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2



Płeć, wiek3
Badanie zostało przeprowadzone na próbie 1000 respondentów,

z czego odsetek kobiet biorących udział wyniósł 52,0%.

W przypadku podziału ze względu na wiek, odnotowano iż

największy udział w badaniu mieli ankietowani z najstarszej grupy

wiekowej – 31,7%, najmniejszy udział mieli zaś badani w wieku od

50 do 59 lat – 14,5%.

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem metody badawczej CATI

na próbie 1000 respondentów. Próba była reprezentatywna ze

względu na płeć, wiek oraz województwo.
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Województwo4
Największy udział w badaniu mieli 
ankietowani zamieszkujący 
województwo mazowieckie – 14,1%
oraz śląskie – 11,9%.

Najmniejszy udział w badaniu mieli 
respondenci z województwa 
lubuskiego – 2,7% oraz opolskiego –
2,5%. 



Miejsce zamieszkania 
oraz dochód netto5

Co czwarty ankietowany zamieszkuje miasta od 20 tys. do

100 tys. mieszkańców (28,4%), z kolei co piąty – wieś (19,1%)

lub miasto powyżej 400 tys. mieszkańców (19,5%).

Respondenci najczęściej wskazywali, że posiadają

miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie

domowym w kwocie od 2 001 do 3 000 zł (33,1%). Około 1/4

wskazań dotyczyła dochodu w wysokości od 1 001 zł do

2 000 zł (25,4%) oraz od 3 001 do 5 000 zł (24,1%). Odmowy

odpowiedzi na to pytanie udzielił co dwudziesty

ankietowany (5,4%).
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Wykształcenie6
Niemal połowa uczestników badania posiada wykształcenie

średnie (48,5%), co trzeci zaś posiada wykształcenie wyższe

(35,4%). Co jedenasty respondent posiada wykształcenie

zawodowe (9,2%), a wykształcenie podstawowe wskazane

zostało przez 6,9% uczestników badania.
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Wyniki badania

7



Czy według Pana/i wiedzy nowotwór to choroba: 
(N=1000)8

9 na 10 ankietowanych wskazało, że ich zdaniem nowotwór to

choroba narządu lub narządów (90,0%), z kolei ponad 4/5

badanych zgodziło się z tym, że nowotwór to choroba genomu

komórki (80,9%). Jako chorobę całego organizmu nowotwór uważa

nieco ponad połowa respondentów.

Tak Nie

Genomu komórki 80,9% 19,1%

Narządu lub narządów 90,0% 10,0%

Całego organizmu 51,1% 48,9%



Czy według Pana/i wiedzy nowotwór to choroba 
całego organizmu? – Krzyżowanie na wiek (N=1000)9

Odnotowano, iż wraz z wiekiem malał odsetek wskazań na to,

że nowotwór to choroba całego organizmu – od 61,3%

w przypadku najmłodszej grupy wiekowej, do 42,6%

w przypadku najstarszych respondentów. Zależności

potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Jakie zna Pan/i rodzaje nowotworów, ze 
względu na ich lokalizację lub narząd? –
Znajomość spontaniczna10

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie jakie rodzaje nowotworów kojarzą. W tym

przypadku żadnego rodzaju nowotworu nie potrafiło wymienić 2,4% uczestników badania

(N=24).

Ankietowani, którzy wskazali choć jeden rodzaj nowotworu, najczęściej wymieniali raka płuc

(42,8%; N=428), a następnie raka piersi (41,0%; N=410). Na 3. miejscu choć już ze znacznie niższą

liczbą wskazań znalazł się nowotwór trzustki (22,0%; N=220), na 4. – jelita grubego (18,3%;

N=183), a na 5. – prostaty (16,5%; N=165). Znaczna liczba wskazań spontanicznych dotyczyła

nowotworu mózgu (13,8%; N=138). Warto jednak wziąć pod uwagę, iż ankietowani czasami

posługiwali się różnymi określeniami nowotworów, które dotyczą tego samego narządu, np.

czerniak oraz rak skóry, czy też białaczka oraz rak krwi. Ponadto, część uczestników badania

wskazywała na rodzaje nowotworów ze względu na ich charakter – łagodny (0,5%; N=5) oraz

złośliwy (24,0%; N=2,4).

*W załączonej tabeli przedstawiono jedynie te wskazania/rodzaje nowotworów, które wymieniło

spontanicznie co najmniej 10 ankietowanych (1,0%).

Odpowiedź *Liczba wskazań (N) %
Płuc 428 42,8%
Piersi 410 41,0%
Trzustki 220 22,0%
Jelita grubego 183 18,3%
Prostaty 165 16,5%
Mózgu 138 13,8%
Wątroby 98 9,8%
Białaczka 86 8,6%
Skóry 86 8,6%
Kości 82 8,2%
Czerniak 76 7,6%
Jajnika 75 7,5%
Glejak 71 7,1%
Szyjki macicy 57 5,7%
Żołądka 57 5,7%
Krwi 54 5,4%
Krtani 48 4,8%
Chłoniak 44 4,4%
Macicy 37 3,7%
Nerki 37 3,7%
Złośliwy 24 2,4%
Jądra 21 2,1%
Tarczycy 18 1,8%
Głowy 11 1,1%
Narządów/dróg rodnych 11 1,1%
Mięsak 10 1,0%
Szpiczak 10 1,0%
Nie wiem 24 2,4%



Jakie zna Pan/i rodzaje nowotworów, ze względu 
na ich lokalizację lub narząd? – TOM11

W przypadku znajomości TOM (Top Of Mind), czyli pierwszej odpowiedzi, która

po zadaniu pytania została wskazana przez respondenta, odnotowano, iż

najwyższy wskaźnik TOM dotyczył nowotworu piersi (18,9%; N=189), a następnie

nowotworu płuc (17,9%;; N=179).

*W załączonej tabeli przedstawiono jedynie te wskazania/rodzaje nowotworów, które wymieniło

spontanicznie co najmniej 10 ankietowanych (1,0%).

Odpowiedź *Liczba wskazań (N) %

Piersi 188 18,8%

Płuc 179 17,9%

Trzustki 94 9,4%

Prostaty 52 5,2%

Mózgu 51 5,1%

Jelita grubego 49 4,9%

Białaczka 33 3,3%

Glejak 33 3,3%

Czerniak 32 3,2%

Skóry 30 3,0%

Jajnika 24 2,4%

Chłoniak 23 2,3%

Wątroby 23 2,3%

Kości 22 2,2%

Krwi 22 2,2%

Złośliwy 21 2,1%

Krtani 15 1,5%

Szyjki macicy 15 1,5%

Nerki 11 1,1%

Żołądka 10 1,0%

Brak (nie wiem) 24 2,4%



Które z wymienionych poniżej rodzajów nowotworów występują Pana/i 
zdaniem najczęściej w Polsce?12

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie maksymalnie

3 rodzajów nowotworów, które ich zdaniem najczęściej

występują w Polsce.

Ponad 2/3 ankietowanych wskazało, że w Polsce najczęściej

występującym nowotworem jest rak piersi (68,3%), z kolei

więcej niż 2/5 wskazań dotyczyło raka płuc (41,0%). 1/3

uczestników badania wskazała na raka jelita grubego (33,6%),

1/4 na nowotwory krwi (25,6%), a więcej niż 1/5 – na raka

prostaty (22,8%).

Respondenci najrzadziej wskazywali na raka nerki (1,4%) oraz

na szpiczaka (1,2%).
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Które z wymienionych poniżej rodzajów nowotworów występują Pana/i 
zdaniem najczęściej w Polsce? – Krzyżowanie na płeć13

Odnotowano występowanie istotnych statystycznie

zależności, potwierdzonych za pomocą testu Pearsona,

dotyczących występowania w Polsce pewnego rodzaju

nowotworów.

Kobiety wyraźnie częściej wskazywały, że w Polsce

najczęściej występuje rak macicy (odsetek wskazań wyniósł

odpowiednio: 19,4% i 11,0%) oraz rak jajnika (odpowiednio:

16,7% i 9,2%), mężczyźni z kolei częściej wskazywali na raka

prostaty (odpowiednio: 27,9% i 18,1%).
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Które z wymienionych poniżej rodzajów nowotworów występują Pana/i 
zdaniem najczęściej w Polsce? – Krzyżowanie na wiek14

Odnotowano występowanie istotnych statystycznie

zależności, potwierdzonych za pomocą testu Pearsona,

dotyczących występowania w Polsce pewnego rodzaju

nowotworów.

Odnotowano, iż wraz z wiekiem wzrastał odsetek wskazań na

to, że w Polsce najczęściej występuje rak jelita grubego (od

20,6% do 43,5%) oraz rak prostaty (od 14,4% do 29,7%).

Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajduje się na załączonym

wykresie.
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Jakie zna Pan/i metody leczenia nowotworów? 
– Znajomość spontaniczna15

Zdecydowanie najczęściej wymienianym sposobem leczenia

nowotworów, w opinii ankietowanych, była chemioterapia która to

została spontanicznie wymieniona aż 887 razy (N=887; 88,7%). Na 2.

miejscu, pod względem liczby wskazań, znalazła się radioterapia, którą

podało 327 badanych (N=327; 32,7%), a na 3. – operacja, leczenie

chirurgiczne (N=273; 27,3%). Znaczna liczba wskazań dotyczyła również

naświetlań jako formy leczenia nowotworów (N=159; 15,9%).

Żadnej metody leczenia nowotworów nie potrafiło spontanicznie

wymienić 42 ankietowanych (N=42; 4,2%).

*W załączonej tabeli przedstawiono jedynie te wskazania/metody leczenia

nowotworów, które spontanicznie wymieniło co najmniej 3 ankietowanych (0,3%).

*Odpowiedź Liczna wskazań (N) %

Chemioterapia 887 88,7%

Radioterapia 327 32,7%

Operacja, leczenie chirurgiczne 273 27,3%

Naświetlania 159 15,9%

Farmakoterapia 39 3,9%

Immunoterapia 31 3,1%

Hormonoterapia 26 2,6%

Przeszczep 21 2,1%

Komórki macierzyste 9 0,9%

Laser 9 0,9%

Naturalne metody 9 0,9%

Odpowiednia dieta 9 0,9%

Lecznicza marihuana 6 0,6%

Medycyna alternatywna 5 0,5%

Radiologia 5 0,5%

Terapia celowana 5 0,5%

Terapia genowa 5 0,5%

Medycyna niekonwencjonalna 4 0,4%

Helioterapia 3 0,3%

Psychoterapia 3 0,3%

Terapia jodem 3 0,3%

Ziołolecznictwo 3 0,3%

Nie znam 42 4,2%



Jakie zna Pan/i metody leczenia nowotworów? – Znajomość 
wspomagana16

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie wszystkich

metod leczenia nowotworów, które znają chociażby ze

słyszenia.

Niemal wszyscy ankietowani wskazali, że wiedzą

o chemioterapii jako metodzie leczenia nowotworów (98,8%).

Zbliżony odsetek wskazań dotyczył leczenia chirurgicznego

oraz radioterapii – odpowiednio: 84,6% i 84,2%. Pozostałe

wymienione metody były już wyraźnie rzadziej kojarzone.

W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano m.in.:

medycyna niekonwencjonalna (N=2), metody naturalne (N=2)

czy też leczenie dietą (N=2).
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Jakie zna Pan/i metody leczenia nowotworów? – Krzyżowanie ze 
względu na płeć17

Odnotowano występowanie istotnych statystycznie

zależności, potwierdzonych za pomocą testu Pearsona,

dotyczących znajomości metod leczenia nowotworów.

Znajomość leczenia celowanego jako metody leczenia

nowotworów częściej wskazywały kobiety – odsetek wskazań

wyniósł odpowiednio: 33,5% i 23,3%.
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Jakie zna Pan/i metody leczenia nowotworów? – Krzyżowanie ze 
względu na wiek18

Odnotowano występowanie istotnych statystycznie

zależności, potwierdzonych za pomocą testu Pearsona,

dotyczących znajomości metod leczenia nowotworów.

W toku badania zaobserwowano, iż wraz z wiekiem

respondentów wzrastał odsetek wskazań na znajomość

leczenia chirurgicznego (odpowiednio od 72,5% do 90,2%) oraz

radioterapii (od 76,9% do 90,2%) jako metod leczenia

nowotworów. W przypadku leczenia celowanego

odnotowano, iż znajomość tej metody wyraźnie rzadziej

wskazywali badani z najmłodszej grupy wiekowej (16,3%),

częściej zaś od pozostałych wskazywali na to badani w wieku

50 lat i więcej (odpowiednio: 35,2% i 33,1%).
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Od czego, Pana/i zdaniem, zależy wybór metody leczenia nowotworu?19
Ponad 4/5 badanych uważa, że wybór metody leczenia

nowotworu zależy od stopnia jego zaawansowania (83,9%),

a niemal 4/5 – od jego umiejscowienia w organizmie (79,8%).

Prawie 2/3 uczestników badania uważa, że wybór sposobu

leczenia zależy od stanu ogólnego pacjenta (66,1%).

W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano

następujące wskazania: „od lekarza” (N=2), „od posiadanych

finansów” (N=1).
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Czy kiedykolwiek poszukiwał/a Pan/i informacji nt. diagnostyki 
nowotworów, a jeśli tak to gdzie?20

Ponad 2/5 ankietowanych nie poszukiwało nigdy informacji nt.

diagnostyki nowotworów (42,0%).

Respondenci, którzy poszukiwali takich informacji, najczęściej

w tym celu wykorzystywali wyszukiwarkę internetową (39,1%). Do

poszukiwania informacji u lekarza specjalisty przyznał się co piąty

uczestnik badania (21,0%). Zbliżony odsetek wskazań odnotowano

w przypadku źródeł jakimi są poradniki o zdrowiu oraz bliscy

i znajomi – odsetek wskazań wyniósł odpowiednio: 18,0% i 16,8%.

W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano następujące

odpowiedzi: „Fundacja Alivia” (N=1) oraz „podręczniki akademickie”

(N=1).
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Czy kiedykolwiek poszukiwał/a Pan/i informacji nt. diagnostyki 
nowotworów, a jeśli tak to gdzie? – Krzyżowanie na płeć21

Kobiety częściej od mężczyzn wskazywały, że poszukiwały

informacji nt. diagnostyki nowotworów za pośrednictwem

wyszukiwarki internetowej (odsetek wskazań wyniósł

odpowiednio: 44,2% i 33,5%), a także u bliskich i znajomych

(odsetek wskazań: 20,2% i 13,1%). Mężczyźni z kolei

zdecydowanie częściej wskazywali, że nie poszukiwali

informacji nt. diagnostyki nowotworów w ogóle –

odpowiednio: 49,2% i 35,4%. Zależności potwierdzono za

pomocą testu Pearsona.
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Czy poszukiwał/a Pan/i informacji nt. sposobów leczenia nowotworów, 
a jeśli tak to gdzie?22

Ponad 2/5 ankietowanych nie poszukiwało nigdy informacji

nt. sposobów leczenia nowotworów (46,0%).

Respondenci, którzy poszukiwali takich informacji najczęściej

w tym celu wykorzystywali wyszukiwarkę internetową (34,3%).

Do poszukiwania informacji u lekarza specjalisty przyznał się

co piąty uczestnik badania (21,01%), mniej niż co piąty zaś jako

źródło wiedzy wskazał poradniki o zdrowiu (17,0%).

W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano

następujące odpowiedzi: „podręczniki akademickie” (N=1),

„praca” (N=1), „telewizja” (N=1) oraz „youtube” (N=1).
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Czy poszukiwał/a Pan/i informacji nt. sposobów leczenia nowotworów, 
a jeśli tak to gdzie? – Krzyżowanie ze względu na płeć23

Mężczyźni wyraźnie częściej od kobiet wskazywali, że nigdy

nie poszukiwali informacji nt. sposobów leczenia nowotworów

– odsetek wskazań wyniósł odpowiednio: 52,3% i 40,2%.

W przypadku poszukiwania informacji w poradnikach

dotyczących zdrowia odnotowano, iż kategorię tę częściej

wskazywały kobiety – odpowiednio: 20,2% i 13,5%. Zależności

potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Ogółem Kobieta Mężczyzna



Czy słyszał/a Pan/i o medycynie personalizowanej? (N=1000)
Na czym według wiedzy Pana/i polega medycyna personalizowana? 
(N=126)

24
Co ósmy ankietowany słyszał o medycynie personalizowanej (12,6%;

N=126). Badani Ci zostali poproszeni o wskazanie na czym, wedle ich

wiedzy, polega medycyna personalizowana.

Respondenci podawali zbieżne definicje badanego terminu, w związku

z czym wpisy tożsame zostały uśrednione do jednej formy.

Uczestnicy badania medycynę personalizowaną najczęściej definiowali

jako „Dopasowanie metod leczenia do konkretnego pacjenta” –

odpowiedzi takiej udzieliło 76 respondentów (N=76).

*W załączonej tabeli przedstawiono jedynie te wskazania/kategorie, które wskazało

co najmniej 5 ankietowanych (N=5).

12,6% słyszało
o medycynie 
personalizowanej

87,4% nie słyszało
o medycynie 
personalizowanej

Odpowiedź *Liczba wskazań (N) %

Dopasowanie metod leczenia do 
konkretnego pacjenta.

76 43,2%

Opiera się na zrozumieniu różnic 
między pacjentami chorującymi na tę 
samą chorobę 
i na jednoczesnym poznawaniu 
złożoności chorób. Dzięki tej wiedzy 
możliwe jest dobieranie 
odpowiednich terapii do konkretnych 
grup pacjentów.

17 9,7%

Selektywne działanie na podstawie 
badania genetycznego

7 4,0%

Leczenie celowane 5 2,8%



Jakie korzyści przynosi medycyna personalizowana? (N=126)25
Badani, którzy wskazali że wiedzą czym jest medycyna

personalizowana zostali poproszeni o wskazanie jakie przynosi

ona korzyści (N=126).

Ponad 4/5 ankietowanych wskazało, że zaletą medycyny

personalizowanej jest możliwość doboru bardziej skutecznej

terapii (86,5%). Zbliżony odsetek wskazań dotyczył

następujących korzyści: „przebieg leczenia ukierunkowany na

komórki nowotworowe”, „dobór leków mniej toksycznych dla

organizmu” oraz „większy komfort pacjenta podczas terapii” –

odsetek wskazań wyniósł odpowiednio: 64,3%, 64,3% i 63,5%.

Najrzadziej wskazywaną opcją były rokowania co do

przebiegu choroby (39,7%).
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64,3%
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57,1%
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Czy wie Pan/i na czym polegają badania molekularne (genetyczne) 
w diagnostyce nowotworów? (N=1000)26

Ponad połowa badanych przyznała, że nie wie na czym

polegają badania molekularne (genetyczne) w diagnostyce

nowotworów (55,9%).

Respondenci najrzadziej wskazywali, że badania molekularne

polegają na rozpoznaniu uszkodzonych genów po

chemioterapii (1,4%).
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zdrowej osoby

Rozpoznanie
rodzaju mutacji
w komórkach
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chemioterapii

Nie wiem



Czy wie Pan/i na czym polegają badania molekularne (genetyczne) 
w diagnostyce nowotworów? – Krzyżowanie ze względu na płeć (N=1000)27

Odnotowano, iż mężczyźni wyraźnie częściej wskazywali, że

nie wiedzą na czym polegają badania molekularne

w diagnostyce nowotworów – odsetek wskazań wyniósł

odpowiednio: 63,5% i 48,8%. W przypadku osób, które

wskazały że wiedzą czym są te badania odnotowano, że

kobiety wyraźnie częściej wskazywały na „rozpoznanie rodzaju

mutacji w komórkach nowotworu” (odpowiednio: 18,3%

i 12,9%), a także na „rozpoznanie genetyczne ryzyka

nowotworu u zdrowej osoby” (18,3% i 10,2%). Zależności

potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Czy uważa Pan/i, że warto podczas diagnostyki choroby nowotworowej 
wykonywać diagnostykę molekularną? (N=1000)28

Ponad 4/5 ankietowanych uważa, że diagnostykę

molekularną warto wykonać podczas pierwszej diagnostyki

nowotworu (86,6%), z kolei na przeprowadzenie takiej

diagnostyki przy wznowie nowotworu wskazał zaledwie co

piąty uczestnik badania (22,1%). Na brak konieczności

wykonania takiego badania wskazało 7,0% ankietowanych.

86,6%

22,1%

7,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Tak, przy pierwszej diagnostyce
nowotworu

Tak, przy wznowie nowotworu (gdy
nowotwór nawrócił po leczeniu

onkologicznym)

Nie



Czy uważa Pan/i, że warto podczas diagnostyki choroby nowotworowej 
wykonywać diagnostykę molekularną? – Krzyżowanie na wiek (N=1000)29

Odnotowano występowanie istotnych zależności, potwierdzonych

za pośrednictwem testu Pearsona, w przypadku wykorzystania

diagnostyki molekularnej podczas diagnostyki choroby

nowotworowej.

Badani w wieku od 40 do 49 lat częściej od ankietowanych

z pozostałych grup wiekowych wskazywali, że diagnostykę

molekularną powinno stosować się przy pierwszej diagnostyce

nowotworu (93,0%). Z kolei wraz z wiekiem malał odsetek

wskazań na to, że metodę tą powinno się wykorzystywać przy

wznowie nowotworu (odpowiednio od 33,8% do 16,1%).
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22,1%

80,6%
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82,2%

25,1%

93,0%
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88,3%

16,6%
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Proszę wskazać, co może być przyczyną powstawania nowotworów 
według Pana/i wiedzy? (N=1000)30

Niemal 3/4 ankietowanych wskazało, że przyczyną

powstawania nowotworów może być dziedziczenie (mutacje

germinalne), zaś 7 na 10 uczestników doszukuje się przyczyny

w używkach tj. papierosy czy alkohol (69,2%). 6 na 10

badanych uważa, że przyczyną występowania nowotworów

może być skażenie środowiska naturalnego (61,0%), z kolei

mniej niż 3/5 badanych Polaków wskazało na styl życia

(57,6%) i/lub zmiany cywilizacyjne (57,4%).

Co dwudziesty ankietowany nie potrafił wskazać

prawdopodobnych przyczyn powstawania nowotworów

(4,7%), co dwudziesty piąty uznał z kolei, że przyczyny nie są

znane (4,1%).
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69,2%

61,0%

57,6%

57,4%
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Proszę wskazać, co może być przyczyną powstawania nowotworów 
według Pana/i wiedzy? – Krzyżowanie ze względu na płeć (N=1000)31

Badani mężczyźni częściej przyznawali, że przyczyną

powstawania nowotworów mogą być styl życia (odpowiednio:

62,1% i 53,5%) oraz używki (odpowiednio: 73,5% i 62,5%).

Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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69,2%

53,5%
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Proszę wskazać, co może być przyczyną powstawania nowotworów 
według Pana/i wiedzy? – Krzyżowanie ze względu na wiek (N=1000)32

Badani w wieku 60 lat i więcej wyraźnie rzadziej od

pozostałych wskazywali, że styl życia może być przyczyną

powstawania nowotworów (47,9%). Zależności potwierdzono

za pomocą testu Pearsona.

57,6%

60,0%
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Czy słyszał/a Pan/i o kompleksowym profilowaniu genomowym w diagnostyce 
nowotworów (zaawansowanemu badaniu genetycznemu umożliwiającym 
jednoczesną ocenę zmian genetycznych w bardzo dużej liczbie genów [300-500] 
powiązanych z powstawaniem nowotworów)? (N=1000)33

Co piąty badany słyszał o kompleksowym profilowaniu

genomowym w diagnostyce nowotworów (19,1%).

19,1%

80,9%

Tak Nie



W których obszarach, według Pana/i wiedzy, medycyna personalizowana 
ma największe zastosowanie? (N=1000)34

Badani najczęściej wskazywali, że medycyna

personalizowana ma największe zastosowanie w przypadku

leczenia raka piersi (55,6%). Zbliżony odsetek wskazań

dotyczył nowotworów krwi i płuc – odpowiednio: 33,3%

i 32,6%. Ponad 1/4 wskazań dotyczyła leczenia raka jelita

grubego (28,7%) i/lub raka jajnika (26,6%), mniej niż 1/4

wskazań dotyczyła nowotworu prostaty (23,6%), a ponad 1/5 –

raka macicy (22,3%) i/lub guza mózgu (20,1%). Respondenci

najrzadziej wskazywali na zastosowanie medycyny

personalizowanej w leczeniu szpiczaka (8,6%).
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W których obszarach, według Pana/i wiedzy, medycyna personalizowana 
ma największe zastosowanie? – Krzyżowanie na płeć (N=1000)35

Biorące udział w badaniu kobiety wyraźnie częściej

wskazywały, że medycyna personalizowana największe

zastosowanie ma w przypadku leczenia nowotworu jajnika –

odsetek wskazań na tą kategorię wyniósł odpowiednio: 31,5%

i 21,3%. Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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W których obszarach, według Pana/i wiedzy, medycyna personalizowana 
ma największe zastosowanie? – Krzyżowanie na wiek (N=1000)36

Na największe zastosowanie medycyny personalizowanej

w leczeniu raka piersi wyraźnie rzadziej, od respondentów

z pozostałych grup wiekowych, wskazywali badani w wieku od

18 do 29 lat (43,8%), częściej od pozostałych wskazywali na to

z kolei ankietowani w wieku od 40 do 49 lat (61,5%).

W przypadku raka jelita grubego odnotowano iż wraz

z wiekiem badani częściej wskazywali na sens zastosowania

w takim przypadku medycyny personalizowanej (od 19,4% do

35,3%). Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Czy w gronie Pani/Pana najbliższych jest/była osoba chorująca na 
nowotwór? (N=1000)
Kogo dotyczyła choroba nowotworowa? (N=618)37

6 na 10 ankietowanych przyznało, że w gronie ich najbliższych jest/była osoba chorująca na nowotwór (61,8%; N=618). Badani Ci zostali

poproszeni o wskazanie kogo dotyczyła choroba. W tym przypadku respondenci zdecydowanie najczęściej przyznawali, że chorobą

został dotknięty ktoś z ich bliskich członków rodziny (85,9%). Z chorobą nowotworową walczy lub wygrało walkę 7,4% ankietowanych.
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38,2%
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Tak Nie

85,9%
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Jak zachowałby/aby się Pan/i, gdyby zachorowała na nowotwór osoba 
Panu/i najbliższa? (N=382)38

Respondenci, którzy wskazali że nikt z ich najbliższych nie został

zdiagnozowany z chorobą nowotworową, zostali poproszeni o próbę

wskazania w jaki sposób mogliby się zachować, gdyby taka sytuacja

wystąpiła (N=382).

W związku z tym, że ankietowani w swoich wypowiedziach podawali

elementy wspólne, to zostały one zebrane w kategorie widoczne

w załączonej tabeli. Najczęściej wskazywanym przez badanych

zachowaniem była próba ofiarowania swojej pomocy (N=59),

wspierania/pocieszania chorego (N=58), a także zaoferowanie swojej

pomocy w poszukiwaniu lekarzy czy metod leczenia (N=57). Badani,

choć już rzadziej wskazywali również na to, w jaki sposób ucierpiałoby

ich zdrowie psychiczne na wieść o takiej sytuacji.

Odpowiedzi na to nie potrafiło udzielić 139 ankietowanych.

*Odpowiedź Liczba wskazań (N)

Ofiarowanie pomocy/próba pomocy 59

Wsparcie, pocieszanie 58

Pomoc w leczeniu, poszukiwaniu lekarzy i 
metod leczenia

57

Odczuwanie negatywnych emocji tj. strach, 
stres, smutek, zmartwienie czy przerażenie 
sytuacją

30

Skierowanie na kompleksowe badania, 
diagnostyka

24

Załamałbym/abym się 13

Nie wiem, trudno powiedzieć 139



Jaki rodzaj nowotworu został zdiagnozowany? (N=618)39
Respondenci, którzy wskazali że nowotwór został

zdiagnozowany u nich lub u osoby im bliskiej zostali

poproszeni o wskazanie rodzaju tego nowotworu (N=618).

Niemal 1/4 ankietowanych wskazała na nowotwór piersi

(24,8%) i/lub rak płuc (24,1%). Mniej niż 1/5 respondentów

wskazała na nowotwór jelita grubego (18,1%).

Najrzadziej wskazywanym rodzajem nowotworu, na który

zachorowali badani lub ich bliscy, był szpiczak (2,3%).
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Czy przy diagnozie zastosowano diagnostykę molekularną (badanie 
tkanki nowotworu pod kątem obecności konkretnych zmian 
genetycznych (mutacji)? (N=618)40

Badani, którzy wskazali że nowotwór został zdiagnozowany

u nich lub u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie

czy podczas diagnozy zastosowano diagnostykę molekularną

(N=618)

Niemal połowa ankietowanych nie potrafiła wskazać czy

podczas diagnozy choroby nowotworowej zastosowano

diagnostykę molekularną (48,9%). Odpowiedzi twierdzącej na

zadane pytanie udzielił co jedenasty badany (9,1%).

9,1%

42,1%

48,9%

Tak Nie Nie wiem



Co czuł/a Pan/i, gdy usłyszał/a Pan/i informację o chorobie? (N=618)41
Ankietowani, którzy przyznali że nowotwór został zdiagnozowany

u nich lub u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie co czuli

kiedy dowiedzieli się o chorobie (N=618).

Badani najczęściej wskazywali, że gdy usłyszeli informację

o chorobie to czuli bezradność (57,9%), około 2/5 ankietowanych

wskazało z kolei na obawę przed cierpieniem i bólem (42,9%) oraz/lub

na lęk przed śmiercią (39,0%). 3 na 10 respondentów odczuwało

niepewność jutra (31,4%) lub/i złość (29,0%).

W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano następujące

wskazania: „choroba nie dotyczyła mnie” (N=5); „smutek” (N=2), „choroba

dotknęła osobę z rodziny, byłam wtedy dzieckiem i nie rozumiałam

powagi sytuacji” (N=1); „chyba obojętność ponieważ ta osoba nie była mi

bliska, może współczucie” (N=1); „nic, byłam dzieckiem” (N=1);

„współczucie” (N=1); „żeby się nie poddawać” (N=1).
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Co czuł/a Pan/i, gdy usłyszał/a Pan/i informację o chorobie? –
Krzyżowanie na płeć (N=618)42

Respondenci, którzy przyznali że nowotwór został zdiagnozowany

u nich lub u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie co czuli

kiedy dowiedzieli się o chorobie (N=618).

Odnotowano, iż kobiety wyraźnie częściej wskazywały, że po

usłyszeniu diagnozy odczuwały lęk przed śmiercią – odsetek wskazań

wyniósł odpowiednio: 43,7% i 33,2%. Zależności potwierdzono za

pomocą testu Pearsona.

39,0%

43,7%

33,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lęk przed śmiercią

Ogółem Kobieta Mężczyzna



Co czuł/a Pan/i, gdy usłyszał/a Pan/i informację o chorobie? –
Krzyżowanie na wiek (N=618)43

Respondenci, którzy przyznali że nowotwór został zdiagnozowany

u nich lub u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie co czuli

kiedy dowiedzieli się o chorobie (N=618).

Odnotowano, iż po otrzymaniu informacji o chorobie zdeterminowanie

do leczenia częściej odczuwali badani w wieku od 50 lat wzwyż

(odsetek wskazań wyniósł odpowiednio: 27,7% i 33,0%). Na

zdeterminowanie do leczenia wyraźnie rzadziej od pozostałych

wskazywali ankietowani w wieku od 30 do 39 lat (10,5%). Zależności

potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Czego dotyczyła pierwsza Pana/i myśl po dowiedzeniu się o chorobie? 
(N=618)44

Ankietowani, którzy wskazali że nowotwór został zdiagnozowany

u nich lub u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie czego

dotyczyła ich pierwsza myśl po usłyszeniu diagnozy (N=618).

Badani najczęściej wskazywali, że ich pierwsza myśl po usłyszeniu

diagnozy dotyczyła spraw związanych z bliskimi (46,6%). Ponad 4/5

wskazań dotyczyło spraw związanych z leczeniem (40,1%), co

dziewiąty ankietowany wskazał z kolei na sprawy osobiste (11,5%).

Zaledwie 1,1% badanych przyznał, że ich pierwsza myśl dotyczyła

spraw związanych z życiem zawodowym. W przypadku odpowiedzi

spoza kafeterii odnotowano następujące wskazania: „niepewność

jutra” (N=1), „taka sytuacja miała miejsce gdy byłam dzieckiem, tak

więc nie pamiętam moich myśli; nie byłam za to odpowiedzialna”

(N=1), „że umrę” (N=1).
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Czy wiedziała Pani/Pan co powiedzieć osobie chorej? (N=595) 
Jak wsparł/a Pan/i osobę chorą na nowotwór? (N=167)45

Respondenci, którzy wskazali że nowotwór został zdiagnozowany

u osoby im bliskiej zostali poproszeni o wskazanie czy wiedzieli co jej

powiedzieć (N=595), a jeżeli tak to jak ją wsparli (N=167).

Niemal 2/3 ankietowanych wskazało, że wsparło chorego bliskiego poprzez

pomoc w sprawach życiowych (66,5%), ponad połowa udzieliła z kolei

swojej pomocy podczas leczenia (55,7%) i/lub poprzez okazanie współczucia

(55,1%). W przypadku odpowiedzi spoza kafeterii odnotowano następujące

wskazania: „motywacja do walki o życie” (N=1); „nie powiedziałam nic bo

zawsze mówiła jakby zdiagnozowano u niej raka to nie chce wiedzieć. Po

diagnozie za miesiąc zmarła, miała 87 lat to była moja kochana mama” (N=1);

„wsparcie psychiczne” (N=1); „wsparcie psychiczne, dużo rozmów” (N=1).
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Czy wiedziała Pani/Pan co powiedzieć osobie chorej? – Krzyżowanie na 
wiek (N=595) 46

Badani w wieku 50 lat i więcej wyraźnie częściej wskazywali, że wiedzieli

co powiedzieć osobie chorej – odsetek wskazań wyniósł odpowiednio:

39,0% i 36,2%. Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Jak wsparł/a Pan/i osobę chorą na nowotwór? – Krzyżowanie na wiek 
(N=167)47

Badani w wieku 50 lat i więcej wyraźnie częściej wskazywali, że wspierali

osobę chorą na nowotwór poprzez pomoc w sprawach życiowych –

odsetek wskazań wyniósł odpowiednio: 70,0% i 76,1%; a także oferowali

swoją pomoc podczas leczenia – odpowiednio: 63,3% i 71,6%. Zależności

potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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W skali od 1 do 5, za jak trudne uznaje Pan/i poniższe sytuacje związane 
z przeżywaniem choroby, gdzie 1 oznacza najmniej trudny, a 5 –
najtrudniejszy (N=1000)48

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób. Dla badanych najtrudniejszym

etapem jest wyczerpanie wszystkich możliwości leczenia, które w 5-

stopniowej skali, jako bardzo trudny (ocena 4) bądź najtrudniejszy

etap (ocena 5) określiło ponad 4/5 uczestników badania (suma

wskazań: 86,8%).

Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajduje się na załączonym

wykresie.
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Podejrzenie choroby i oczekiwanie na diagnozę – krzyżowanie na płeć 
(N=1000)49

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż badane kobiety wyraźnie częściej etap jakim jest

podejrzenie choroby i oczekiwanie na diagnozę określały jako

najtrudniejszy – odsetek wskazań na ocenę 5 wyniósł odpowiednio:

58,7% i 41,7%. Mężczyźni z kolei częściej od kobiet wskazywali na

ocenę 3 (odpowiednio: 22,9% i 12,7%) oraz 4 (odpowiednio: 25,4%

i 18,3%). Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Podejrzenie choroby i oczekiwanie na diagnozę – krzyżowanie na wiek 
(N=1000)50

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż wraz z wiekiem wyraźnie wzrastał odsetek wskazań

na to, że etap podejrzenia choroby i oczekiwania na diagnozę był dla

badanych najtrudniejszy – odpowiednio od 35,0% do 64,0%.

Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Oczekiwanie na decyzję dot. leczenia – krzyżowanie na płeć (N=1000)51
Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż badane kobiety wyraźnie częściej etap jakim jest

oczekiwanie na decyzję dot. leczenia określały jako najtrudniejszy –

odsetek wskazań na ocenę 5 wyniósł odpowiednio: 43,1% i 28,5%.

Mężczyźni z kolei częściej od kobiet wskazywali na ocenę 3

(odpowiednio: 26,7% i 17,7%). Zależności potwierdzono za pomocą

testu Pearsona.
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Oczekiwanie na decyzję dot. leczenia – krzyżowanie na wiek (N=1000)52
Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż wraz z wiekiem wzrastał odsetek wskazań na to, że

etap oczekiwania na decyzję dot. leczenia był najtrudniejszy – od

27,5% w przypadku najmłodszych respondentów do 41,6% wśród

najstarszych ankietowanych. Zależności potwierdzono za pomocą

testu Pearsona.
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Sam proces leczenia – krzyżowanie na płeć (N=1000)53
Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż badane kobiety wyraźnie częściej etap jakim jest sam

proces leczenia określały jako najtrudniejszy – odsetek wskazań na

ocenę 5 wyniósł odpowiednio: 42,9% i 30,8%. Mężczyźni z kolei

częściej od kobiet wskazywali na ocenę 3 (odpowiednio: 27,5%

i 17,3%). Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Wyczerpanie wszystkich możliwości leczenia – krzyżowanie na płeć 
(N=1000)54

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie, w skali od 1 do 5, sytuacji

związanych z przeżywaniem chorób.

Odnotowano, iż badane kobiety częściej etap jakim jest wyczerpanie

wszystkich możliwości leczenia określały jako najtrudniejszy –

odsetek wskazań na ocenę 5 wyniósł odpowiednio: 76,9% i 68,8%.

Mężczyźni z kolei częściej od kobiet wskazywali na ocenę 3

(odpowiednio: 11,3% i 5,6%), a także nieznacznie częściej na ocenę 4.

Zależności potwierdzono za pomocą testu Pearsona.
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Która z chorób wzbudza u Pani/Pana większy strach niż pozostałe? –
Ranking (N=1000)55

Respondentom została przedstawiona lista chorób, a następnie poproszono ich o uszeregowanie ich w kolejności od tej, której się

najbardziej obawiają (miejsce 1.) do tej, której boją się najmniej (miejsce 5.). Badani wyraźnie najczęściej wskazywali, że obawiają się chorób

nowotworowych – chorobę tą na 1. miejscu uplasowało aż 62,6%, na 2. miejscu najczęściej plasowano stwardnienie rozsiane (SM), które

wskazało na tym miejscu 30,5% uczestników badania, z kolei na 3. miejscu najczęściej (poza SM, które było najczęściej wskazywane na

2. miejscu) plasował się Alzheimer (23,1%). Spośród wymienionych chorób ankietowani najmniej obawiają się chorób układu krążenia, które

to na 5. miejscu w rankingu uplasował więcej niż co trzeci respondent (35,7%). Szczegółowy rozkład odpowiedzi znajduje się w poniższej

tabeli.

1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 4. miejsce 5. miejsce

Choroby nowotworowe 62,6% 16,2% 11,0% 7,4% 2,8%

Choroby układu krążenia 5,9% 17,3% 18,4% 22,7% 35,7%

Alzheimer 12,7% 21,3% 23,1% 24,6% 18,3%

Stwardnienie rozsiane (SM) 11,1% 30,5% 26,3% 19,7% 12,4%

Choroby psychiczne 7,7% 14,7% 21,2% 25,6% 30,8%



Podsumowanie
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Podsumowanie57
Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń:

• Badani najczęściej zgadzali się z tym, że nowotwór to choroba narządu lub narządów, najrzadziej zaś wskazywali, że jest to choroba

dotykająca całości organizmu człowieka.

• Respondenci, zapytani o to jakie rodzaje nowotworów (ze względu na ich umiejscowienie) kojarzą, najczęściej wymieniali spontanicznie

raka płuc, a następnie, nieco rzadziej, raka piersi. W przypadku wskaźnika TOM odnotowano, iż największą znajomością cieszy się rak

piersi, a następnie – płuc.

• Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie 3 najczęściej występujących, w ich opinii, nowotworów. W tym przypadku wyraźnie

najczęściej wskazywanym rodzajem nowotworu był rak piersi, następnie (chodź już wyraźnie rzadziej) rak płuc oraz rak jelita grubego.

• Najczęściej spontanicznie wymienianą przez respondentów metodą leczenia nowotworów była chemioterapia, którą wskazało niemal 9

na 10 ankietowanych.

• W przypadku znajomości wspomaganej sposobów leczenia nowotworów odnotowano, iż niemal wszyscy badani kojarzą metodę jaką

jest chemioterapia. Więcej niż 4/5 uczestników badania słyszało o chirurgicznym leczeniu raka oraz o radioterapii.



Podsumowanie58
Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń:

• Ankietowani zapytani o to, od czego zależy wybór metody leczenia raka, najczęściej wskazywali na stopień zaawansowania nowotworu

oraz jego umiejscowienie.

• Więcej niż 2/5 uczestników badania nigdy nie poszukiwało informacji nt. diagnostyki nowotworów. Pozostała część badanych

najczęściej przyznawała, że informacji takich wyszukiwała w wyszukiwarce internetowej, np. Google.

• Niemal połowa badanych nigdy nie poszukiwała informacji dotyczących leczenia nowotworów. Osoby, które takie poszukiwania

poczyniły najczęściej wskazywały na wyszukiwarkę internetową.

• O medycynie personalizowanej słyszał co ósmy ankietowany. Zdecydowana większość z nich określiła medycynę personalizowaną jako

„dopasowanie metod leczenia do konkretnego pacjenta”. W przypadku korzyści jakie przynosi ta metoda leczenia respondenci, którzy

o niej słyszeli, najczęściej wskazywali na to że pozwala ona na dobór bardziej skutecznej terapii.

• Ponad połowa badanych nie wiedziała na czym polegają badania molekularne w diagnostyce nowotworów.

• Więcej niż 4/5 uczestników badania uznało, że warto wykonać diagnostykę molekularną podczas pierwszej diagnostyki nowotworu.



Podsumowanie59
Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń:

• Zdaniem największej części badanych nowotwory mogą powstawać z przyczyn dziedzicznych lub/i korzystania z używek tj. papierosy

czy alkohol.

• Ponad 4/5 badanych nie słyszało o kompleksowym profilowaniu genomowym w diagnostyce nowotworów.

• Respondenci zapytani o to, w przypadku którego rodzaju nowotworu medycyna personalizowana ma największe zastosowanie,

zdecydowanie najczęściej wskazywali na raka piersi.

• 6 na 10 uczestników badania wskazało, że w gronie ich najbliższych znajduje/znajdowała się osoba która choruje lub chorowała na

nowotwór. Przeważająca część z nich przyznała, że była to osoba z ich rodziny.

• Respondenci, którzy wskazali że nikt z ich najbliższych nie został zdiagnozowany z chorobą nowotworową, zostali poproszeni o próbę

wskazania w jaki sposób mogliby się zachować, gdyby taka sytuacja wystąpiła. W tym przypadku ankietowani najczęściej nie potrafili

wskazać w jaki sposób by się zachowali. Część badanych uznała, że próbowałaby pomóc takiej osobie, wesprzeć i pocieszać.

• Najczęściej diagnozowanymi u badanych lub ich najbliższych nowotworami był rak piersi oraz rak płuc. U co jedenastego z nich,

podczas diagnostyki nowotworu, wykonano diagnostykę molekularną.



Podsumowanie60
Zebrany materiał badawczy pozwolił na wypracowanie następujących wniosków i spostrzeżeń:

• Najczęściej odczuwaną przez badanych emocją, po otrzymaniu diagnozy o chorobie nowotworowej swojej lub kogoś bliskiego, była

bezradność. Respondenci najczęściej wskazywali, że ich pierwsza myśl po usłyszeniu diagnozy dotyczyła spraw związanych z bliskimi.

• Niemal 3/4 ankietowanych, których bliscy zachorowali na nowotwór, przyznało że nie wiedziało co im powiedzieć kiedy dowiedzieli się

o chorobie. Badani, którzy przyznali że wiedzieli co powiedzieć zostali poproszeni o wskazanie jakiej formy wsparcia użyli. W tym

przypadku respondenci najczęściej przyznawali że zaoferowali swoją pomoc w sprawach życiowych.

• Dla największej grupy badanych najtrudniejszym etapem choroby było wyczerpanie wszystkich możliwości leczenia.

• Spośród wymienionych chorób ankietowani w zdecydowanie największym stopniu obawiają się zachorowania na nowotwór,

a relatywnie najmniej – na choroby układu krążenia.
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