyzn 

nie zwracałoby na to uwagi (67%). 

     Młodzież szkół ponadgimnazialnych wyraża opinię ze chorzy na AIDS i nosiciele HIV 

z rezerwą są przyjmowani w naszym społeczeństwie i nie powinni się ujawniać. Deklarują 

podobne zachowanie wobec chorych np. obawialiby się chodzić do klasy z osobą chorą. 

Jednak ich pozytywna postawa wobec chorych na AIDS wyraża się poprzez deklarację 

udzielania pomocy zranionemu koledze choremu na AIDS. Zatem obcy nosiciele HIV i 

chorzy na AIDS są odbierani poprzez młodzież jako poważne zagrożenie, natomiast bliskie 

im osoby których dotknie ta choroba nie są przez nich odrzucane. 

     Z powyższych badań wynika, że trzeba wzmocnić propagowanie wiedzy o HIV i AIDS 

wśród młodzieży zwracając uwagę na konkretne możliwości zachowania się w różnych 

sytuacjach stwarzających ryzyko zachorowania. 
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