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Students knowledge about HIV and AIDS 

Wiedza młodzieży na temat HIV I AIDS 

Życie we współczesnym świecie niesie wiele zagrożeń a jednym z nich jest stały wzrost nosicieli 

HIV i osób chorych na AIDS. Sytuacja taka dotyczy również Polski, ale dane jakie na ten temat istnie-

ją nie zawsze są dokładne, gdyż wiele osób zakażonych nie jest tego świadoma i nie zgłasza się na 

badania.[2,3] 

Należy zaznaczyć, że AIDS nie jest chorobą dotyczącą osób o ryzykownym zachowaniu ale może 

obejmować zwykłych ludzi gdyż do zakażenia dochodzi drogą kontaktów seksualnych, dlatego też na 

zachorowanie narażony jest każdy dorosły człowiek. 

Problem AIDS jest rozpatrywany nie tylko ze względów medycznych ale również społecznych i 

biologicznych.[2,3] 

Aby uchronić Polskę przed pojawianiem się nowych przypadków zachorowań należy rozpocząć 
szeroką edukację społeczeństwa, skierowaną do młodzieży, gdyż stanowi ona najbardziej narażoną 
grupę z uwagi na fakt braku stabilizacji w życiu seksualnym, uleganiu modzie, negatywnym wpływom 

i lekkomyślności. 

Młodzież nie słucha dorosłych gdyż sama się za takich uważa a szukanie zakazanego owocu może 

być dla wielu młodych ludzi tragiczne a na jakąkolwiek pomoc jest już za późno.[1,5] 

Celem prowadzonych badań było określenie poziomu wiedzy młodzieży klas maturalnych odno-

śnie HIV i AIDS. Badania miały też określić czy posiadana przez młodzież wiedza jest odpowiednia i 

wystarczająca w przypadku prawdziwego kontaktu z nosicielem oraz to jakich zmian należy dokonać 
w edukacji młodzieży na temat AIDS / HIV. 

MATERIAŁ I METODA 

Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, składający się z 31 pytań 

dotyczących podstawowej wiedzy na temat HIV / AIDS, sposobów przenoszenia się wirusa, metod 

zapobiegania zakażeniu oraz źródeł wiedzy młodzieży na temat HIV/ AIDS. 

Badania przeprowadzono wśród 100 uczniów klas maturalnych Liceów Ogólnokształcących w 

Białej Podlaskiej, w listopadzie 2004 roku. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE 

Badaniom łącznie poddano 100 osób w tym kobiet (62) i mężczyzn (38). Spośród ankietowanej 

młodzieży (75%) z nich mieszkało w mieście a (25%) na wsi. 

Młodzieży zadano pytania dotyczące wiedzy na temat AIDS związanej z umiejętnością rozróżnie-

nia znaczenia terminów HIV i AIDS. Młodzież najczęściej określała skrót AIDS jako choroba (78%) 

lub wirus (22%). 
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Zdecydowanie lepiej był rozumiany skrót HIV (80%) młodzieży określała go prawidłowo – jako 

wirus. Nieliczni spośród badanej grupy (13%) uważali, że HIV to choroba. 

Duża grupa młodzieży zarówno mężczyźni jak i kobiety uważa, że terminy HIV i AIDS nie są 
równoznaczne, tego zdania było (54%) kobiet i (29%) mężczyzn. Tylko (13%) osób było zdania, że 

terminy te oznaczają to samo . Wśród młodzieży znalazła się grupa (6%) osób których odpowiedzi 

sugerowały brak pewności w swej wiedzy lub też wskazywały na braki w tym zakresie. 

Ankietowana młodzież została zapytana o to czy istnieje szczepionka na AIDS. W wyniku analizy 

danych okazało się, że osoby mieszkające na wsi (19%) uważają, że taka szczepionka istnieje. Wśród 

osób z miasta o szczepionce mówiło tylko (10%).Wyniki dotyczące danych na ten temat wskazują na 

duże zapotrzebowanie młodzieży na ogólną wiedzę na temat AIDS szczególnie wśród młodzieży 

wiejskiej gdzie często działania profilaktyczne nie są na wysokim poziomie lub nie ma ich w ogó-

le.[4,5] 

Respondenci (92%) są zdania, że kontakty seksualne z wieloma partnerami mogą nieść ze sobą ry-

zyko zwiększonego narażenia na zakażenie wirusem HIV. Tylko (18%) osób było zdania, że nie ma to 

żadnego znaczenia.  

Analiza wyników kwestionariusza ankiety pozwoliła ustalić opinie młodzieży na temat możliwo-

ści rozpoznawania nosicieli HIV po wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu się. 
Wszystkie mieszkanki miasta (100%) są zdania, że ani po wyglądzie zewnętrznym ani po zacho-

waniu nie można rozpoznać czy jest ktoś nosicielem czy też nie. Grupa (10%) kobiet ze wsi nie jest 

tego do końca pewna a (6%) z nich uważa, że można w ten sposób odróżnić nosiciela od człowieka 

zdrowego. Wyniki w grupie mężczyzn są różne ale zdecydowanie gorsze od wyników w grupie ko-

biet. Wśród mężczyzn z miasta (19%) z nich zgadza się z tym, że w ten sposób można rozpoznać 
nosiciela a wśród mężczyzn z miasta takiego samego zdania jest (7%). 

Zadawane w ankiecie pytania miały też określić stopień rozumienia znaczenia terminu nosiciel. 

Ankietowane kobiety (51%) posiadają lepszą wiedzę na ten temat i uważają, że nosiciele do końca 

swego życia mogą stwarzać zagrożenie dla innych. W grupie mężczyzn takiego samego zdania było 

tylko (20%) respondentów. 

Młodzież została też zapytana o swoje prawdopodobne reakcje podczas kontaktu z nosicielem wi-

rusa HIV. Zdania młodzieży na ten temat są różne. Część osób (6% - kobiet i 5% - mężczyzn) miesz-

kających na wsi uważa, że może przewidzieć swą reakcję. Wśród osób mieszkających w mieście grupa 

osób uważających ,że raczej nie jest w stanie przewidzieć swoich reakcji jest zdecydowanie większa, 

gdyż tak odpowiedziało (45% - kobiet i 17% - mężczyzn) 

Analiza wyników ankiety przedstawiła też poziom wiedzy młodzieży na temat zagrożenia zakaże-

niem wśród par homoseksualnych. Obie grupy mężczyźni jak i kobiety odpowiadali podobnie. Bardzo 

liczna grupa osób (76%) jest zdania, że homoseksualiści są grupą najbardziej narażoną na zakażenie 

wirusem HIV. Pozostali (24%) uważają, że nie jest to grupa szczególnego zagrożenia. (Tabela 1) 

Młodzież jest zdania, że można zarazić się wirusem HIV podczas różnych sytuacji. Zarówno męż-
czyźni jak i kobiety potwierdzają ryzyko zarażenia się przez akupunkturę (39%), zrobienie tatuażu 

(25%), przekłucie uszu (12%) , wizytę u kosmetyczki (24%) i inne.  

Ankietowana młodzież (100%) zgadza się co do tego, że nie można zarazić się wirusem przez 

podanie ręki. Oddawanie honorowe krwi grupa (32%) kobiet z miasta uważa za niebezpieczne i zwią-
zane z ryzykiem zarażenia się HIV. Wśród mężczyzn z miasta (21%) osób opowiedziało się za tym ,że 

honorowi dawcy krwi nie są narażeni na zachorowanie. 

Prawie wszyscy (98%) przyznali się do tego, że w swoim środowisku nie znają nikogo, kto mógł-

by być zarażony HIV. Tylko (2%) kobiet zna takie osoby wśród swoich znajomych 

Wyniki ankiety pozwoliły też ustalić sytuacje, które mogą być przyczyną zakażenia HIV. Mło-

dzież za najbardziej niebezpieczne uznaje stosunek płciowy z osobą zakażoną (74%), używanie zaka-

żonych igieł i strzykawek (12%). Zdaniem niektórych respondentów ryzykowny może być pocałunek 

(6%) oraz ugryzienie komara (8%), które mogą doprowadzić do zakażenia. Uzyskane wyniki badań 
potwierdziły doniesienia z literatury [1,2,3]. (Tabela 2, Wykres 1) 

Ankietowana grupa mężczyzna z miasta (29%) wyraziła swoje obawy co do tego, że w ich życiu 

miały miejsce sytuacje, w których mogli się oni zarazić HIV. Kobiety z miasta i ze wsi (62%) są 
zgodne co do tego, że jest to niemożliwe i takich sytuacji nie było. 
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Młodzież mieszkająca w mieście (52% - kobiet) i (23% - mężczyzn) chce poddać się badaniom na 

obecność przeciwciał anty – HIV. Osoby mieszkające na wsi są raczej niechętne aby wykonać to 

badanie. 

Respondenci za dość skuteczną i popularną metodę zapobiegającą HIV na drodze kontaktów sek-

sualnych uważają stosowanie prezerwatywy. Tego zdania jest (45% - kobiet) i (32%- mężczyzn). 

Stosunkowo duża grupa kobiet (17%) jest zdania, że prezerwatywa nie jest wystarczającym środkiem 

zapobiegania zakażeniu i raczej uważa ją za metodę nieskuteczną. 
Licealiści za skuteczną metodę zapobiegania HIV uważają życie w celibacie (24% - kobiet) i (18% 

- mężczyzn). Za metodę najbardziej skuteczną uznają współżycie z jednym nie zakażonym partnerem, 

taką opinię podzieliło aż (77%) osób. 

Zarówno kobiety (59%) jak i mężczyźni (14%) uważają, że sztuczne środki antykoncepcyjne są 
metodą zupełnie nieskuteczną w zapobieganiu HIV. Wśród grupy mężczyzn istniej duża grupa osób 

(24%), którzy nie mają na ten temat wiedzy. (Wykres 2) 

Analiza wyników badań pozwoliła też ustalić jakie są źródła wiedzy młodzieży na temat HIV i 

AIDS. Wśród badanej grupy kobiet (52%) przeważa opinia, że dobrym źródłem informacji jest prasa 

młodzieżowa i media (4%). Szkołę jako źródło wiedzy na temat AIDS AIDS HIV wymieniło tylko 

(5%) kobiet zaś pomoc na ten temat ze strony rodziców otrzymała tylko jedna osoba. Wśród mężczyzn 

odpowiedzi były podobne ; na pierwszym miejscu jako źródło informacji wymieniali oni prasę (17%), 

potem media (14%), szkołę (4%) i rodziców (3%). (Wykres 3). 

WNIOSKI 

Zebrane dane uzyskane na podstawie kwestionariusza pozwoliły na ustalenie następujących wnio-

sków . 

1. Młodzież posiada pewien zakres wiedzy na temat HIV i AIDS. 

2. Wiedza młodzieży jest niepełna i wymaga uzupełnienia, dlatego też należy podjąć działania edu-

kacyjne w tym zakresie, szczególnie w rozumieniu podstawowych pojęć. 
3. Respondenci nie są w pełni przekonani, która z metod zapobiegających zakażeniu jest najskutecz-

niejsza. 

4. Młodzież (77%) za najskuteczniejszy środek zapobiegawczy przed HIV i AIDS uważa prezerwa-

tywę. 
5. Ankietowana młodzież (76%) za grupę wysokiego ryzyka uważa homoseksualistów. 

6. Należy stworzyć długofalowy program edukacyjny skierowany do młodzieży, która jeszcze nie 

podjęła inicjacji seksualnej. 
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STRESZCZENIE 

AIDS i HIV to zagrożenia współczesnego świata . Na ryzyko zachorowania są narażeni wszyscy 

dorośli ludzie aktywni seksualnie. Problematyka AIDS to problem medyczny, społeczny i biologiczny 

dlatego też należy dążyć do tego aby maksymalnie zmniejszać ryzyko zachorowania. 

Należy więc podjąć działania edukacyjne na szeroka skalę skierowane głównie do młodzieży, któ-

ra jeszcze nie podjęła współżycia oraz do tych, którzy są aktywni seksualnie. Należy szczególnie 

dotrzeć do młodzieży gdyż ulega ona modzie i często postępuje lekkomyślnie i nie zawsze słuch doro-

słych gdyż sama się za takich uważa. 
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Celem badań było określenie poziomu wiedzy młodzieży na temat HIV i AIDS oraz zmian jakich 

należy dokonać w edukacji młodzieży na ten temat. 

Przeprowadzone badania wykazały, że wiedza młodzieży jest niepełna a młodzież potrzebuje dłu-

gofalowego programu edukacyjnego wprowadzanego nie tylko do szkół ale też pokazującego jak 

można uchronić się przed zakażeniem HIV, jakimi drogami jest on przenoszony i jakie są metody 

zapobiegające zakażeniom. Należy nauczyć młodzież tolerancji wobec osób nosicieli wirusa HIV i 

osób chorych na AIDS. 

Na podstawie dokładnej analizy danych można stwierdzić, że: 

1. Młodzież posiada pewien zakres wiedzy na temat HIV i AIDS. 

2. Wiedza młodzieży jest niepełna i wymaga uzupełnienia, dlatego też należy podjąć działania edu-

kacyjne w tym zakresie, szczególnie w rozumieniu podstawowych pojęć. 
3. Respondenci nie są w pełni przekonani, która z metod zapobiegających zakażeniu jest najskutecz-

niejsza. 

4. Młodzież (77%) za najskuteczniejszy środek zapobiegawczy przed HIV i AIDS uważa prezerwa-

tywę. 
5. Ankietowana młodzież (76%) za grupę wysokiego ryzyka uważa homoseksualistów. 

6. Należy stworzyć długofalowy program edukacyjny skierowany do młodzieży, która jeszcze nie 

podjęła inicjacji seksualnej. 

SUMMARY 

AIDS and HIV are the threats of present world. Every adult that is sexually active is at risk of be-

ing infected. AIDS is the medical, social and biological problem, thus the risk of being infected must 

be minimalized. Steps have to be taken to educate mostly the youth that have not started their sexual 

life yet; and those who have already been sexually active. It is highly crucial to get to the young peo-

ple because they follow the trend easily; they often act in a mindless way ignoring the adults advice as 

they consider themselves to be adults. The aim of this research was to evaluate the level of the youths 

knowledge of HIV and AIDS and to determine the necessary changes in their education of this subject. 

The research proved that the knowledge is not accurate and that the long – term educational pro-

gramme should be introduced to schools showing them the ways of infection and how protects against 

HIV. Young people should be taught being tolerant towards the HIV infected people and suffering 

from AIDS. According to the analyzed data it can be stated that: 

1. The youth have some knowledge of HIV and AIDS 

2. The knowledge is not precise and should be improved, therefore some educational steps should be 

taken, especially concerning the basic terminology 

3. Those surveyed are not certain of the best way of protecting themselves from being infected 

4. Young people consider condom to be best protection 

5. Homosexuals are thought by the youth surveyed to be at the biggest risk of being infected 

6. The long – term educational programme should be introduced to the youth that have not started 

their sexual life yet  

Tabela 1. Możliwość zarażenia wirusem hiv przez kontakty seksualne 

  TAK NIE NIE WIEM 

wieś 3% 3% 4% 
Kobiety 

miasto 30% 7% 15% 

Wieś 3% 4% 2% 
Mężczyźni 

Miasto 14% 5% 10% 

Tabela 2 Ryzyko zakażeń wśród homoseksualistów 

 TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE NIE 

Kobiety 52% 7% 2% 1% 

Mężczyźni 12% 5% 9% 12% 
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Wykres 1 Zachowania mogące prowadzić do zakażenia HIV 
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Wykres 2 Sposoby zapobiegania HIV/AIDS 
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Wykres 3. Źródła wiedzy młodzieży o HIV /AIDS 
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