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Oczekiwania kobiet wobec badań ginekologicznych 
w gabinetach prywatnych

Women’s expectations towards gynaecological examination in private-practice 
settings
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Jednym z ważnych elementów opieki lekarskiej jest dla każdej kobiety badanie ginekologiczne.
Materiał i metody. Badaniami objęto 300 kobiet z województwa zachodniopomorskiego i łódzkiego. respondentki podzielo-
no na dwie grupy ze względu na miejsce zamieszkania oraz na cztery grupy wiekowe. 
Wyniki. większość kobiet uznało badanie ginekologiczne za krępujące. Za najbardziej krępujący momenty wizyty respondent-
ki uważały położnie się na fotelu ginekologicznym, a za najbardziej nieprzyjemny etap badania – badanie dwuręczne przez po-
chwę. Największe poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w trakcie badania zapewniała obecność w gabinecie wy-
łącznie lekarza ginekologa. Blisko 88,5% ankietowanych uważało, iż lekarz powinien szczegółowo omówić z nimi poszczegól-
ne etapy badania ginekologicznego. większość badanych kobiet woli być badana przez lekarza–mężczyznę. respondentki naj-
chętniej odbywałyby badanie u lekarza miłego, rozmownego, spokojnego, uśmiechniętego i w dojrzałym wieku. większość an-
kietowanych twierdziło, że badanie ginekologiczne jest bardzo potrzebne, przy czym 50% zgłaszałoby się na to badanie raz na 
6 miesięcy. w gabinetach najczęściej brakowało kobietom sprzętu diagnostycznego, przebieralni i odzieży ochronnej. 
Wnioski. 1. Badanie ginekologiczne jest dla kobiet krępujące i stresujące. 2. Najbardziej krępującym momentem podczas wi-
zyty w gabinecie prywatnym jest położenie się na fotelu ginekologicznym, a najbardziej nieprzyjemnym – ręczne badanie 
przez pochwę. 3. kobiety oczekują od lekarza ginekologa przyjmującego w gabinecie prywatnym zachowania intymności, po-
czucia bezpieczeństwa oraz informowania o kolejnych procedurach badania. 
Słowa kluczowe: badanie ginekologiczne, opinia pacjentek, gabinet prywatny.

Background. one of the important elements of doctor’s care for every woman is pelvic examination.
Material and methods. the research comprised 300 women from the west Pomeranian and Łódź voivodeships. the respon-
dents were divided into two groups by place of residence and four age groups. 
Results. Most women considered gynaecological examination to be embarrassing. the most embarrassing moments of the 
visit for respondents were: laying down on gynaecological chair and the most unpleasant stage of examination was palpation 
through vagina. the greatest sense of security and mental comfort during the examination was provided by presence of only 
a gynaecologist. Nearly 88.5% women believed that doctors should discuss stages of the procedures for pelvic examination 
with them. the majority of women prefer to be examined by a male gynaecologist. respondents would have examinations most 
willingly at a doctor who is nice, talkative, calm, smiling and mature. Most women claimed that gynaecological examination 
is necessary but only 50% would come to take it once every six months. in private-practice settings the most often they lacked 
diagnostic equipment, dressing rooms, and protective clothing. 
Conclusions. 1. Gynaecological examination is embarrassing and stressful. 2. the most embarrassing moment of visits at the 
gynaecologist’s is laying down on gynaecological chair and gynaecological examination and the most unpleasant is palpation 
through vagina. 3. a gynaecologist is expected to maintain sense of intimacy and safety and to inform women of procedures taken.
Key words: gynaecological examination, patients’ opinions, private practice.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Jednym z ważnych elementów opieki lekarskiej jest dla 

każdej kobiety badanie ginekologiczne. kobiety oczeku-
ją od lekarza umiejętności właściwego komunikowania się 
oraz odpowiednio wyposażonych gabinetów ginekologicz-
nych, urządzonych w sposób dla nich przyjazny [1, 2]. 

Cel pracy
Celem pracy było  badanie dotyczące oczekiwania kobiet 

wobec badań ginekologicznych w gabinetach prywatnych.

Materiał i metody
anonimowymi badaniami objęto 300 losowo wybra-

nych kobiet z województwa zachodniopomorskiego i łódz-

kiego. Badania przeprowadzono w prywatnych gabinetach 
ginekologicznych w latach 2010–2011. respondentki po-
dzielono na dwie grupy ze względu na miejsce zamieszka-
nia oraz na cztery grupy wiekowe. Badania przeprowadzo-
no metodą sondażu diagnostycznego. wyniki poddano ana-
lizie matematycznej i przedstawiono na rycinach. 

Wyniki
większość badanych kobiet (60,3%) pochodziła z miast. 

wśród respondentek dominowały kobiety z ii grupy wiekowej 
(70,7%). Ponad połowa respondentek (60%) uznała badanie gi-
nekologiczne za krępujące i stresujące. Za najbardziej nieprzy-
jemny moment wizyty u lekarza kobiety uznały położenie się 
na fotelu ginekologicznym (39,7%), badanie ginekologiczne 
(26,7%) oraz przygotowanie się do badania (25,6%) (ryc. 1). 
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Rycina 1. wykres najbardziej krępujących momentów wizyty 
u ginekologa

analizując poszczególne etapy badania ginekologiczne-
go, wykazano, że najbardziej krępujące dla kobiet było ręcz-
ne badanie przez pochwę (37,7%), badanie przez odbytni-
cę (31,3%) oraz wziernikowanie pochwy (27,7%) (ryc. 2). 

Rycina 2. wykres najbardziej krępujących etapów badania gi-
nekologicznego

kolejne pytanie wiązało się ze wskazaniem źródeł po-
czucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego podczas 
badania. Na pytanie, z czym wiąże się takie poczucie, 
58,3% kobiet wskazywało sytuację, w której pozostaje sam 
na sam z lekarzem, 19% preferowało obecność męża/part-
nera, a 16,7% – obecność położnej (ryc. 3). 

Rycina 3. Źródła poczucia bezpieczeństwa i komfortu psy-
chicznego podczas badania ginekologicznego

Następnie respondentki zapytano o potrzebę i częstość 
wykonywania badań ginekologicznych. większość bada-
nych (99,7%) stwierdziła, że badanie ginekologiczne jest 
bardzo potrzebne, z czego 50% z nich zgłaszała się na ba-
danie raz na 6 miesięcy, 27,7% – raz na 12 miesięcy, na-

tomiast rzadziej niż raz na 24 miesiące – aż 13,6% kobiet 
(ryc. 4).

Rycina 4. Częstotliwość zgłaszania się kobiet na badanie gine-
kologiczne

analiza preferencji płci lekarza wykazała, że spośród 
300 ankietowanych 66% woli być badana przez mężczy-
znę, a 28% przez lekarza kobietę (ryc. 5). respondentki za-
pytano, jakie cechy powinien posiadać lekarz ginekolog. 
Najchętniej kobiety poddałyby się badaniu przez lekarza 
miłego, rozmownego, spokojnego i uśmiechniętego, w wie-
ku dojrzałym (odpowiednio: 83,3; 64,2; 63,2; 33,1 i 28,1%) 
(ryc. 6). 

Rycina 5. opinia badanych na temat preferowanej płci lekarza

Rycina 6. Cechy lekarza ginekologa

ankietowane zapytano również, czy podczas pierwsze-
go w życiu badania ginekologicznego lekarz tłumaczył im, 
na czym będzie ono polegało oraz czy uważają, że szcze-
gółowe wyjaśnianie poszczególnych procedur badania 
jest dla nich ważne i potrzebne. większość kobiet (88,3%) 
wskazało na potrzebę tłumaczenia i wyjaśniania wszystkich 
etapów badania ginekologicznego, z czego 36,3% potwier-
dziło, że lekarz rozmawiał z nimi przed badaniem, nato-
miast 26,3% nie pamięta takiej rozmowy (ryc. 7).

kolejne pytanie dotyczyło opinii kobiet na temat sta-
nu wyposażenia prywatnych gabinetów ginekologicznych. 
respondentki stwierdziły, że najczęściej w gabinetach bra-
kowało im sprzętu medycznego (w tym USG), przebieralni 
oraz odzieży ochronnej (odpowiednio: 41, 19 i 10%). 
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Rycina 7. omawianie przez lekarza poszczególnych etapów 
badania ginekologicznego wykonywanego u pacjentki po raz 
pierwszy w życiu

Dyskusja
Dla kobiet badanie ginekologiczne pozostaje jedną 

z najbardziej intymnych procedur medycznych. Należy 
więc przeprowadzać je profesjonalnie, szanując prywat-
ność i godność kobiety [3]. 

w analizowanym materiale dla większości responden-
tek badanie ginekologiczne było krępujące i stresujące. Po-
dobne wnioski wysunęło kilku innych autorów [1, 2].

Zdaniem badanych kobiet, najbardziej krępującym mo-
mentem wizyty u lekarza ginekologa było położenie się na 
fotelu ginekologicznym, a najbardziej nieprzyjemnym eta-
pem badania – ręczne badanie przez pochwę. Potwierdza 
to w swoich badaniach Chen i wsp. [1]. 

wielu autorów uważa, że badanie ginekologiczne po-
winno odbywać się w obecności osoby trzeciej [1, 4]. od-
mienne wyniki uzyskano w badaniach własnych stwierdza-
jąc, że największe poczucie bezpieczeństwa i komfortu psy-

chicznego w trakcie badania dawała obecność wyłącznie 
lekarza ginekologa. Podobne wyniki przedstawił jedynie 
Fiddes i wsp. [5]. 

Nowotwory narządów płciowych stanowią jedną 
z częstszych przyczyn wysokiej zachorowalności kobiet. 
Badanie ginekologiczne jest podstawowym badaniem, któ-
re może pomóc wcześnie je wykryć [6]. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że 50% respondentek zgłaszało się na 
badania kontrolne do lekarza raz na 6 miesięcy, blisko 30% 
– raz na 12 miesięcy, natomiast aż 13,6% badanych – rza-
dziej niż raz na 24 miesiące. odmienne wyniki uzyskali Pi-
skorz i wsp. [6], według których większość badanych kobiet 
zgłaszała się na badanie ginekologiczne raz w roku.

analizując wyniki badań pod względem wyboru płci 
ginekologa wykazano, że większość respondentek prefe-
ruje lekarza mężczyznę. Zbliżone wyniki uzyskała Pietras 
[3]. odmienne wyniki przedstawia widzowska-Mączyń-
ska i wsp. [2], gdzie zaledwie 14,9% kobiet wybierało le-
karza płci męskiej. Ponadto respondentki oczekują od le-
karza, aby podczas wizyty był miły, rozmowny, spokojny, 
uśmiechnięty i dojrzały wiekiem. Zbliżone wyniki uzyskał 
Yanikkerem i wsp. [4].

Wnioski
1. Badanie ginekologiczne jest dla kobiet krępujące i stre-

sujące.
2. Najbardziej krępującym momentem podczas wizyty 

w gabinecie prywatnym jest położenie się na fotelu gi-
nekologicznym, a najbardziej nieprzyjemnym – ręczne 
badanie przez pochwę. 

3. kobiety oczekują od lekarza ginekologa przyjmujące-
go w gabinecie prywatnym zachowania intymności, 
poczucia bezpieczeństwa oraz informowania o kolej-
nych procedurach badania. 
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