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POVZETEK  

 

Teoretična izhodišča: Rak materničnega vratu spada med najpogostejše maligne 

tumorje, ki prizadenejo ženske po vsem svetu. Z uspešno preventivo lahko dovolj zgodaj 

odkrijemo predrakave in rakave spremembe ter primerno ukrepamo. Pomembno vlogo 

pri preprečevanju ima medicinska sestra v ginekološki ambulanti ter dispanzerjih za žene. 

Ženskam nudi pomembne informacije o bolezni, jim svetuje ter jih spodbudi k zdravi in 

varni spolnosti.  

Cilj: Cilj diplomskega dela je ugotoviti nivo znanja študentov zdravstvene nege o raku 

materničnega vratu in preventivi. 

Metoda: Uporabili smo neekspirimentalno kvantitativno metodo empiričnega 

raziskovanja, za zbiranje podatkov pa je bila uporabljena metoda anketiranja. V vzorec je 

vključenih 127 dodiplomskih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele 

Boškin. Podatki so bili obdelani v programu R, verzija 3.5.2, rezultate pa smo prikazali s 

pomočjo osnovne opisne statistike, frekvenc, odstotkov, standardnih odklonov in 

povprečnih vrednosti. Za analizo razlik smo uporabili Tukey popravek in ANOVO (p-

vrednost statistične značilnosti p < 0,05).  

Rezultati: Test ANOVA je prikazal statistično značilne razlike v znanju med 

posameznimi sklopi vprašanj (F = 61,46, p = 0,00). S Tukeyjevim popravkom smo prišli 

do spoznanja, da je znanje prvega sklopa (pojavnost in povzročitelji raka materničnega 

vratu) slabše od znanja v drugem sklopu (dejavniki tveganja in znaki raka materničnega 

vratu) (t = 10,579, p = 0,000) ter znanja v tretjem sklopu (preventiva raka materničnega 

vratu) (t = 8,163, p = 0,000).  Največ znanja so pokazali anketirani študenti 2. letnika, 

najmanj pa anketiranci 1. letnika. V povprečju so bolje odgovarjali mlajši anketiranci.  

Razprava: Z raziskavo smo ugotovili, da je znanje anketirancev dobro, vendar potrebuje 

nadgradnjo, s čimer se strinjajo tudi anketiranci. Največje odstopanje v znanju se pojavi 

pri pojavnosti in povzročiteljih raka materničnega vratu. V prihodnje bi bilo potrebno 

opraviti raziskave na vseh slovenskih zdravstvenih fakultetah, saj bi tako lažje posplošili, 

kakšno znanje imajo študenti o omenjeni temi.  

 

Ključne besede: rak materničnega vratu, znanje, študenti 



 

 

SUMMARY 

 

Background: One of the most common cancers that affects women worldwide is cervical 

cancer. Successful prevention methods can detect pre-cancer cells and early stage cancer. 

Nurses in gynaecological outpatient care have an important role concerning prevention. 

They provide women with important information about the disease, advise them, and 

encourage them to have healthy and safe sex.  

Aim: The aim of the thesis was to determine the level of nursing students’ knowledge on 

cervical cancer and its prevention.  

Methods: A non-experimental quantitative method of empirical research was employed. 

Data were collected with a questionnaire. The sample included 127 undergraduate nursing 

students from the Angela Boškin Faculty of Health Care. Data were processed in program 

R, version 3.5.2, and the results were presented using basic descriptive statistics, 

frequencies, percentages, standard deviations, and means. Tukey correction and ANOVA 

(the level of statistical significance was set at p<0.05) were used to analyse the 

differences. 

Results: The ANOVA test showed statistically significant differences in knowledge 

between different sets of questions (F = 61.46, p = 0.00). With Tukey's correction, we 

came to the conclusion that knowledge of the first set (incidence and agents of cervical 

cancer) is inferior to the knowledge of the second set (risk factors and signs of cervical 

cancer) (t = 10.579, p = 0.000) and knowledge of the third set (prevention of cervical 

cancer) (t = 8.163, p = 0.000). Second-year students showed the most knowledge and 

first-year students showed the least. On average, younger respondents had better 

knowledge. 

Discussion: The study showed that the respondents’ knowledge is good, but it needs to 

be expanded—a fact respondents also agree on. The greatest difference in the level of 

knowledge was seen for the incidence and agents of cervical cancer. In the future, 

research should be conducted including all Slovenian healthcare faculties in order to 

generalize about students’ knowledge on this topic.  

 

Key words: cervical cancer, knowledge, students 
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1 UVOD 

 

Rak je bolezen, pri kateri se celice zaradi nepopravljive spremembe v celičnem jedru, 

delijo nenadzorovano. Pri tem se vraščajo v tkiva, bezgavke in oddaljene organe, kjer 

nastanejo zasevki. Bolezen lahko zaznamo kot bulo ali spremembo v delovanju organov 

(Slovenija in rak, register raka RS, 2018). Rak spada med vodilne vzroke umrljivosti po 

vsem svetu. Na leto zboli kar 17 milijonov ljudi, umre pa jih 8,5 milijona. Do leta 2030 

naj bi se število obolelih dvignilo na kar 23,6 milijona letno (Lopez, et al., 2017). Rak 

materničnega vratu spada med najpogostejše maligne tumorje, ki prizadenejo ženske po 

vsem svetu (Li, et al., 2016), velik odstotek pojavnosti, kar 85 %, pripada slabše razvitim 

državam (Lopez, et al. 2017). Rak materničnega vratu predstavlja tudi tretji najpogostejši 

vzrok smrti v manj razvitih državah sveta (Bebar & Gornjec, 2018), v Sloveniji pa se 

pojavnost z leti zmanjšuje. V letu 2016 je bilo število novih primerov okrog 120, kar 

predstavlja incidenco okrog 11,6/100.000 prebivalk, v letu 2017 pa se je pojavnost znižala 

na 80, kar je 40 manj kot prejšnje leto (Državni program zgodnjega odkrivanja 

predrakavih sprememb materničnega (ZORA), n.d.). Cör (2019) navaja, da je primarni 

vzrok nastanka raka materničnega vratu okužba s humanim papilomavirusom (HPV). 

Okužba se pojavi, ko virus vstopi skozi poškodovani del sluznice ali epitela kože (Mikluš, 

et al., 2019). HPV spada med najpogostejše spolno prenosljive okužbe, ki poleg raka 

materničnega vratu lahko povzroči tudi rakave spremembe na spolovilih, zadnjični 

odprtini in v žrelu (Cör, 2019). Raka materničnega vratu v najzgodnejših oblikah 

odkrijemo na podlagi patološkega citološkega izvida brisa maternice, poteka pa lahko 

asimptomatsko (Gazić, 2018). V začetku bolezni se simptomi in znaki običajno pojavijo 

sočasno z vnetji vagine. Težave so pogoste in nespecifične (Bebar & Gornjec, 2018). 

Preventiva raka materničnega vratu obsega cepljenje proti HPV ter organizirano 

presejanje, kjer gre za pravočasno odkrivanje rakavih kot tudi predrakavih sprememb 

(Ivanuš, 2018). V sklopu programa ginekologi pregledujejo zdrave ženske med 20. in 64. 

letom. Ginekolog odvzame bris materničnega vratu, s tem pravočasno odkrivajo tiste, ki 

imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka materničnega vratu. S  pregledovanjem na tri 

leta lahko odkrijejo in pravočasno pozdravijo veliko večino nevarnih sprememb na 

materničnem vratu, saj bolezen potrebuje več let, da se razvije iz predrakave oblike v raka 

(ZORA, n.d.). Pomembno je, da v okviru preventive spodbudimo varno in zdravo spolno 
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vedenje. Zgodnji začetek spolnih odnosov, neuporaba kondoma in večje število spolnih 

partnerjev predstavljajo glavni vzrok za okužbo s HPV (Ivanuš, 2018). Brunec (2011) 

navaja, da ima pomembno vlogo pri preprečevanju medicinska sestra v ginekološki 

ambulanti ter dispanzerjih za žene. Pri obiskih v ambulanti lahko ženskam nudi 

pomembne informacije o raku materničnega vratu, jim svetuje ter jih spodbudi k zdravi 

in varni spolnosti. Posledično so mladostnice in ženske bolj ozaveščene o bolezni, kar 

vodi v nižjo incidenco.  

 

Zdravstvena vzgoja igra veliko vlogo pri preprečevanju raka materničnega vratu, saj je 

glavni cilj le-te opolnomočenje žensk z aktualnimi in dobrimi informacijami 

(Cimermančič, 2018). V diplomskem delu smo želeli raziskati, kakšno je znanje 

študentov na tem področju, saj je izrednega pomena, da že študenti v času izobraževanja 

dobijo kakovostno znanje, ki ga bodo lahko prenašali naprej.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 RAK MATERNIČNEGA VRATU 

 

Rak materničnega vratu predstavlja v manj razvitih državah sveta tretji najpogostejši 

vzrok smrti pri ženskah, poleg tega je tudi drugi najpogostejši rak (Bebar & Gornjec, 

2018). V evropskih državah, kjer je organizirano presejanje letno zboli okrog 60.000 

žensk, umre pa jih okoli 24.000. Rak materničnega vratu je v Evropi šesti najpogostejši 

rak pri ženskah, med mladimi dekleti, starimi od 15 do 44 let, pa je drugi najpogostejši 

rak. V razvitih državah, kamor spada tudi Slovenija, je rak precej redkejši (Šegedin, et 

al., 2019). V Sloveniji se ne uvršča več med pogoste rake. Letno pri nas zboli okrog 120 

žensk, umre pa okrog 40 do 50 žensk. S tem se uvrščamo med države z najmanjšo 

pojavnostjo in umrljivostjo zaradi raka materničnega vratu (Ivanuš, 2019a). Poglaviten 

vzrok za nastanek raka materničnega vratu je okužba s HPV. Poznamo več kot 200 

različnih podtipov HPV (Poljak & Hošnjak, 2019), od tega se jih 40 prenaša s spolnimi 

odnosi (Rashid, et al., 2016), podtipa HPV 16 in 18 pa povzročita največ raka 

materničnega vratu (Bebar & Gornjec, 2018). Kronična okužba s temi podtipi vpliva na 

nastanek predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu, lahko pa povzroči tudi 

raka vagine, zunanjega spolovila, pri obeh spolih pa raka žrela in zadnjika (Šegedin, et 

al., 2019).   

 

Od šest do deset let traja, da iz prvih predrakavih sprememb nastane invazivni rak 

materničnega vratu (Pušnik, 2015). V zgodnjih fazah lahko poteka asimptomatsko, 

spremembe pa odkrijemo na podlagi citološkega izvida brisa materničnega vratu. Ravno 

zaradi omenjenega je preventiva zelo pomembna. Za preprečevanje raka materničnega 

vratu poznamo dva uspešna javnozdravstvena ukrepa za preprečevanje (Šegedin, et al., 

2019). V Sloveniji se izvaja preventivni presejalni program Zgodnje odkrivanje 

predrakavih sprememb materničnega vratu (ZORA), kjer pregledujejo ženske stare od 20 

do 64 let (ZORA, n.d.). V okviru presejanja pravočasno odkrivajo predrakave in rakave 

spremembe materničnega vratu, poleg tega pa je na voljo tudi cepljenje proti okužbam s 

HPV (Šegedin, et al., 2019). Srnovršnik (2018) navaja naslednje dejavnike tveganja za 

nastanek raka materničnega vratu: okužba s HPV, zgodnji začetek spolnih odnosov, 
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pogosto menjavanje spolnih partnerjev, spolno prenosljive bolezni (herpes simpleks, 

virus HIV), kajenje, večje število porodov in nižja starost pri prvem porodu, dolgotrajna 

uporaba peroralne kontracepcije, predrakave spremembe v preteklosti. Za raka 

materničnega vratu je značilno, da se znaki in simptomi pojavijo z napredovanjem 

bolezni, zgodnjih simptomov, ki bi nas opozorili na bolezen, pa običajno ni (Nacionalni 

inštitut za javno zdravje (NIJZ), 2018). Da gre za raka materničnega vratu odkrijemo na 

podlagi patološkega citološkega izvida brisa materničnega vratu (Gazić, 2018). V poznem 

poteku se znaki in simptomi po podatkih NIJZ (2018) kažejo kot rjavkast izcedek ali 

krvavitev po spolnem odnosu oz. med menstruacijskima ciklusoma, bolečine med 

spolnim odnosom, neprestane bolečine v križu (katerih vzrok ni težava s hrbtenico), krvav 

urin, boleče in pogosto uriniranje (kjer vzrok ni vnetje mehurja), krvavitve v 

postmenopavzalnem obdobju ali neprestan izcedek iz nožnice z neprijetnim vonjem.  

 

2.1.1 Humani papilomavirus 

 

Poljak (2015) navaja, da je HPV ali človeški papilomavirus majhen DNA virus brez 

ovojnice. Etiološko jih lahko povezujemo s številnimi benignimi, predrakavimi in 

rakavimi spremembam sluznice in kože. Poznamo več kot 200 različnih tipov HPV 

(Poljak & Hošnjak, 2019), potrjeno pa je, da HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

58 in 59 povzročajo raka materničnega vratu, rake anogenitalnega predela in ustno-

žrelnega dela. Manj ogrožajoča tipa HPV 6 in 11 pa povzročata genitalne bradavice 

(Šinkovec, et al., 2019). HPV spada med najpogostejše spolno prenosljive okužbe pri 

obeh spolih. Z virusom se okužimo, ko ta preide skozi sluznico ali epitel kože, ki je 

poškodovan (Mikluš, et al., 2019).  

 

Dejavniki tveganja za okužbo s HPV so (Brglez, 2019): 

- zgodnji začetek spolnih odnosov, 

- večje število spolnih partnerjev, 

- kajenje,  

- številni porodi, 

- okužba z drugimi spolno prenosljivimi boleznimi (HIV, klamidija, gonoreja, 

HSV). 
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Avtorji Lopez, et al. (2017) navajajo, da je 80 % žensk in moških vsaj enkrat v življenju 

okuženih s HPV, običajno je to v dobi adolescence in pri mlajših odraslih (med 15. in 25. 

letom). Po podatkih NIJZ (2019) večina ljudi sploh ne ve, da so okuženi s HPV ter da 

virus lahko prenesejo na svojega partnerja. Virus lahko najdemo na koži ali v sluznicah. 

Okužba s HPV običajno poteka brez simptomov, navadno izzveni sama brez zdravljenja 

(Mikluš, et al., 2019). HPV lahko pri moških povzroči bradavice na penisu, pri ženskah 

na zunanjem spolovilu in vagini, pri obeh spolih pa v okolici zadnjika (Brglez, 2019). 

Okužba z enim ali več onkogenimi tipi HPV, običajno s HPV 16 ali HPV 18, se lahko 

postopoma razvije v raka materničnega vratu (Poljak & Hošnjak, 2019). Pri ženski lahko 

okužba s HPV napreduje v raka nožnice in zunanjega spolovila, pri moškem se lahko 

razvije v raka zadnjika ali penisa, pri obeh spolih pa HPV povzroča raka grla, žrela in ust 

(Brglez 2019). Proti HPV okužbi ni zdravila, zdravijo se samo bolezni, ki posledično 

nastanejo zaradi te okužbe. Zato je zelo pomembna preventiva. Najboljša preventiva 

okužbe s HPV je cepljenje, velik poudarek pa je na varni in zdravi spolnosti po ABC 

principu (NIJZ, 2019): 

- A – »abstinenca« ali odložitev prvega spolnega odnosa na obdobje večje zrelosti 

- B – »bodi zvest« pomeni, da se z zvestobo dveh spolnih partnerjev zmanjša 

tveganje za okužbo s HPV 

- C – »Condom« oz. kondom, s katerim se bistveno zmanjša tveganje za okužbo. 

 

2.2 PREVENTIVA 

 

Raka materničnega vratu lahko preprečimo z zdravljenjem predrakavih sprememb in 

pravočasnim odkrivanjem. Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih 

sprememb materničnega vratu (ZORA) deluje od leta 2003. Presejalni program deluje na 

podlagi rednih preventivnih ginekoloških pregledov ter brisa celic materničnega vratu, s 

katerim odkrivajo predrakave spremembe. Poleg tega pa imamo na voljo cepljenje proti 

visokorizičnima tipoma HPV 16 in HPV 18, ki povzročata kar 70 % raka materničnega 

vratu (Onkološki inštitut Ljubljana, 2019). 
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2.2.1 Cepljenje proti HPV 

 

Med 10 največjih uspehov v medicini štejemo cepljenje. Odkritje le-tega je pripomoglo 

k zmanjšanju obolevanju in umiranja zaradi bolezni. Je enostaven, učinkovit in varen 

ukrep, s katerim ne zaščitimo samo cepljenje osebe pred boleznijo in zapleti pač pa lahko 

z dovolj veliko precepljenostjo prebivalstva dosežemo, da se bolezni ne pojavijo več 

(Simonović, 2019).  

 

Avtorji Mikluš, et al. (2019), navajajo, da proti okužbi s HPV obstajajo tri vrste cepiva, 

in sicer dvovalentno (ščiti pred dvema genotipoma HPV), štirivalentno (ščiti pred štirimi 

genotipi) in devetvalentno cepivo (ščiti pred devetimi genotipi). Namenjena so 

preprečevanju okužbe s HPV ter pojavljanju bolezni, ki jih HPV povzroči. Cepljenje je 

smiselno od 9. leta starosti naprej pa do 26. leta. Glede na starost posameznika se 

cepljenje opravi z dvema oziroma tremi odmerki. Posameznike od 9. do vključno 14. leta 

se cepi z dvema odmerkoma (0, 6 mesecev), medtem ko se od 15. pa do 26. leta cepi s 

tremi odmerki (0, 2, 6 mesecev) (NIJZ, 2019). V Sloveniji se od leta 2009 po nacionalni 

shemi programa cepljenja cepi deklice v 6. razredu osnovne šole. Zamudnice, deklice in 

ženske, ki so 6. razred obiskovale v šolskem letu 2009/10 ali kasneje, imajo prav tako 

pravico do brezplačnega cepljenja. Za dečke ter ostale pa je cepljenje samoplačniško. 

Najpogostejši neželeni učinki cepiva so oteklina, rdečina, bolečina na mestu cepljenja, 

povišana telesna temperatura, glavobol, slabost, utrujenost in omedlevica. Do 

anafilaksije, resne alergijske reakcije, do sedaj še ni prišlo (Mikluš, et al., 2019). Po 

mnenju avtorjev Poljak, et al., (2018) odkritje cepiva proti HPV znatno vpliva na 

zmanjšanje pojavnosti raka materničnega vratu, skupaj s presejalnim programom pa se 

zbolevnost in umrljivost lahko drastično zmanjšata. Precepljenost v Sloveniji od začetka 

programa cepljenja pa do danes niha med 44 % in 55,3 %, a v povprečju ostaja pod 50 

%. Po zdravstvenih regijah v Sloveniji je možno opaziti velike razlike, saj je v Ljubljani 

precepljenost 30 odstotna, medtem ko v Ravnah na Koroškem skoraj 80 odstotna (Mikluš, 

et al., 2019). Razlog za to bi bila lahko slaba medijska podpora cepljenju, saj so pri nas 

mediji pogosto na nasprotni strani (Zore & Smolej, 2015). V Avstraliji, kjer na 

nacionalnem nivoju že več let izvajajo cepljenje, so opazili znatno zmanjšanje 
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predrakavih sprememb na materničnem vratu. Še več, potencialno bo to verjetno prva 

država, ki bo izkoreninila raka materničnega vratu (Poljak, et al., 2018). 

 

2.2.2 Program ZORA 

 

Po podatkih vira ZORA (n.d.), državni program Zgodnje odkrivanje predrakavih 

sprememb materničnega vratu (ZORA) temelji na preventivi, kjer ginekologi s pregledom 

zdravih žensk pravočasno odkrijejo tiste s predrakavimi ali zgodnjimi rakavimi 

spremembami na materničnem vratu. Takrat je možno raka preprečiti z enostavnimi 

terapevtskimi posegi oz. ga lahko povsem pozdravijo. Začetki segajo v leto 1998, ko se 

je projekt ZORA začel kot pilotni projekt v ljubljanski regiji. Leta 2001 se je projekt 

razširil še v tri občine koprske regije, leta 2003 pa se je kot državni program razširil po 

celotni Sloveniji. Nosilci programa so Ministerstvo za zdravje Republike Slovenije, 

Onkološki inštitut Ljubljana in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V programu 

sodelujejo strokovnjaki s področja ginekologije, citopatologije, histopatologije, 

medicinske sestre in drugi strokovnjaki reproduktivnega zdravstvenega varstva (Ivanuš, 

2019b).  

 

Najbolj enostavna in uveljavljena presejalna preiskava je test PAP oziroma odvzem in 

pregled brisa celic materničnega vratu pod mikroskopom. Presejanje lahko poteka 

pasivno in aktivno. Pri pasivnem ginekolog naredi PAP test vsaki ženski, ki sama pride 

na ginekološki pregled. Te ženske imajo manjše tveganje za nastanek raka materničnega 

vratu, praviloma so tudi bolj zdravstveno ozaveščene. Med aktivno presejanje pa 

uvrščamo tiste ženske, ki ne hodijo same na redne preventivne preglede, pač pa dobijo 

pisno vabilo Registra ZORA oz. izbranega ginekologa (ZORA, n.d.). Ivanuš (2019b) 

poudarja, da je program namenjen ženskam od 20. pa do 64. leta, udeležba pa je 

brezplačna. Rak materničnega vratu za svoj nastanek potrebuje več let, zato se PAP test 

izvaja na vsaka tri leta, če sta bila dva predhodna testa v roku enega leta negativna. 

Odvzem brisa je enostaven in neboleč. Ginekolog vzorec vzame tako, da z lesenim 

loparčkom in krtačko podrsa površino pri vhodu v maternično ustje. Odvzet vzorec nato 

nanese na stekelce, ki ga potem v laboratoriju obarvajo ter pregledajo (ZORA, n.d.). 

Namen programa je zmanjšanje obolevnosti posledično pa tudi umrljivosti za rakom 
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materničnega vratu v Sloveniji (Ivanuš, 2019b).  Da je program v Sloveniji uspešen 

govorijo tudi podatki, da se ga udeležuje 70 % žensk, v 15 letih delovanja pa se je 

incidenca raka materničnega vratu skoraj prepolovila, kar je velik uspeh tudi v evropskem 

merilu (Primic Žakelj, et al., 2018). Kljub zelo učinkovitemu cepivu za HPV je izrednega 

pomena kombinacija le-tega s presejalnimi testi. To je edina pot k odpravi raka 

materničnega vratu (Ivanuš, et al., 2019). 

 

2.3 VLOGA MEDICINSKE SESTRE 

 

Pomembno vlogo pri preprečevanju raka materničnega vratu ima zdravstvena vzgoja. 

Namen je obveščanje žensk o pomembnosti varovanja zdravja. Pri tem je važno, da so 

podane informacije jasne, razumljive ter strokovne. S tem dosežemo večjo stopnjo 

sodelovanja, zmanjšajo pa se tudi negativni odzivi žensk. Priporočila zdravstvene vzgoje 

za preprečevanje raka materničnega vratu so (Mahmutović, et al., 2010): 

- zdrav način življenja (zdrava prehrana, telesna aktivnost, opustitev kajenja), 

- cepljenje pred HPV okužbo,  

- pozen začetek spolnega življenja, 

- uporaba kondoma, 

- zvestoba spolnemu partnerju, 

- redni ginekološki pregledi in odvzemi PAP testa, 

- motiviranje žensk s patološkim brisom k odzivu na vabila na pregled pri 

ginekologu, 

- individualno svetovanje in dajanje zloženk oz. pisnih navodil. 

 

Primarno zdravstveno varstvo raka materničnega vratu je izjemno pomembno. Na tem 

področju medicinske sestre izvajajo zdravstvenovzgojno delo, cilj pa je zmanjšati 

obolevnost. S tem namenom se izvajajo različne aktivnosti, ki raka materničnega vratu 

preprečujejo (Cimermančič, 2018). Na primarni ravni je to zagotavljanje boljšega dostopa 

pravih informacij, zmanjševanje neenakosti na področju zdravja ter promoviranje 

življenjskega sloga, ki krepi in varuje zdravje (Julide Gulizar, et al., 2014). Aktivnosti so 

usmerjene v preprečitev okužbe s HPV, na tej stopnji se priporoča predvsem cepljenje 

proti HPV in nasploh varna spolnost. Zmanjšati stopnjo umrljivosti pa je cilj sekundarne 
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preventive. Tukaj se osredotočimo na ukrepe in pristope, ki bolezen dovolj zgodaj 

odkrijejo. To pomeni, da odkrijejo bolezen v fazi, ko je le-ta še reverzibilna. Sem spada 

državni presejalni program ZORA, kjer na tri leta izvajajo PAP teste na videz zdravim 

ženskam (Cimermančič, 2018). Zdravstvenovzgojno delo na tem področju vključuje tudi 

pripravo na odvzem PAP testa. Avtorji Mahmutovič, et al. (2010) navajajo, da je najbolj 

optimalen čas za odvzem brisa deset dni po menstruaciji, zato priporočajo, da pregled 

opravijo takrat. V času menstruacije naj ne hodijo, saj kri lahko oteži ocenjevanje celic v 

laboratoriju (v primeru, da krvavitev ni redna menstruacija, se svetuje čimprejšnji posvet 

pri ginekologu). Pomembno je, da se izogibajo izpiranju nožnice 24 ur pred brisom, prav 

tako naj 24 ur pred odvzemom ne uporabljajo kemičnih sredstev za preprečevanje 

nosečnosti, saj lahko vplivajo na izvid testa, 48 ur pred odvzemom brisa naj nimajo 

spolnih odnosov. Cimermančič (2018) poudarja, da je naloga medicinske sestre v okviru 

zdravstvenovzgojne dejavnosti podučiti žensko o tem, kakšen rezultat lahko sledi brisu. 

Znano je, da se ženske, ki so bolj informirane o dejavnikih tveganja za nastanek raka 

materničnega vratu, pogosteje udeležujejo PAP testov. Prav tako pomanjkanje znanja o 

dejavniki tveganja za nastanek raka materničnega vratu in nepoznavanje PAP testa vpliva 

na neudeležbo testiranja. Ženske s pomanjkanjem znanja na tem področju menijo, da PAP 

testa ne potrebujejo, saj nimajo nobenih simptomov bolezni. Pomembni dejavniki, ki 

vplivajo na motivacijo žensk, da se odločijo za testiranje so znanje o HPV ter njegovi 

povezavi z rakom materničnega vratu ter razumevanje namena in postopka samega PAP 

testa (Shea, et al., 2013).  

 

Medicinske sestre, ki delujejo na področju ginekologije, lahko s svojim delom 

pripomorejo k zmanjšanju obolevnosti in umrljivosti zaradi raka materničnega vratu 

(Pavicic, et al., 2013), zato je nujno, da študenti zdravstvene nege, kot bodoči zdravstveni 

delavci že v času študija pridobijo znanje na področju HPV in raka materničnega vratu, 

pa tudi znanje o varni in zdravi spolnosti (Yörük, et al., 2016). Prave informacije o bolezni 

vplivajo tudi na odnos študentov do lastnega zdravja, poleg tega pa pripomorejo k širjenju 

in razumevanju znanja med širšo populacijo. V prihodnosti pa bodo lahko pravilno 

svetovali tudi pacientom (Tas, et al., 2010).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

V nadaljevanju bomo z empiričnimi podatki natančneje opredelili poznavanje raka 

materničnega vratu na vzorcu študentov dodiplomskega študija zdravstvene nege in 

absolventov na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. 

 

3.1 NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti nivo znanja študentov zdravstvene nege o raku 

materničnega vratu in preventivi. 

Cilji diplomskega dela so: 

- ugotoviti nivo znanja študentov zdravstvene nege o pojavnosti raka materničnega 

vratu, o dejavnikih tveganja za nastanek raka materničnega vratu, znakih in 

preventivi raka materničnega vratu; 

- ugotoviti razlike v znanju med študenti zdravstvene nege o raku materničnega 

vratu glede na demografske značilnosti. 

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Za namen raziskovanja smo si zastavili naslednji raziskovalni vprašanji:  

RV1 - Na katerih področjih je znanje o raku materničnega vratu pomanjkljivo?  

RV2 - Kako se znanje o raku materničnega vratu razlikuje med študenti zdravstvene nege 

glede na sociodemografske značilnosti, kot so spol, starost in letnik študija? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 

Raziskava temelji na deskriptivni metodi empiričnega kvantitativnega raziskovanja z 

metodo anketiranja. 
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3.3.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili neeksperimentalno kvantitativno metodo. 

Uporabili smo deskriptivno metodo dela s pregledom znanstvene in strokovne literature 

v slovenskem in angleškem jeziku. Na podlagi pregledane literature v podatkovnih bazah 

Cobiss, ProQuest, Cinahl, PubMed in Google učenjak smo oblikovali teoretični del. 

Ključne besede, po katerih smo iskali literaturo v slovenskem jeziku, so: »rak 

materničnega vratu«, »simptomi in znaki«, »dejavniki tveganja«, »preventiva«, »HPV«, 

»znanje«, »študenti zdravstvene nege«, »medicinske sestre«; ključne besede  v angleškem 

jeziku pa so: »cervical cancer«, »risk factors«, »symptoms«, »prevention«, »HPV«, 

»knowledge«, »nursing students«, »nurses«.  Uporabili smo različne besedne zveze s 

pomočjo Boolovega operaterja AND. V teoretičnem delu je uporabljena literatura iz 

zadnjih petih (izjemoma desetih) let. Omejitveni kriteriji pri iskanju člankov so: prosta 

dostopnost člankov, celotno besedilo člankov, strokovne recenzirane revije in slovenski 

ter angleški jezik.  

 

Za zbiranje podatkov za empirični del smo uporabili vprašalnik. V ciljno populacijo smo 

zajeli študente zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Uporabili smo 

vprašalnik, ki je bil sestavljen preko spletne strani www.1ka.si ter v spletni obliki poslan 

omenjenim študentom. Zbrane podatke smo nato kvantitativno obdelali. 

 

3.3.2 Opis merskega instrumenta 

 

Podatke za empirični del smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki smo ga sestavili po 

pregledu literature (Bezjak, 2011; Brunec, 2011; Rep, 2013; Zamuda, 2016; Pečelin, 

2016). Vprašalnik smo oblikovali za dosego namena in ciljev diplomskega dela. Za 

oblikovanje trditev smo uporabili podatke, ki so se nam zdeli relevantni pri raziskavi in s 

pomočjo katerih smo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. Za opredelitev 

stališč študentov glede na posamezne trditve smo uporabili Likertovo lestvico z razponom 

petih odgovorov: 1 – se sploh ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se 

ne strinjam, 4 – se strinjam in 5 – se popolnoma strinjam. 

  

http://www.1ka.si/
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Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov vprašanj in sicer: 

Sklop I. Pojavnost in povzročitelji raka materničnega vratu 

Sklop II. Dejavniki tveganja in znaki raka materničnega vratu 

Sklop III. Preventiva raka materničnega vratu 

Sklop IV. Splošni podatki o anketiranih 

 

V uvodnem delu vprašalnika so zapisana navodila in namen raziskave. V prvem sklopu 

(pojavnost in povzročitelji raka materničnega vratu) študente sprašujemo o pogostosti 

pojavljanja raka materničnega vratu ter o povzročitelju bolezni. Sklop je sestavljen iz 

sedmih vprašanj zaprtega tipa. Drugi sklop (dejavniki tveganja in znaki raka 

materničnega vratu) vsebuje Likertovo lestvico s sedmimi trditvami in dve vprašanji 

zaprtega tipa. Tretji sklop (preventiva raka materničnega vratu) sestavlja sklop šestih 

vprašanj zaprtega tipa in Likertova lestvica s sedmimi trditvami. Četrti sklop (splošni 

podatki o anketiranih) sestavljajo vprašanja, ki se nanašajo na sociodemografske 

značilnosti anketirancev, kot so spol, starost, letnik in vrsta študija, tip bivalnega okolja, 

v katerem so živeli. Sklop preverja tudi, ali so že obiskovali predavanja pri predmetu 

Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom. V tem delu je sedem 

vprašanj zaprtega tipa, eno pa odprtega tipa. 

 

Na podlagi izračuna koeficienta Cronbach alfa smo izračunali zanesljivost vprašalnika. 

Pri preverjanju notranje konsistentnosti vprašalnika smo upoštevali priporočene mere 

vrednosti (Tavakol & Dennick, 2011). Zanesljivost instrumenta je zelo dobra, če vrednost 

znaša 0,80 ali več, zmerna zanesljivost je pri vrednosti 0,60–0,80, pri vrednosti 0,60 ali 

manj pa je zanesljivost slaba (Cenčič, 2009). Tabela 1 prikazuje vrednost zanesljivosti 

merskega instrumenta.  

 

Tabela 1: Zanesljivost merskega inštrumenta 

 

Likertova lestvica iz posameznega sklopa Cronbach alfa 

Dejavniki tveganja raka materničnega vratu 0,53 

Preventiva raka materničnega vratu 0,49 
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3.3.3 Opis vzorca 

 

Vprašalnik smo razdelili študentom 1., 2. in 3. letnika rednega in izrednega študija ter 

absolventom zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.  

 

Vprašalnik smo poslali 276 študentom, nazaj smo dobili 151 rešenih vprašalnikov. Od 

tega je bilo nekaj nepopolno izpolnjenih, zato smo v nadaljnjo analizo vključili 127 

vprašalnikov, kar predstavlja 46-odstotno realizacijo vzorca. Tabela 2 prikazuje 

demografske podatke anketiranih. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo anketiranih žensk 

83,5 % (n = 106), moških pa 16,5 % (n = 21). Največje število rešenih anket smo dobili 

od študentov 1. letnika (41,7 %, n = 53) in rednih študentov (77,2 %, n = 98). Glede na 

kraj bivanja anketirancev večina prihaja z vasi (50,4 %, n = 64).  

 

Tabela 2: Demografski podatki anketiranih študentov 

 

Demografski podatki n % 

Spol 

ženski 106 83,5 

moški 21 16,5 

skupaj 127 100,0 

Letnik študija 

1. letnik 53 41,7 

2. letnik 22 17,3 

3. letnik 36 28,3 

absolvent 16 12,6 

skupaj 127 100,0 

Vrsta študija 

redni 98 77,2 

izredni 29 22,8 

skupaj 127 100,0 

Kraj bivanja 

vas 64 50,4 

predmestje 27 21,3 

mesto 36 28,3 

skupaj 127 100,0 

Legenda: n = število odgovorov, % = odstotni delež 

 

Slika 1 prikazuje starost anketiranih. V raziskavi so sodelovali študenti vseh starostnih 

skupin in sicer od 18 do 45 let. Povprečna starost anketirancev je bila 21,3 leta. 

 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

Sara Zupančič: Znanje študentov zdravstvene nege o raku materničnega vratu  stran 14 

 

Slika 1: Starost anketiranih 

 

3.3.4 Opis poteka raziskave in obdelave podatkov 

 

Za potrebe raziskave smo izdelali vprašalnik. Po potrditvi dispozicije na Komisiji za 

diplomske zadeve Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin smo vložili prošnjo za 

izvedbo raziskave na Komisijo za znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost 

Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Po potrditvi smo pridobili elektronske naslove 

študentov, kamor smo poslali vabilo za izpolnjevanje spletnega vprašalnika. Vprašalnik 

smo poslali 276 študentom. Poleg smo priložili vsa potrebna navodila ter anketirancem 

zagotovili anonimnost. Anketiranje je potekalo od 16. novembra 2019 do 3. decembra 

2019. Vrnjen vprašalnik smo šteli kot pridobljeno soglasje. Pridobljene podatke smo 

analizirali in jih obdelali z računalniškim programom R, verzija 3.5.2. Uporabili smo 

izračune frekvenc, odstotkov, standardnih odklonov in povprečnih vrednosti. Tukeyjev 

popravek in ANOVO (p-vrednost statistične značilnosti p < 0,05) smo uporabili za 

analizo razlik. Rezultate smo nato prikazali s pomočjo grafov in tabel.  
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3.4 REZULTATI  

 

3.4.1 Opisna statistika 

 

Na vprašanje kateri virus povzroča raka materničnega vratu, je 96 % (n = 121) anketiranih 

odgovorilo pravilno, da je to humani papilomavirus, nadalje sta 2 % (n = 3) anketiranih 

odgovorila humani imunodeficientni virus, prav tako 2 % (n = 3) anketiranih pa sta za 

povzročitelja izbrala virus herpesa simpleksa 2. Podatke smo prikazali na Slika 2. 

 

 

Slika 2: Povzročitelji raka materničnega vratu 

 

Slika 3 prikazuje, koga rak materničnega vratu najbolj prizadene. Večina anketirancev 

meni pravilno, da najbolj prizadene spolno najaktivnejšo populacijo žensk (n = 57; 45 

%), 42 % (n = 54) jih meni, da starejšo populacijo žensk, 8 % (n = 10) jih meni, da ženske 

do 18. leta starosti. 5 % (n = 6) ne ve pravilnega odgovora. 

 

 

Slika 3: Populacija, ki jo rak materničnega vratu najbolj prizadene 
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Na vprašanje, kako pogost je rak materničnega vratu v Sloveniji, smo od anketirancev 

dobili sledeče odgovore. 27 % (n = 34) jih meni, da je 20 obolelih na 100.000 žensk, 24 

% anketirancev (n = 31) meni, da je 13,5 obolelih na 100.000, 21 % (n = 26) anketiranih 

meni, da je 11,6 obolelih na 100.000, kar je pravilen odgovor, 28 % (n = 6) anketiranih 

ne ve pravilnega odgovora. Podatki so prikazani na Slika 4. 

 

 

Slika 4: Pogostost raka materničnega vratu v Sloveniji 

 

Slika 5 prikazuje prenašanje HPV. 85 % anketiranih (n = 108) je odgovorilo pravilno, da 

se virus HPV prenaša s spolnimi odnosi, preostalih 15 % (n = 19) pa meni, da se širi preko 

krvi. Nihče od anketiranih ne meni, da bi se lahko virus širil preko poljubljanja.  

 

 

Slika 5: Prenašanje HPV 

 

Na Slika 6 je prikazano, koga najpogosteje prizadene okužba s HPV po mnenju 

anketiranih študentov. Največ anketiranih (n = 76, 60 %) meni, da so s HPV najpogosteje 
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okužene odrasle osebe (od 35. do 55. leta starosti). Za pravilen odgovor, ki pravi, da 

prizadene adolescente in mlajše odrasle (od 15. do 25. leta), se je odločilo 39 % 

anketiranih (n = 50), 1 %  (n = 1) anketiranih pa meni, da prizadene starejšo populacijo, 

in sicer od 65. leta dalje.   

 

 

Slika 6: Populacija, ki jo HPV najbolj prizadene  

 

Slika 7 prikazuje, koliko spolno aktivnih žensk se vsaj enkrat okuži s HPV po mnenju 

anketiranih. Kar 72 % (n = 91) jih meni, da se okuži 20–40 % žensk, 20 % (n = 26) 

anketirancev je mnenja, da se okuži 30–60 % žensk, pravilno pa je odgovorilo le 8 % (n 

= 10), in sicer, da se okuži 50–80 % žensk vsaj enkrat v življenju. 

 

 

Slika 7: Okužba s HPV vsaj enkrat v življenju med spolno aktivnimi ženskami 

 

Na vprašanje ali se lahko z virusom HPV okužijo tudi moški, je 57 % anketiranih (n = 

73) odgovorilo pritrdilno, kar je pravilen odgovor. 28 % anketiranih (n = 35) je mnenja, 
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da to ni možno, 15 % (n = 19) pa ne ve pravilnega odgovora. Podatke smo prikazali na 

Slika 8.  

 

 

Slika 8: Možnost okužbe HPV pri moških 

 

V Tabela 3 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov na trditve, ki so povezane z 

dejavniki tveganja za nastanek raka materničnega vratu. Vse naštete trditve so dejavniki 

tveganja za nastanek raka materničnega vratu. V povprečju se anketirani niti strinjajo niti 

se ne strinjajo, da so zgodnji začetki spolnih odnosov povezani z nastankom raka 

materničnega vratu (PV = 3,4; SO = 1,2). V povprečju se strinjajo, da so številni spolni 

partnerji dejavnik tveganja (PV = 4,3; SO = 0,9). Glede kajenja se povprečno niti strinjajo 

niti se ne strinjajo (PV = 3,0; SO = 1,1), enakega mnenja so tudi za dolgoletno uporabo 

hormonske kontracepcije (PV = 3,4; SO = 1,1). Povprečno se strinjajo, da spolno 

prenosljive bolezni predstavljajo tveganje za nastanek raka materničnega vratu (PV = 4,1; 

SO = 1,0). V povprečju se anketirani popolnoma strinjajo, da je okužba s HPV dejavnik 

tveganja za raka materničnega vratu (PV = 4,5; SO = 0,7). 

 

Tabela 3: Dejavniki tveganja za nastanek raka materničnega vratu 

 

Trditve N PV SO MIN MAX 

Zgodnji začetek spolnih odnosov 127 3,4 1,2 1 5 

Številni spolni partnerji 127 4,3 0,9 1 5 

Kajenje 127 3,0 1,1 1 5 

Dolgoletna uporaba hormonske kontracepcije 127 3,4 1,1 1 5 

Spolno prenosljive bolezni 127 4,1 1,0 1 5 

Okužba s HPV 127 4,5 0,7 1 5 
Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon, MIN = najnižji podan odgovor, MAX = najvišji 

podan odgovor; Likertova lestvica 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam; 4 – se strinjam; 
5 – popolnoma se strinjam. 
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72 % anketiranih (n = 91) se strinja s trditvijo, da se v začetni fazi rak materničnega vratu 

ne kaže z nobenimi simptomi, le-ti se pojavijo ko bolezen napreduje, kar je pravilen 

odgovor. 14 % anketirancev (n = 18) je mnenja, da trditev ne drži, prav tako jih 14 % ne 

ve odgovora. To lahko razberemo iz Slika 9.  

 

 

Slika 9: Simptomi raka materničnega vratu se pokažejo z napredovanjem bolezni 

 

Na vprašanje, kaj je PAP test, je večina anketiranih (n = 121, 95 %) odgovorila pravilno, 

da je to test za odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Le peščica (n = 6, 

5 %) meni, da je to test za odkrivanje predrakavih sprememb jajčnikov, nihče pa ne meni, 

da je to test za odkrivanje rakavih sprememb debelega črevesja. Rezultati so prikazani na 

Slika 10.  

 

 

Slika 10: Pap test 
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Slika 11 prikazuje, pri kateri starosti se priporoča opravljanje PAP testa po mnenju 

anketiranih. Največje število anketiranih (n = 57, 45 %) je odgovorilo pravilno, da se test 

opravlja od 20. do 64. leta, 43 % anketiranih (n = 55) meni, da je to med 18. in 55. letom, 

le nekaj (n = 15, 12%) jih meni, da se test opravlja med 21. in 50. letom.  

 

 

Slika 11: Starost opravljanja PAP testa 

 

Na vprašanje o pogostosti opravljanja PAP testa v preventivne namene je bil večinski 

odgovor anketiranih (n = 104, 82 %) pravilen, in sicer na tri leta, v kolikor sta bila izvida 

dveh testov, opravljenih v roku enega leta, negativna. Nekaj (n = 21, 16 %) jih meni, da 

se PAP test izvaja vsako leto, v kolikor sta bila izvida dveh testov, opravljenih v roku 6 

mesecev, negativna, 2 % anketiranih (n = 2) pa menita da se izvaja vsakih 6 mesecev. 

Podatki so prikazani na Slika 12. 

 

 

Slika 12: Pogostost izvajanja PAP testa 
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Slika 13 prikazuje namen izvajanja državnega programa ZORA. Nekaj anketiranih (n = 

3, 2 %) meni, da je namen zmanjšati zbolevnost in umrljivost žensk za rakom debelega 

črevesja v Sloveniji. Večina anketiranih (n = 111, 88 %) meni, da gre za zmanjšanje 

zbolevnosti in umrljivosti za rakom materničnega vratu v Sloveniji, kar je pravilen 

odgovor. Da je namen ZORE zmanjšati zbolevnost in umrljivost žensk za rakom dojke v 

Sloveniji, pa meni 10 % anketiranih (n = 13).  

 

 

Slika 13: Namen izvajanja programa ZORA 

 

V Tabela 4 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov na trditve, ki so povezane s 

preventivo raka materničnega vratu. Vse podane trditve so pravilne razen ene. Napačna 

je trditev, da lahko okužbo s HPV preprečimo s kontracepcijskimi tabletami. V povprečju 

se anketirani strinjajo, da se raka materničnega vratu v večini primerov lahko prepreči z 

rednimi ginekološkimi pregledi (PV = 4,1; SO = 0,9). V povprečju se strinjajo, da je 

učinkovit ukrep za preprečevanje raka materničnega vratu cepljenje proti HPV (PV = 4,2; 

SO = 0,9). Na trditev o smislu cepljenja za fante se anketirani v povprečju niti strinjajo 

niti se ne strinjajo (PV = 3,1; SO = 1,3). Anketirani se v povprečju strinjajo, da uporaba 

kondoma zmanjša tveganje za nastanek raka materničnega vratu (PV = 3,8; SO = 1,0). 

Povprečno se strinjajo, da se PAP test izvaja na vsaka 3 leta (PV = 4,3; SO = 0,9). V 

povprečju se anketirani ne strinjajo, da okužbo s HPV lahko preprečimo s 

kontracepcijskimi tabletami (PV = 2,1; SO = 0,9). Anketirani se v povprečju niti strinjajo 

niti se ne strinjajo, da so proti HPV cepljeni oziroma se imajo namen cepiti (PV = 3,3; 

SO = 1,5). 
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Tabela 4: Preventiva raka materničnega vratu 

 

Trditve N PV SO MIN MAX 

Raka na materničnem vratu se v večini primerov da 

preprečiti z rednimi ginekološkimi pregledi. 

127 4,1 0,9 1 5 

Učinkovit ukrep za preprečevanje raka na materničnem 

vratu je cepljenje proti HPV. 

127 4,2 0,9 1 5 

Cepljenje je smiselno tudi za fante. 127 3,1 1,3 1 5 

Uporaba kondoma zmanjša tveganje za nastanek raka na 

materničnem vratu. 

127 3,8 1,0 1 5 

PAP test se izvaja na vsaka 3 leta. 127 4,3 0,9 1 5 

Okužbo s HPV lahko preprečimo s kontracepcijskimi 

tabletami 

127 2,1 0,9 1 5 

Proti HPV sem cepljen/-a oz. se bom cepil/-a. 127 3,3 1,5 1 5 
Legenda: n = število odgovorov; PV = povprečna vrednost; SO = standardni odklon, MIN = najnižji podan odgovor, MAX = najvišji 

podan odgovor; Likertova lestvica 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam; 4 – se strinjam; 
5 – popolnoma se strinjam. 

 

Slika 14 prikazuje odgovore anketiranih na vprašanje, če menijo, da imajo o raku 

materničnega vratu dovolj znanja. Večina (n = 89, 70 %) meni, da nimajo dovolj znanja, 

17 % (n = 22) je mnenja, da dovolj vedo, 13 % (n = 16) anketiranih pa ni znalo odgovoriti 

na vprašanje.  

 

 

Slika 14: Mnenje anketiranih o tem, ali imajo dovolj znanja o raku materničnega 

vratu 

 

3.4.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

 

Rezultate smo v nadaljevanju prikazali po posameznih raziskovalnih vprašanjih. 
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RV1: Na katerih področjih je znanje o raku materničnega vratu pomanjkljivo? 

Rezultati, prikazani na Slika 15, kažejo na to, kako uspešni so bili študenti zdravstvene 

nege pri reševanju vprašalnika. Vsako vprašanje, ki je bilo zastavljeno, smo vrednotili z 

eno točko, vseh možnih točk je bilo 29. Najslabši rezultat šteje 10 točk, medtem ko je 

najboljši rezultat 25 točk. Povprečje vzorca znaša 18,6 točke, na grafu pa je povprečje 

označeno z rdečo črto. Modus in mediana sta pri 19 točkah.  

 

 

Slika 15: Porazdelitev točk na vprašalniku 

 

Za lažjo predstavo smo število točk pretvorili v procente in jih razporedili v ocenjevalne 

razrede, s katerimi lahko ocenimo doseženo znanje anketiranih. 17 anketiranih je doseglo 

nezadostno, 26 zadostno, največ anketiranih (n = 50) je doseglo oceno dobro, 34 prav 

dobro. Podatki so prikazani v Tabela 5.  

 

Tabela 5: Število posameznikov na procentnih intervalih 

 

Ocena Intervali [%] Število 

1–4 (nezadostno) 0–50 ,5 9 

5 (nezadostno) 50,5–54,9 8 

6 (zadostno) 55,0–59,5 26 

7 (dobro) 59,6–70,7 50 

8 (prav dobro) 70,8–84,2 32 

9 (prav dobro) 84,3–95,5 2 

10 (odlično) 95,6–100 0 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

Sara Zupančič: Znanje študentov zdravstvene nege o raku materničnega vratu  stran 24 

Gledali smo tudi uspešnost študentov v posameznih sklopih vprašanj. Rezultati so 

prikazani na Slika 16. Statistično smo obdelali samo prve tri sklope vprašanj, saj četrti 

sklop predstavlja splošne podatke o anketirancih. Sklop I se po uspešnosti razlikuje od 

ostalih dveh sklopov vprašanj. Povprečje pravilnih odgovorov v sklopu I (pojavnost in 

povzročitelji raka materničnega vratu) je 50-odstotno. V sklopu II (dejavniki tveganja za 

raka materničnega vratu) je povprečje pravilnih odgovorov 75-odstotno, v sklopu III (o 

preventivi raka materničnega vratu) pa je povprečje 66-odstotno. 

 

 

Slika 16: Porazdelitev uspešnosti reševanja vprašalnika na vzorcu po posameznih 

sklopih 

 

Ker so se nam razlike v znanju med posameznimi sklopi v povprečjih zdele velike, 

nadaljujemo z analizo. Najprej smo naredili ANOVA analizo, s katero smo dobili rezultat, 

prikazan v Tabela 6.  

 

Tabela 6: ANOVA analiza 

 

 Stopnje prostosti F p 

Sklopi 2 61.46 <0.00 

Residuals 378   
Legenda: F- testna statistika, p – statistična verjetnost  
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S 95-odstotno sigurnostjo lahko trdimo, da obstajajo razlike med sklopi vprašanj. Zato 

smo nadaljevali z analizo in za potrebe primerjanja posameznih sklopov med seboj 

uporabili Tukeyjev popravek. Podatki so prikazani v Tabela 7. 

 

Tabela 7: Statistična primerjava med sklopi z uporabo Tukeyjevega popravka 

 

Domneva Testna 

statistika 

Standardna 

napaka 

t - vrednost p - vrednost 

Sklop II – Sklop I = 0 20,744 1,961 10,579 <0,000 

Sklop III – Sklop I = 0 16,007 1,961 8,163 <0,000 

Sklop III – Sklop II = 0 -4,738 1,961 -2,416 0,0426 
Legenda: t - testna statistika, p – statistično verjetnost 

 

S 95-odstotnim zaupanjem lahko trdimo, da je znanje prvega sklopa slabše od znanja 

ostalih dveh sklopov. Povedano drugače: zanje o pojavnosti in povzročiteljih raka 

materničnega vratu je slabše kot zanje o dejavnikih tveganja in znakih raka materničnega 

vratu (razlika je 20-odstotna) ter preventivi raka materničnega vratu (razlika je 16-

odstotna). 

 

RV2: Kako se znanje o raku materničnega vratu razlikuje med študenti zdravstvene nege 

glede na sociodemografske značilnosti, kot so spol, starost in letnik študija? 

 

Glede na populacijsko stanje, kjer smo izvajali anketo, smo predvidevali, da porazdelitev 

v spolu ne bo enakomerna. Kot vidimo na Slika 17, je bilo veliko več anketirancev 

ženskega spola (n = 106, 83,5 %).  
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Slika 17: Porazdelitev spola v vzorcu 

 

V prvem sklopu (pojavnost in povzročitelji raka materničnega vratu) so moški v 

povprečju boljši za 9 %, ko je govora o dejavnikih tveganja in znakih, so rezultati glede 

na spol približno enaki, nekoliko boljši odstotek znanja imajo ženske. V sklopu o 

preventivi raka materničnega vratu sta oba spola zabeležila podobne rezultate. Končni 

rezultat vzorca celotnega vprašalnika je pokazal, da so moški uspešnejši od žensk, a je 

razlika zelo majhna, manjša od 1 %. Podatki so prikazani na Slika 18. Zaključkov na 

populaciji ne moremo delati, saj so vsi rezultati testa za dva neodvisna vzorca dali 

statistično nepomembne rezultate. Razlog je v neuravnoteženosti vzorca med spoloma in 

premajhnem številu sodelujočih v raziskavi.  

 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

Sara Zupančič: Znanje študentov zdravstvene nege o raku materničnega vratu  stran 27 

 

Slika 18: Uspešnost spola glede na sklop in skupen rezultat 

 

Večina anketirancev je starih od 18 do 22 let. Povprečna starost anketirancev je 21,3 leta, 

modus in mediana sta enaka in sicer pri 21 letih. S povečanjem starosti pa se zmanjšuje 

frekvenca anketirancev. To lahko vidimo na Slika 1. Iz tega razloga smo jih razdelili v 

dve starostni skupini. Prva je obsegala anketirance, stare od 18 do 25 let (n = 111, 87,4 

%), druga starostna kategorija pa so bili sodelujoči, stari od 26 do 45 let (n = 16, 12,6 %).  

 

 

Slika 19: Uspešnost starostnih skupin 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

Sara Zupančič: Znanje študentov zdravstvene nege o raku materničnega vratu  stran 28 

Zgornja Slika 19 prikazuje povprečja po sklopih, glede na prej opisani starostni kategoriji. 

V znanju pojavnosti in povzročiteljih raka materničnega vratu sta obe starostni kategoriji 

skoraj enako dobro odgovorili. Pri dejavnikih tveganja in znakih raka materničnega vratu 

je razlika med starostnima skupinama že nekoliko večja, rezultati so v prid mlajši skupini. 

Največja razlika se pojavi pri preventivi raka materničnega vratu, tudi tu v prid mlajši 

skupini. Skupen rezultat nekoliko zmanjša razliko med obema skupinama. Sklepanje na 

populacijo s pomočjo testiranja hipotez ni bilo mogoče oz. ni mogoče trditi, da pri 

statistični pomembnosti 5 % obstaja razlika med starostnima skupinama in sklopi 

vprašanj, kot tudi ne za skupen rezultat.  

 

Slika 20 prikazuje frekvenco glede na vrsto študija v vzorcu. Največji del anketiranih 

obiskuje 1. letnik (n = 53, 41,7 %), sledi 3. letnik (n = 36, 28,3 %). Najmanj jih ima 

absolventski staž (n = 16, 12,6 %), nekoliko več pa jih je v 2. letniku (n = 22, 17,3 %). 

  

 

Slika 20: Porazdelitev letnika študija v vzorcu 

 

Uspešnost reševanja ankete lahko vidimo na Slika 21. V prvem sklopu (pojavnost in 

povzročitelji raka materničnega vratu) so največ znanja pokazali anketirani absolventi, 

anketiranci 2. in 3. letnika so bili manj uspešni, daleč najmanj uspešni pa so bili anketirani 

študenti 1. letnika. V sklopu, v katerem smo spraševali po dejavnikih tveganja in 

pojavnost raka materničnega vratu po znanju najbolj izstopa 2. letnik anketiranih, v 
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sklopu o preventivi pa so najbolje odgovarjali anketirani študenti 3. in 2. letnika, malo 

manj uspešni so bili absolventi, najmanj pa študenti 1. letnika. V skupnem rezultatu imajo 

največ znanja anketirani študenti 2. letnika, 3. letnika in absolventi so v povprečju 

pokazali enako znanje, najslabši rezultat pa so dosegli anketirani študenti 1. letnika.  

 

 

Slika 21: Uspešnost glede na letnik študija 

 

Glede na vrsto študija smo anketirali največ rednih študentov (n = 98, 77 %). Frekvenco 

glede na vrsto študija v vzorcu lahko vidimo na Slika 22.  

 

 

Slika 22: Vrsta študija v vzorcu 



Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Diplomsko delo 

 

Sara Zupančič: Znanje študentov zdravstvene nege o raku materničnega vratu  stran 30 

Ugotovili smo, da anketirani študenti rednega (n = 98, 77 %) in izrednega študija (n = 29, 

23 %) vedo približno enako o pojavnosti, dejavnikih tveganja ter znakih raka 

materničnega vratu, medtem ko do odstopanja pride pri znanju o preventivi. Anketirani 

redni študentje so pri tem zabeležili boljše rezultate kot izredni. To lahko razberemo iz 

Slika 23. Povprečno je njihovo znanje na isti ravni. 

 

 

Slika 23: Uspešnost glede na vrsto študija 

 

Glede na kraj bivanja anketiranih študentov, jih največ prihaja z vasi (n = 64, 50,4 %), 

sledijo študenti iz mesta (n = 36, 28,3 %), najmanj pa ji prihaja iz predmestja (n = 27, 

21,3 %). Uspešnost reševanja ankete lahko razberemo iz Slika 24.  
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Slika 24: Uspešnost glede na kraj bivanja 

 

V prvem in drugem sklopu ne prihaja do večjih razlik v znanju glede na kraj bivanja. V 

tretjem sklopu (o preventivi raka materničnega vratu) pa lahko opazimo, da anketirani, ki 

prihajajo z vasi, več vedo na to temo. Tudi v skupnem rezultatu za nekaj procentov 

presegajo tiste, ki prihajajo iz mesta ali predmestja.  

 

 

Slika 25: Prisotnost na predavanjih Zdravstvena nega žensk in porodnic z 

ginekologijo in porodništvom 
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Želeli smo ugotoviti tudi, kako prisotnost na predavanjih predmeta Zdravstvena nega 

žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom vpliva na uspešnost reševanja ankete. 

Vzorec je bil dokaj enakomerno porazdeljen za obe možnosti, kar lahko razberemo iz 

Slika 25. 

 

 

Slika 26: Uspešnost glede na obiskovanje predmeta Zdravstvena nega žensk in 

porodnic z ginekologijo in porodništvom 

 

Slika 26 prikazuje kako obiskovanje omenjenega predmeta vpliva na rezultate ankete. Na 

populaciji ne moremo ničesar trditi, saj se nobena od stvari ni pokazala za statistično 

značilno. Na vzorcu lahko vidimo, da ni posebne razlike med tistimi ki predmet 

obiskujejo ter tistimi, ki ga ne.  

 

3.5 RAZPRAVA 

 

Eden pogostejših rakov pri ženskah je rak materničnega vratu. Z zgodnjim odkrivanjem 

predrakavih oz. rakavih sprememb ga je mogoče preprečiti ali pa vsaj dovolj zgodaj 

odkriti, da ga ustrezno zdravimo ter ohranimo kakovost življenja in zdravja ženske. Pri 

tem je izrednega pomena zdravstvena vzgoja žensk, kjer medicinske sestre z ustreznim 

komunikacijskim pristopom in podajanjem pravih informacij ozaveščajo ciljno 

populacijo o reproduktivnem zdravju (Cimermančič, 2018). 
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Z raziskavo smo želeli ugotoviti, na katerih področjih je med študenti Fakultete za 

zdravstvo Angele Boškin znanje o raku materničnega vratu pomanjkljivo. Skoraj vsi 

anketirani vedo, da raka materničnega vratu povzroča HPV. Raziskava avtorice Bezjak 

(2011) kaže, da so o povzročitelju dobro ozaveščeni že dijaki. Na vprašanje, kako pogost 

je rak materničnega vratu v Sloveniji, pa  smo dobili različne odgovore. Manj kot četrtina 

je odgovorila pravilno in sicer, da se pojavi 11,6 obolelih na 100.000 žensk. Nekaj manj 

kot polovica anketiranih je seznanjena s tem, da se bolezen pojavlja predvsem pri spolno 

najaktivnejši populaciji, kar je zanimivo glede na to, da skoraj vsi anketirani vedo, da se 

HPV prenaša s spolnimi odnosi. Tudi Brunec (2011), ki je anketirala študente razrednega 

pouka Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, in Pečelin (2016), ki je anketirala 

študente zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Jesenice, v svoji raziskavi o znanju o 

raku materničnega vratu ugotavljata, da so bili anketiranci v veliki meri seznanjeni s tem, 

kako se virus prenaša, velika večina je vedela tudi, da rak materničnega vratu najbolj 

prizadene najaktivnejšo populacijo žensk. HPV najbolj prizadene mladostnike in mlajše 

odrasle med 15. in 25. letom starost, kar je vedela manj kot polovica anketiranih. 

Zanimivo je dejstvo, da večina anketiranih meni, da se s HPV vsaj enkrat v življenju 

okuži 20–40 % ljudi; pravilen odgovor, da se v resnici okuži 50–80 % ljudi, pa pozna le 

peščica anketiranih. Odgovori so morda povezani z dejstvom, da okužba običajno poteka 

asimptomatsko, zato ljudje sploh ne vedo, da so okuženi (NIJZ, 2019). Nekaj več kot 

polovica anketiranih ve, da se s HPV lahko okužijo tudi moški.  

 

Anketirani so bili najbolj uspešni na področju dejavnikov tveganja in znakov raka 

materničnega vratu. Ugotovili smo, da se v povprečju anketirani strinjajo, da številni 

spolni partnerji, spolno prenosljive bolezni in okužba s HPV spadajo med dejavnike 

tveganja. Malce dvoma (odgovorili so z »niti se strinjam niti se ne strinjam«) pa so 

pripisali dejstvom, da lahko zgodnja začetek spolna aktivnost, kajenje ter dolgoletna 

uporaba hormonske kontracepcije prav tako vplivajo na pojav bolezni. Odgovori pa so 

prav tako pravilni. V podobni raziskavi (Pečelin, 2016) so anketiranci poleg tega navedli, 

da med dejavnike tveganja za nastanek raka materničnega vratu spada okužba s HPV ter 

večletna uporaba hormonske kontracepcije, več pa jih je vedelo, da mednje prav tako 

spada zgodnji začetek spolnih odnosov. Rep (2013) je v raziskavi, kjer je anketirala 100 

naključnih žensk, ki obiskujejo ginekologinjo v zdravstvenem domu Ormož, ugotovila, 
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da je poznavanje dejavnikov tveganja za nastanek raka materničnega vratu slabo, le malo 

jih je vedelo, da tudi kajenje ter večletna uporaba kontracepcijskih tablet spadata mednje. 

Ugotovili smo, da se je s trditvijo, da se simptomi raka materničnega vratu pokažejo šele 

z napredovanjem bolezni, strinjala velika večina anketiranih. Ravno s tega vidika je tako 

zelo pomembno redno opravljanje PAP testa, saj lahko samo tako pravočasno odkrijemo 

predrakave in rakave spremembe pri ženski brez simptomov ter ukrepamo (ZORA, n.d.).  

 

V zadnjem sklopu o preventivi raka materničnega vratu, so anketirani pokazali malce 

manj znanja v primerjavi s prejšnjim sklopom. Ugotovili smo, da so naši anketiranci v 

večini zelo dobro seznanjeni s PAP testom. Na vprašanje, kaj to je, so skoraj vsi 

odgovorili, da je to test za odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu. Malo 

večje razlike med odgovori so bile pri vprašanju, pri kateri starosti se priporoča 

opravljanje PAP testa, vendar je večina še vedno odgovorila pravilno, da test opravljamo 

med 20. in 64. letom. Večina anketiranih ve, da test PAP izvajamo na 3 leta, če sta bila 

izvida dveh testov v roku enega leta negativna. Rak materničnega vratu raste počasi, 

razvija se več let, da iz predrakavih sprememb nastanejo rakave, zato pri ženskah brez 

ginekoloških težav testiranje vsako tretje leto zadošča (ZORA, n.d.). Tudi drugi avtorji 

(Bezjak, 2011; Rep, 2013; Pečelin, 2016; Lesjak & Palčič, 2019) so v svojih raziskavah 

prišli do podobnih zaključkov, da je velika večina anketiranih dobro seznanjena z 

informacijami o PAP testu. Enako so ugotovili tudi avtorji Mahmutović, et al., (2010), 

pri čemer so poudarili dejstvo, da bi bil potreben večji poudarek na pripravi odvzema 

brisa, saj lahko razna kemična sredstva za preprečevanje nosečnosti vplivajo na izvid 

testa, menstruacija v času testa pa lahko oteži ocenjevanje celic v laboratoriju (ZORA, 

n.d.). Naši anketiranci so dobro seznanjeni tudi s projektom ZORA, saj so večinoma vsi 

vedeli, da je namen izvajanja programa zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom 

materničnega vratu v Sloveniji. Tudi nekateri drugi avtorji (Torbica, 2011; Rep, 2013; 

Zamuda, 2016) ugotavljajo, da večina anketiranih pozna projekt ZORA ter njegov namen. 

Na odgovor glede cepljenja (proti HPV sem cepljen oz. se bom cepil) je bil povprečen 

odgovor anketiranih »niti se strinjam niti se ne strinjam«. Tudi Pečelin (2016) je 

ugotovila, da večina anketirancev ni cepljena, glavni razlogi za to pa so: starostna 

omejitev, ignoriranje bolezni in pomanjkanje informacij. Markič (2014) je z raziskavo, v 

kateri je anketirala študente zdravstvene nege Visoke šole za zdravstvo Jesenice in 
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Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani,  ugotovila, da prav tako večina anketiranih 

ni razmišljala o cepljenju proti HPV, saj večina ne verjame, da je cepivo varno in 

učinkovito. Da bi dvignili precepljenost prebivalstva v Sloveniji, bi bila potrebna dobra 

promocijska kampanja, ki bi vsebovala pomembne informacije o cepljenju (Ivanuš, et al., 

2019). V naši raziskavi smo ugotovili statistično pomembno razliko v znanju študentov 

med posameznimi sklopi, pri čemer smo ugotovili, da je znanje prvega sklopa, ki zadeva 

področje pojavnosti in povzročiteljev raka materničnega vratu, slabše od drugih dveh 

sklopov.  

 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, kako se znanje o raku materničnega 

vratu med študenti zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin razlikuje 

glede na sociodemografske značilnosti, kot so spol, starost in letnik študija. Vzorec 

anketirancev v raziskavi po večini sestavljajo anketiranke ženskega spola, manj je 

moških, kar je pričakovano glede na populacijo med katero smo ankete razdelili. 

Ugotovili smo, da so bili moški v povprečju uspešnejši od ženski, a je razlika zelo majhna. 

Poprečna starost je dokaj nizka (okoli 21 let), kar je smiselno, saj med anketiranimi 

prevladujejo redni študenti, vpisani v 1. letnik študija. Anketirance smo po starosti 

razdelili v dve skupini. Mlajša skupina je bila pri reševanju vprašalnika uspešnejša od 

starejše. Glede na letnik študija so bili pri reševanju v povprečju najbolj uspešni anketirani 

študenti 2. letnika, študenti 3. letnika in absolventi so znali približno enako, najmanj 

znanja pa so pokazali študenti 1. letnika. Do drugačnih spoznanj je prišla Pečelin (2016), 

kjer so največ znanja pokazali anketirani, ki obiskujejo 1. letnik, sledili so študenti 3. 

letnika, najslabše rezultate pa so dosegli študenti 2. letnika. Glede na vrsto študija smo 

ugotovili, da imajo anketirani redni študenti več znanja na področju preventive kot 

anketirani izredni študenti. Skupen rezultat anketiranih je v povprečju enak, redni študenti 

so imeli kanček boljši rezultat. V raziskavi smo prišli do spoznanja, da na podlagi 

sociodemografskih podatkov ne prihaja do statistično pomembnih razlik v znanju med 

anketiranimi. Ugotovili smo tudi, da prihaja do razlik v znanju glede na kraj bivanja, 

vendar so razlike statistično nepomembne. Anketirani, ki so v času šolanja živeli na vasi, 

vedo več o preventivi raka materničnega vratu kot tisti, ki so živeli v mestu ali predmestju, 

kar je zanimivo, vendar razloga za to ne prepoznamo. Želeli smo tudi ugotoviti, ali 

prisotnost pri predmetu Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in 
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porodništvom vpliva na rezultate raziskave. Nekaj več kot polovica anketiranih je že 

obiskovala predavanja, ostali pa ne. Zanimivo je, da med njimi skoraj ni razlike v znanju, 

v povprečju znajo približno enako.  

 

Anketirani študenti so v povprečju pokazali dobro znanje, a vendar bi ga bilo potrebno 

nadgradili. Tega se zavedajo tudi sami, saj je na vprašanje, ali menijo da imajo na 

področju raka materničnega vratu dovolj znanja, velika večina odgovorila nikalno. Kot 

zdravstveni delavci bodo v prihodnosti izvajali tudi zdravstvenovzgojno delo, ki 

predstavlja pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni. Splošno populacijo je potrebno 

izobraževati o dejavnikih tveganja, simptomih in znakih, cepljenju proti HPV. 

Pomembno je, da so informacije aktualne ter vsebinsko pravilne (Cimermančič, 2018). 

Menimo, da so na tem področju potrebne nekatere izboljšave, zato predlagamo: 

- Izobraževanje učencev in njihovih staršev o HPV že v osnovni šoli, saj vemo, da 

je izobraževanje najpomembnejši faktor preprečevanja nastanka raka 

materničnega vratu. Poudariti je potrebno pomen zaščite moških pred HPV, saj ta 

bolezen ne prizadene samo žensk. Glede na to, da se v 6. razredu izvaja tudi 

cepljenje, menimo, da bi boljša informiranost (kakovostne in aktualne 

informacije) lahko vplivala na večjo precepljenost.  

- Izobraževanje dijakov o raku materničnega vratu ter HPV in posledicah okužbe z 

omenjenim virusom. Kot smo že večkrat omenili, se HPV prenaša s spolnimi 

odnosi, zato bi bil poudarek na varni spolnosti. Izobrazili bi jih tudi o programu 

ZORA in o tem, zakaj je tako pomembno izvajanje PAP testov, kljub temu da so 

cepljeni proti HPV. 

- Študente zdravstvene nege bi bilo dobro kljub predhodnemu znanju ponovno 

izobraziti o novostih preprečevanja okužbe s HPV in raka materničnega vratu. Ker 

bodo kmalu izvajali tudi zdravstveno vzgojno delo, je prav, da vedo, kako 

dostopati do pravih in aktualnih informacij ter kako to znanje ustrezno prenašati 

naprej. 

- Študenti bi pod vodstvom mentorja lahko s svojim znanjem na raznih stojnicah 

poučevali širšo javnost o preventivi, dejavnikih tveganja ter znakih raka 

materničnega vratu. Na stojnicah bi delili zloženke z vsemi pomembnimi 

informacijami.  
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Glavna omejitev raziskave je neuravnotežen vzorec ter slaba zanesljivost vprašalnika za 

2 sklopa, pri katerih smo lahko izračunali zanesljivost. Pri nadaljnjem raziskovanju je 

smiselno razmisliti o obliki vprašanj, ki merijo znanje. Prihodnje raziskovanje bi lahko 

potekalo na vseh slovenskih zdravstvenih fakultetah, tako bi lažje ugotovili in posplošili, 

kakšno znanje imajo študenti o omenjeni temi. Izvedeli bi tudi, kateri deli Slovenije so 

bolje ozaveščeni ter kje znanja primanjkuje. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

Rak materničnega vratu je eden najpogostejših rakov na svetu, ki se pojavlja pri ženskem 

spolu. Je eden izmed redkih, ki ga lahko z dobro preventivo preprečimo, saj obstaja cepivo 

proti najpogostejšemu povzročitelju, in sicer proti HPV. Med preventivne ukrepe spada 

tudi PAP test v okviru programa ZORA, na podlagi katerega lahko dovolj zgodaj 

ugotovimo predrakave in rakave spremembe ter bolezen ustrezno zdravimo. S tem lahko 

zagotovimo dobro kvaliteto življenja tudi po zdravljenju. Potrebno je, da se o raku 

materničnega vratu veliko govori, predvsem o pomembnosti preventivnih ukrepov, pri 

čemer imajo veliko vlogo medicinske sestre.  

 

Študenti zdravstvene nege morajo biti po koncu študija usposobljeni tudi za 

zdravstvenovzgojno delo. Z diplomskim delom smo želeli ugotoviti, na katerih področjih 

je znanje študentov o raku na materničnem vratu pomanjkljivo ter kakšne so razlike v 

znanju glede na sociodemografske podatke. Z raziskavo smo ugotovili, da znanje 

študentov najbolj peša na področju pojavnosti in povzročiteljev raka materničnega vratu, 

najboljše pa je na področju dejavnikov tveganja. V celoti je znanje anketiranih dobro, 

vendar vseeno potrebuje nadgraditev, česar se zavedajo tudi sami. Ugotovili smo tudi, da 

med spoloma ni bilo posebnih razlik v znanju. Glede na starost so mlajši anketiranci 

dosegali boljše rezultate, največja razlika v znanju je bila vidna na področju preventive. 

Raziskava je pokazala, da letnik študija ne vpliva na znanje, saj so bili najbolj uspešni 

anketirani študenti 2. letnika. Pričakovali smo, da bodo anketirani izredni študenti 

uspešnejši uspešni v reševanju, a so dosegli približno enake rezultate kot anketirani redni 

študenti. Najbolj zanimiva ugotovitev pa je, da obiskovanje predmeta Zdravstvena nega 

žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom ni vplivalo na rezultate.  

 

Menimo, da bi ukrepi, ki smo jih predlagali v diplomskem delu, pomagali k ozaveščenosti 

celotnega prebivalstva o raku materničnega vratu. Pomembno se nam zdi, da že mlajše 

naučimo, kako pomembna je skrb za lastno zdravje, in da ozaveščamo prebivalce v vseh 

življenjskih obdobjih. Z dobrimi informacijami in preventivo lahko raka materničnega 

vratu preprečimo oziroma pomembno vplivamo na incidenco ter kakovost zdravja 

splošne populacije.   
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6 PRILOGE  

 

6.1 INSTRUMENT 

 

VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani/a, 

sem Sara Zupančič, študentka Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. V okviru diplomskega 

dela pod mentorstvom Mateje Bahun, viš. pred. želim raziskati seznanjenost študentov 

zdravstvene nege Fakultete za zdravstvo Angele Boškin o raku na materničnem vratu.  

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in anonimno. Pridobljeni podatki bodo uporabljeni 

izključno za pripravo diplomskega dela. Za vaše sodelovanje in vložen čas se vam vnaprej lepo 

zahvaljujem.  

Lep pozdrav,  

Sara Zupančič 

VPRAŠALNIK 

I. SKLOP – POJAVNOSTI IN POVZROČITELJI RAKA MATERNIČNEGA VRATU 

(izmed danih odgovor obkrožite enega, oziroma več, če so takšna navodila) 

1. Kateri virus povzroča raka na materničnem vratu? 

a) humani imunodeficientni virus (HIV) 

b) humani papiloma virus (HPV) 

c) virus herpesa simpleksa 2 (HSV-2) 

 

2. Rak na materničnem vratu najbolj prizadene: 

a) ženske do 18. leta starosti 

b) spolno najaktivnejšo populacijo žensk 

c) starejšo populacijo žensk 

d) ne vem 
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3. Kako pogost je rak materničnega vratu v Sloveniji? 

a) 20 obolelih na 100.000 žensk 

b) 13,5 obolelih na 100.000 žensk 

c) 11,6 obolelih na 100.000 žensk 

d) Ne vem 

 

4. Na kakšen način se virus HPV prenaša? 

a) preko spolnih odnosov 

b) preko krvi 

c) preko poljubljanja  

 

5. Katero populacijo najpogosteje prizadene okužba s HPV-jem? 

a) Adolescente in mlajše odrasle (od 15. do 25. leta) 

b) Odrasle osebe (od 35. do 55. leta) 

c) Starejšo populacijo (od 65. leta dalje) 

 

6. Koliko spolno aktivnih žensk se po vašem mnenju vsaj enkrat v življenju okuži z HPV-

jem? 

a) 20 – 40 % 

b) 30 – 60 % 

c) 50 – 80 % 

 

7. Ali se z virusom HPV lahko okužijo tudi moški? 

a) Da 

b) Ne  

c) Ne vem 

 

II. SKLOP – DEJAVNIKI TVEGANJA IN  ZNAKI RAKA MATERNIČNEGA VRATU  

8. Ocenite dane trditve po Likertovi lestvici: za vsako trditev se opredelite glede na stopnjo 

strinjanja. Dejavniki tveganja za nastanek raka na materničnem vratu so:   
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Trditve 

1 - 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 - Se ne 

strinjam 

3 - Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam 

4 - Se 

strinjam 

5 - 

Popolnoma 

se strinjam 

Zgodnji začetek spolnih 

odnosov. 

     

Številni spolni partnerji.      

Kajenje.      

Dolgoletna uporaba 

hormonske kontracepcije (5 let 

in več). 

     

Spolno prenosljive bolezni.      

Večje število porodov.       

Okužba z virusom HPV.      

 

9. V začetni fazi se rak materničnega vratu ne kaže z nobenimi simptomi. Ti se pojavijo, ko 

bolezen napreduje: 

a) da  

b) ne  

c) ne vem 

 

10. Kakšni so znaki raka na materničnem vratu? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Bolečine ali krvavitve iz nožnice med ali po spolnem odnosu. 

b) Dolgotrajen smrdeč izcedek iz nožnice. 

c) Manjše krvavitve med rednimi menstruacijami.  

d) Izpuščaji na koži. 

e) Tope ali krčevite bolečine v spodnjem delu trebuha. 

f) Pekoče in boleče uriniranje ali krvav urin. 

 

III. SKLOP – PREVENTIVA RAKA MATERNIČNEGA VRATU 

11. Kaj je PAP test? 

a) Test za odkrivanje rakavih sprememb debelega črevesja.  

b) Test za odkrivanje predrakavih sprememb jajčnikov.   

c) Test za odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu.  

 

12. Pri kateri starost se priporoča opravljanje PAP testa? 

a) Od 20 do 64 let 
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b) Od 18 do 55 let 

c) Od 21 do 50 let 

 

13. Kako pogosto se opravlja PAP test v preventivne namene? 

a) na 6 mesecev 

b) vsako leto, v kolikor sta bila izvida dveh testov opravljena v roku 6. mesecev negativna 

c) na 3 leta, v kolikor sta bila izvida dveh testov opravljena v roku enega leta negativna 

 

14. Kakšen je namen izvajanja državnega programa ZORA? 

a) Zmanjšati zbolevnost in umrljivost žensk za rakom debelega črevesja v Sloveniji.  

b) Zmanjšati zbolevnost in umrljivost za rakom materničnega vratu v Sloveniji. 

c) Zmanjšati zbolevnost in umrljivost žensk za rakom dojke v Sloveniji.  

 

15. Kako lahko preprečimo raka na materničnem vratu? (Pravilnih je več odgovorov). 

a) S cepljenjem proti HPV. 

b) Z rednimi ginekološkimi pregledi. 

c) Z uporabo hormonske kontracepcije. 

d) Z rednimi PAP testi.  

 

16. Cepivo proti HPV je najbolj priporočljivo za: (Pravilnih je več odgovorov) 

a) ženske nad 35 let 

b) ženske in moške od 26 do 40 let 

c) mladostnike obeh spolov do 26. leta  

d) najstnice in najstnike od 9. do 15. leta  

 

17. Ocenite dane trditve po Likertovi lestvici: za vsako trditev se opredelite glede na stopnjo 

strinjanja. 

Trditve 

1 - 

Sploh se 

ne 

strinjam 

2 - Se ne 

strinjam 

3 - Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam 

4 - Se 

strinjam 

5 - 

Popolnoma 

se strinjam 

Raka na materničnem vratu se 

v večini primerov da preprečiti 
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z rednimi ginekološkimi 

pregledi. 

Učinkovit ukrep za 

preprečevanje raka na 

materničnem vratu je cepljenje 

proti HPV. 

     

Cepljenje je smiselno tudi za 

fante.  

     

Uporaba kondoma zmanjša 

tveganje za nastanek raka na 

materničnem vratu. 

     

PAP test se izvaja na vsaka 3 

leta. 

     

Okužbo s HPV lahko 

preprečimo s 

kontracepcijskimi tabletami. 

     

Proti HPV sem cepljen/-a, oz. 

se bom cepil/-a. 

     

 

 

IV. SKLOP - SPLOŠNI PODATKI O ANKETIRANIH 

18. Spol (obkrožite): 

a) moški  

b) ženski  

 

19. Starost (napišite svojo starost v letih): ____ 

 

20. Letnik študija: 

a) 1. letnik 

b) 2. letnik 

c) 3. letnik 

d) absolvent 

 

21. Vrsta študija: 

a) redni 

b) izredni 

 

22. Kje ste živeli v času obiskovanja osnovne šole? 
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a) vas, 

b) predmestje 

c) mesto 

23. Ali ste tekom študija že obiskovali predmet Zdravstvena nega žensk in porodnic z 

ginekologijo in porodništvom? 

a) Da 

b) Ne 

24. Kje ste pridobili največ informacij o temi raka materničnega vratu? (Možnih je več 

odgovorov) 

a) na internetu 

b) na predavanjih na fakulteti 

c) pri predmetu Zdravstvena nega žensk in porodnic z ginekologijo in porodništvom 

d) od staršev, prijateljev 

e) v času kliničnega usposabljanja 

f) drugje: _____________________ 

 

25. Menite, da imate na temo raka materničnega vratu dovolj znanja?  

a) da 

b) ne 

c) ne vem 

 


