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Badanie zostało przeprowadzone drogą elektroniczną w okresie od 10 października do 27 

listopada 2022. Wzięły w nim udział 234 osoby, jednak analizę danych przeprowadzono na 

ostatecznej próbie 118 mężczyzn. Dane od pozostałych 116 osób były niepełne i uniemożliwiły 

przeprowadzenie analiz. 

 

Wskaźniki demograficzne 

 Wiek 118 osób, dane zebrane od których poddano analizie, mieścił się w przedziale 18-68 

lat, średnia wieku to 36,95 (odchylnie standardowe 11,47).  

72% (N = 85) osób, które wzięły udział w badaniu to mieszkańcy dużych miast (powyżej 

250 tysięcy mieszkańców), 11% (N = 13) to mieszkańcy małych miast (do 50 tysięcy mieszkańców), 

9,3% (N = 11) to mieszkańcy wsi. Pozostałe 7,6% (N = 9) to mieszkańcy średnich miast (od 100 

do 250 tysięcy mieszkańców). 

Większość uczestników badania (62,7%, N = 74) to osoby z wyższym wykształceniem. 

33,9% (N = 40) deklarowało wykształcenie średnie. Dwóch uczestników (1,7%) deklarowało 

wykształcenie zasadnicze zawodowe, po jednym (0,8%) wykształcenie gimnazjalne i podstawowe. 

Łączny odsetek uczestników, którzy deklarowali bycie w związku to 61% (N = 72), z czego 

33,1% (N = 39) deklarowało bycie w związku małżeński, 28% (N = 33) bycie w związku 

nieformalnym. 46 uczestników (38,9%) to osoby, które deklarowany nie pozostawanie w związku 

– 43 (36,4%) to kawalerowie, 3 osoby (2,5%) to osoby rozwiedzione.  

Większość uczestników badania – 65,3% (N = 77) to osoby nieposiadające dzieci. Ojcem 

co najmniej jednego dziecka było 34,7% (N = 41) uczestników. 

 

Ocena stanu zdrowia i zachowania zdrowotne 

Spośród uczestników badania jedynie trzech (2,5%) chorowało w przeszłości na nowotwór, 

pozostałych 115 uczestników (97,5%) nie miało w przeszłości zdiagnozowanego nowotworu. Aż 

71,2% uczestników badania (N = 84) zadeklarowało, że nowotwór miała zdiagnozowana co 



najmniej jedna osoba z rodziny lub bliskiego otoczenia. Najczęściej pojawiające się odpowiedzi 

dotyczące rodzaju nowotworu to: rak prostaty (16), rak piersi (14), rak jelita grubego (12) i rak płuc 

(11). 

 Wykonywanie samobadania jąder zadeklarowało 72 uczestników (61%). Choć 46 

uczestników (39%) deklarowała, że nie wykonuje samobadania, to jednak zdecydowana większość 

(72,9%, N = 86) zgodziła się, ze stwierdzeniem „Wykonywanie samobadania jąder raz w miesiącu 

byłoby dla mnie bardzo korzystne”. 28 uczestników (23,7%) zgodziło się ze stwierdzeniem „Moja 

rodzina sądzi, że powinienem wykonywać samobadanie jąder raz w miesiącu. ze stwierdzeniem, 

„Wykonywanie samobadania jąder raz w miesiącu byłyby dla mnie zupełnie niemożliwe” zgodziły 

się jedynie trzy osoby (2,5%). 

Większość osób badanych określiła swój ogólny stan zdrowia jako dobry (55,1%, N = 65) 

lub bardzo dobry (12,7%, N = 15). 29,7% (N = 35) określiła swój ogólny stan zdrowia jako 

przeciętny. 2 osoby (1,7%) określiły swój ogólny stan zdrowia jako zły i tylko jedna osoba (0,8%) 

jako bardzo zły. 40 uczestników (36,4%) określiło się jako mających nadwagę, 22 (18,6%) jako 

palących papierosy, a 48 (40,7%) jako ci, którzy regularnie uprawiają ćwiczenia fizyczne.  

 

Cechy osobowości 

 W badaniu wykorzystano również kwestionariusz do pomiaru cech osobowości zgodnie  

z koncepcją Wielkiej Piątki, czyli neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenia, 

ugodowości oraz sumienności. Miary dyspersji oraz tendencji centralnej przedstawione są w Tabeli 

1.  

 Przeprowadzono analizę korelacji dla wyników uzyskanych przez osoby badane  

w kwestionariusz do pomiaru cech osobowości (TIPI-PL; Sorokowska et al., 2014) oraz wyników 

w zastosowanej skali zachowań zdrowotnych, jednak nie uzyskano żadnych statystycznie istotnych 

wyników.  



 Rozkład wyników dla pięciu wielkich cech jest spójny z dotychczasowymi wynikami badań, 

mówiących o tym, że takie cechy, jak wysoka ugodowość i wysoka sumienność sprzyjają udziałowi 

w badaniach profilaktycznych.  

 

Tabela 1 – Miary dyspersji i tendencji centralnej dla wyników w kwestionariuszu TIPI-PL 

 Średnia Odchylenie 

standardowe 

Mediana Dominanta Minimum Maksimum 

Neurotyczność 7,64 3,28 8 8 2 14 

Ekstrawersja 10,1 3,07 11 12 2 14 

Otwartość na 

doświadczenie 

9,28 2,86 9 8 2 14 

Ugodowość 10,9 2,27 12 12 5 14 

Sumienność 10,17 2,87 11 13 2 14 

 

Wnioski i rekomendacje 

 W listopadowej akcji profilaktyki nowotworu jądra rozdano 500 pakietów na bezpłatne 

badania profilaktyczne, z badań skorzystało 400 mężczyzn. Badania profilaktyczne prowadzone 

były zarówno w dużych miastach wojewódzkich jak i miastach powiatowych. W towarzyszącym 

akcji profilaktycznej badaniu prowadzonym internetowo w ramach listopadowej akcji profilaktyki 

nowotworu jądra wzięło udział 118 mężczyzn pochodzących w zdecydowanej większości 

zamieszkujących. Dysproporcja pomiędzy liczbą osób, która została przebadana, a tą która wzięła 

udział w badaniu internetowym może wynikać z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ogólnej niechęci do 

brania udziału w badaniach naukowych, po drugie – samego sposobu prowadzenia badania. 

Badanie odbywało się za pośrednictwem Internetu. W kolejnych edycjach badania warto rozważyć 

przeprowadzenie go także w wersji tradycyjnej: papier-ołówek.   



 Bazując na wynikach przeprowadzonego badania, można wyciągnąć wniosek, że akcja 

profilaktyczna zachowała swój profilaktyczny charakter – z badań skorzystały przede wszystkim 

osoby znajdujące się w grupie ryzyka dla choroby nowotworowej jądra, czyli młodzi mężczyźni  

z historią choroby nowotworowej w rodzinie.  

 W kolejnych edycjach listopadowych akcji promujących badania profilaktyczne warto 

byłoby postawić większy nacisk na kwestię samobadania jąder. Zdecydowana większość 

uczestników badania widzi korzyść w samobadaniu i uważa, że wykonywanie takiego samobadania 

byłoby możliwe, jednak tylko niewielki odsetek badanych deklaruje faktyczne regularne 

wykonywania samobadania. Warto poruszyć też kwestię barier związanych z wykonywaniem 

takiego samobadania i spróbować dociec przyczyn, dlaczego pomimo intencji wykonania 

samobadania, mężczyźni jednak go nie wykonują.  

 Ostatnią kwestią, która wydaje się być sensowną do poruszenia w kolejnych akcjach 

profilaktyki oraz kampaniach społecznych jest kwestia wsparcia ze strony rodziny i zaangażowania 

najbliższych w zachęcanie i być może także przypominanie o konieczności wykonywania 

samobadania. Jedynie niewielki odsetek uczestników tegorocznej edycji badania, deklarował, że 

rodzina jest przekonana o tym, że powinno się wykonywać regularne samobadania jąder.  

 

 

  


