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Wprowadzenie: 

Zdrowie jest jednym z podstawowych praw jednostki, ale zarazem nie jest stanem statycznym, 

dlatego we wszystkich okresach życia należy je chronić (zapobiegać chorobom – profilaktyka), 

zwiększać jego potencjał, doskonalić, pomnażać (promocja zdrowia), przywracać, tj. leczyć, 

gdy pojawia się choroba (rehabilitacja) [Syrek, Borzucka-Sitkiewicz, s. 47.] Zdrowie seksualne 

natomiast, to integracja biologicznych, emocjonalnych, intelektualnych i społecznych aspektów 

seksualności (WHO, 2001, s.7.) Przez zachowania zdrowotne rozumie się wszelkie zachowania 

(nawyki, zwyczaje, postawy, wartości uznawane przez poszczególnych ludzi i przez grupy 

społeczne) w dziedzinie zdrowia. Biorąc pod uwagę skutki tych zachowań dla zdrowia 

człowieka wyróżnia się dwie ich grupy: 

Zachowania prozdrowotne (pozytywne) – sprzyjające zdrowiu, zwiększające jego potencjał, 

chroniące przed zagrożeniami lub służące przywróceniu zdrowia. Należą do nich m.in.: 

racjonalne żywienie, odpowiednia aktywność fizyczna, sen, korzystanie ze świeżego powietrza, 

bezpieczne zachowania w ruchu drogowym, w pracy, w życiu seksualnym, samokontrola 

zdrowia, poddawanie się badaniom profilaktycznym, jak również radzenie sobie ze stresem; 

Zachowania antyzdrowotne (negatywne, ryzykowne, problemowe) – stwarzają ryzyko dla 

zdrowia, powodują bezpośrednie lub odległe szkody zdrowotne i społeczne. Należą do nich 

m.in.: używanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne czy też 

zachowania agresywne [Tobiasz-Adamczyk, 2000, s. 42.] 

Od jakości i trwałości nawyków, zachowań zdrowotnych w znaczny sposób zależy dalszy los 

człowieka. Ryzykowne zachowania seksualne np. seks bez zabezpieczenia z przypadkowo 

poznaną osobą może skutkować np. ciążą, zarażeniem się wirusem HIV, czy wirusowym 

zapaleniem wątroby typu B, lub C.  



Ryzykowne zachowania seksualne: 

Jak wykazują trendy, zachowania ryzykowne młodzieży mogą stać się w przyszłości 

rosnącym problemem w aspekcie medycznym, psychologicznym i społecznym. Termin 

,,zachowanie ryzykowne” używany jest, aby połączyć pojęciowo wiele potencjalnie 

szkodliwych dla zdrowia zachowań, w tym m.in.: przedwczesne lub ryzykowne zachowania 

seksualne, używanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia odżywiania, zachowania 

związane z samobójstwem lub zabójstwem oraz przestępczość. Warto podkreślić, że dla 

zachowań ryzykownych prawdopodobne jest ich łączenie się, co jeszcze bardziej zwiększa 

zagrożenie zdrowotne. Dowody empiryczne sugerują, że zachowania ryzykowne młodzieży 

są skorelowane ze sobą, co oznacza, że angażowanie się w jeden rodzaj zachowania może 

wskazywać na podwyższone prawdopodobieństwo angażowania się w inne zachowania lub 

wzory zachowań ryzykownych. Spośród wyznaczników ryzyka największe znaczenie ma 

wiek, w którym młodzież podejmuje różne formy aktywności seksualnej [za: Imacka, Bulsa 

2012, s.272.] W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej wynosi: u mężczyzn:18,1, a wśród 

kobiet 18,7[ Izdebski 2011,] natomiast na Ukrainie: 16,2[Тучкіна i współ.2013, s.41.] 

Wczesna inicjacja seksualna może przyczyniać się do podejmowania różnych ryzykownych 

zachowań seksualnych, jak:  

-współżycie z wieloma partnerami, częste zmiany partnerów; Osoby, które inicjowały w 

młodym wieku prowadzą życie erotyczne mniej uporządkowane, mają więcej partnerów 

najpierw w młodości, a potem w okresach, kiedy pozostają już w stałym związku, np. w USA, 

co najmniej 3/4 mężczyzn i 2/3 kobiet miało kontakty seksualne, jako nastolatki z dwoma lub 

więcej partnerami. Również młodzi Polacy, którzy podjęli życie seksualne w wieku 

kilkunastu lat często angażują się w kontakty seksualne z kolejnymi partnerami. Z badania 

uczniów 16- i 18-letnich wynika, iż 60% chłopców i ok. 30% dziewcząt miało więcej niż 

jednego partnera[ za Kempińska 2012, s.66.] Szacuje się, że w Polsce średnia liczba 

partnerów seksualnych wynosi 4,28[ Izdebski 2011.] 

- przypadkowość kontaktów seksualnych; Z polskich badań wynika, że 8%  nastolatków znało 

się przed pierwszym stosunkiem mniej niż 3 miesiące. Natomiast badacze brytyjscy ustalili, 

że spośród kobiet w wieku 16-24 lat, które miały jednego lub więcej partnera seksualnego w 

ciągu ostatniego roku – 54,8% współżyło z nim seksualnie po mniej niż miesiącu znajomości. 

W analogicznej grupie mężczyzn było to 44,8% [za: Kempińska 2012, s.67.]  



-preferencje seksualne (różnorodność kontaktów płciowych), przemoc seksualna, sponsoring, 

prostytucja heteroseksualna i homoseksualna; W Polsce z płatnych usług seksualnych 

korzystało 14% mężczyzn i mniej niż 0,5% kobiet[ Izdebski 2011.]  

Ryzykowne zachowania seksualne wiążą się również z niestosowaniem antykoncepcji, czego 

możliwym następstwem może być zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową. 

Najczęściej stosowanymi metodami antykoncepcji przez Polaków są prezerwatywa (66%), 

tabletki antykoncepcyjne (30%) stosunek przerywany (21%) i kalendarzyk małżeński (13%) [ 

Izdebski 2011.]  Od początku 2010 roku do końca roku 2013 w Polsce rozpoznano 4 166 

zakażeń HIV, w tym w samym roku 2013 rozpoznano prawie 1000 nowych zakażeń HIV. W 

latach tych zdecydowana większość rozpoznanych zakażeń dotyczyła mężczyzn (ponad 80% 

przypadków) oraz młodych dorosłych w wieku 20–39 lat (71% zakażeń). Zakażenia u osób 

poniżej 20 r.ż. stanowiły około 2% wszystkich rozpoznanych zakażeń[www.aids.gov.pl.] 

Natomiast na Ukrainie tylko w styczniu 2013r. rozpoznano 1835 przypadków zakażeń 

wirusem HIV [www.dssz.gov.ua.] Rośnie też liczba zachorowań na inne choroby 

przenoszone drogą płciową ( kiłę, rzeżączkę, chlamydiozę itp.) Ryzyko zakażeń wzrasta w 

przypadku uprawiania niektórych form współżycia seksualnego, zmiany partnerów 

seksualnych, czy nie stosowanie prezerwatyw.  

Materiał i metoda:  

Badania pilotażowe do międzynarodowego projektu badawczego: Postawy zdrowotne 

studentów w Polsce i na Ukrainie -analiza porównawcza realizowano od listopada 2013 do 

stycznia 2015 r. Dla potrzeb badań została wykorzystana procedura diagnostyczna, 

skonstruowana w oparciu o wielostronną eksplorację literatury przedmiotu i badań z 

omawianego obszaru. Przeprowadzone analizy stanowią wstęp do pełniejszego opracowania 

zagadnienia postaw zdrowotnych. Ze względu na ograniczony dobór próby nie mogą być one 

uogólnione na całą populację studentów polskich i ukraińskich. Na potrzeby badań 

skonstruowano kwestionariusz do badania postaw wobec zdrowia i wybranych zmiennych 

socjo-demograficznych. Pytania dotyczyły ryzykownych zachowań studentów w kwestii m.in. 

uzależnień od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz zdrowia seksualnego. W Polsce badania 

zostały przeprowadzone na Wyższych Uczelniach w Toruniu, Płocku i Włocławku ( kierunek 

pedagogika, informatyka, ekonomia, administracja, fizjoterapia,) a na Ukrainie na Uczelniach 

Kijowskich( kierunek: psychologia, prawo.) W niniejszym opracowaniu zostaną 

zaprezentowane wyniki badań dotyczące jedynie postaw studentów w kwestii zdrowia 

http://www.aids.gov.pl/
http://www.dssz.gov.ua/


seksualnego. Próba została przeanalizowana ze względu na 3 zmienne: kraj pochodzenia 

studentów, płeć i miejsce zamieszkania.  

W badaniach wzięło udział: 

W Polsce: 150 studentów: 85 kobiet i 65 mężczyzn.  Kobiety- 64 respondentki studiują na 

studiach stacjonarnych i znajdują się w przedziale wiekowym18-25 lat; pozostałe studiują w 

trybie niestacjonarnym. 40 badanych mieszka w miastach: Toruń, Płock, Włocławek, 

Inowrocław, Gostynin, 45 w okolicznych wsiach i miasteczkach. 12 jest w związku 

małżeńskim, 25 w stałym związku bez ślubu, a 48 nie posiada partnera. Mężczyźni- 34 studiuje 

w trybie stacjonarnym i znajduje się w przedziale wiekowym 18-25 lat. 28 mieszka w mieście, 

37 na wsi. 13 posiada żonę, 19 jest w stałym związku bez ślubu, a 33 nie posiada partnera. 

Zarówno wśród kobiet i mężczyzn osoby będące w związku małżeńskim mają więcej niż 30 

lat. 

Na Ukrainie: 166 osób: 64 kobiety i 102 mężczyzn. Wszyscy studiują w trybie stacjonarnym i 

znajdują się w przedziale wiekowym 17-26 lat.Kobiety-46 badanych mieszka w miastach, 

głównie w Kijowie, 18 na wsi. 22 jest w stałym związku bez ślubu, 38 nie ma partnera, 4 

respondentki nie udzieliły odpowiedzi. Mężczyźni-78  mieszka w miastach, 24 w okolicznych 

wsiach, 50 jest w stałym związku bez ślubu, 48 nie posiada partnera, 4 badanych nie udzieliło 

odpowiedzi. 

Wnioski z badań: 

- W Polsce i na Ukrainie pojawia się coraz więcej zwolenników zdrowego trybu życia, 

którzy niestety traktują to pojęcie bardzo wybiórczo. Samo picie wody mineralnej, 

wprowadzenie do diety warzyw i owoców, czy sporadyczne bieganie to nie wszystko. 

Zdrowy styl życia opiera się na kilku podstawowych czynnikach: właściwa dieta, aktywność 

fizyczna, unikanie czynników szkodliwych ( używki, przygodny seks), umiejętność 

odpoczywania. Zapytano studentów, co rozumieją pod pojęciem „zdrowy tryb życia”?  72 

polskich studentów i 118 ukraińskich1 wybrało odpowiedź: „nie pić, nie palić, nie zażywać 

narkotyków i uprawiać bezpieczny seks”. Dla 75 badanych z Polski i 83 z Ukrainy zdrowy 

tryb życia związany jest z uprawianiem sportu. Tylko jeden respondent z Polski ( mężczyzna) 

i 28 z Ukrainy uważa, że być zdrowym to „ mieć bogate życie wewnętrzne, a dwoje Polaków 

( kobieta i mężczyzna) zadeklarowali, że bycie zdrowym jest jednoznaczne z regularnym 

                                                           
1 Studenci ukraińscy wskazali więcej niż jedną odpowiedź 



uprawianiem seksu. Statystycznie częściej na uprawianie sportu wskazywali: mężczyźni ( 

76,9% z Polski i 56, 8% z Ukrainy), Polacy mieszkający na wsiach ( 54,87%) i Ukraińcy z 

miast ( 52,4%). 

-Wiek inicjacji; Istotnym zagadnieniem przy realizacji badań nad postawami wobec zdrowia 

seksualnego jest poznanie przede wszystkim wieku inicjacji, czasu znajomości przed 

zbliżeniem, zastosowanej antykoncepcji.  

Tab. 1 Wiek inicjacji kobiet w Polsce i na Ukrainie z podziałem na miejsce zamieszkania 

 

Wiek 

inicjacji 

                             Polska                           Ukraina 

Ogółem Miasto  Wieś  Ogółem Miasto Wieś 

14   4   4   -   1   -   1 

15   9   9   -   2   2   - 

16 15 10   5   8   5   3 

17 27   9 18 14 10   4 

18 19   3 16 11   7   4 

19   3   2 1   -    -   - 

20   5   1 4   1    -   1 

21-23   3   2 1   -    -   - 

Nie 

inicjowała 

  -   -  - 27 22   5 

Razem 85 40 45 64 46 18 

Średni 

wiek 

inicjacji 

17,11 16,52 17,64 16,97 16,9 17,07 

Wśród polskich studentek 55 ( 64,7%) inicjowało przed ukończeniem 18 r. życia, w tym 4 

miały 14, a 9- 15 lat. Średni wiek inicjacji wyniósł 17,11 lat. Zdecydowanie wcześniej życie 

seksualne podjęły mieszkanki miast 16,52 niż wsi-17,64 ( różnica wyniosła ponad rok). 38 

kobiet zdeklarowało, że pierwszy kontakt seksualny odbył się ze stałym partnerem, (w tym 

dla 3- mieszkanek wsi, inicjacja nastąpiła dopiero po ślubie.) 45 inicjowały ze znajomym, a 2 

z osobą prostytuującą się! ( pierwsza z nich, mieszkanka miasta podjęła życie seksualne w 

wieku 18 lat po tygodniu znajomości. Stwierdziła, że skorzystała z płatnych usług 



seksualnych, gdyż nie chciała rozpoczynać studiów będąc dziewicą, do chwili badania nie 

współżyła z innym mężczyzną; druga mieszkanka wsi inicjowała w wieku 20 lat, po 3 dniach 

znajomości. „Wszystkie koleżanki dawno były już po, tylko ja jedna nie, bałam się pierwszego 

razu, ale chciałam mieć już to za sobą.” 59 badanych ( 69,4%) znało się z partnerem przed 

pierwszym zbliżeniem do pół roku, w tym 49 miesiąc lub krócej ( 9 znało się zaledwie 3 dni, 

14 tydzień.) Zdecydowanie częściej na krótki czas znajomości wskazywały mieszkanki miast 

prawie ¾ niż wsi mniej niż połowa. 30( 35,29%) kobiet było podczas inicjacji pod wpływem 

alkoholu, w tym jedna również pod wpływem narkotyków. Zaledwie 23 polskie studentki ( 

27,05%) zastosowały antykoncepcję podczas inicjacji: 12 metody naturalne, 11 tabletki, 5 nie 

wie, gdyż były pod wpływem alkoholu ( częściej stosowanie antykoncepcji zadeklarowały 

mieszkanki wsi 40% niż miast 12,5%.)Wśród studentek ukraińskich 27 ( 42, 95%) jeszcze nie 

podjęła życia seksualnego, 25 inicjowało przed 18 rokiem życia ( w tym jedna miała 14, 

dwie- 15 lat.) Średni wiek inicjacji wyniósł 16,97. Niespełna dwa miesiące wcześniej 

inicjowały mieszkanki miast- 16,9 niż wsi- 17,07. Zdecydowana większość badanych 

inicjowała ze stałem partnerem- 35, jedna z ze znajomym, 1 z przygodnie poznaną osobą( 

mając wtedy 17 lat). 20 kobiet znało partnera inicjacji do pół roku, w tym 4- miesiąc. Tylko 

jedna studentka, mieszkanka wsi była podczas inicjacji pod wpływem alkoholu ( inicjowała w 

wieku 14 lat.)  2 respondentki zastosowały środki antykoncepcyjne- tabletki; 25 

zadeklarowało, że ich partnerzy zastosowali prezerwatywę. 10 osób nie udzieliło odpowiedzi. 

Tab. 2.Wiek inicjacji mężczyzn w Polsce i na Ukrainie z podziałem na miejsce zamieszkania 

 

Wiek 

inicjacji 

                             Polska                           Ukraina 

Ogółem Miasto  Wieś  Ogółem Miasto Wieś 

 13 1 - 1 1 1  - 

14   2   -   2 13 12   1 

15   7   3   4 15 11   4 

16 24   8 16 31 25   6 

17 17   8   9 19 11   8 

18   7   3   4 10   5   5 

19   2   1   1   1   1   - 

20   2   2   -   -   -   - 



51 ( 78,46%) polskich studentów podjęło życie seksualne przed ukończeniem 18 r. życia, w 

tym 1 miał wtedy 13, 2- 14, 7- 15 lat. Średni wiek inicjacji wyniósł 16,75 lat. Zdecydowanie 

wcześniej inicjowali mieszkańcy wsi 16, 24 niż miast 17,42 ( różnica ponad roku.) 38 ( 

58,46%) odbyło pierwszy stosunek ze stałą partnerką, w tym 3 zadeklarowało, że inicjacja 

odbyła się po ślubie ( jeden, to mieszkaniec wsi, dwóch pochodzi z miast.) 26 ( 40%) 

inicjowało ze znajomą, a 1 z prostytutką ( mieszkaniec wsi, miał wtedy 14 lat; Chciałem 

zacząć moją przygodę z seksem z profesjonalistką, bez zobowiązań uczuciowych. Badany ma 

obecnie 21 lat, nie posiada stałej partnerki.)  36 ( 55,38%) znało się przed zbliżeniem z 

partnerką do pół roku, w tym 28 do miesiąca (5 zadeklarowało znajomość 3 dniową, 5 

tygodniową.) Częściej na krótszy czas znajomości wskazywali mieszkańcy wsi ( 45,9% niż 

miast 39,28%.) 25 ( 38, 46%) było podczas inicjacji pod wpływem alkoholu, w tym jeden 

również pod wpływem narkotyków.  Zaledwie co 5.zastosował środki antykoncepcyjne: 12 

prezerwatywę, 1 stosunek przerywany. Najczęściej badani fakt niezastosowania żadnej 

metody argumentowali: ja miałem zastosować antykoncepcję, ja!, przecież to należy do 

kobiet; kto by o czymś takim pamiętał w takiej chwili; pijany byłem; chcieliśmy z żoną począć 

dziecko.) Wśród studentów ukraińskich 6 mieszkańców miast nie podjęło jeszcze stosunków 

seksualnych, a 6 nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące wieku inicjacji. 79 inicjowało 

przed ukończeniem 18 lat, w tym jeden podjął życie seksualne w wieku 13 lat, 13 mając 14 

lat, 15 – 15 lat. Średni wiek inicjacji wyniósł 15,97. Wcześniej inicjowali mieszkańcy 

miast15,78 niż wsi 16,6( różnica ponad pół roku.) Najczęściej badani inicjowali ze stałą 

partnerką 50 (55,55%).  12( 13,33%) podjęło życie płciowe ze znajomą, a 26( 28,88%) z 

osobą przypadkowo poznaną. 8 nie udzieliło odpowiedzi. 61 ( 67,77%) inicjowało po okresie 

znajomości trwającym do pół roku, w tym 28 znało partnerkę miesiąc lub krócej ( jeden 

student zadeklarował znajomość godzinną, kolejnych trzech jedno- dwudniową; tydzień znało 

partnerkę 4 osoby).  Zdecydowanie częściej na bardzo krótki okres znajomości wskazywali 

21-24   3   3   -   -   -   - 

Nie 

inicjował 

  -   -   -   6   6   - 

Brak 

odpowiedzi 

  -   -   -   6   6   - 

Razem 65 28 37 102 78 24 

Średni 

wiek 

inicjacji 

16,75 17,42 16,24 15,97 15,78 16,5 



mieszkańcy miast. 20 ( 20,83%) było podczas inicjacji pod wpływem alkoholu( częściej 

mieszkańcy wsi, co 4.) Aż 75osób ( 78,13%) zastosowało środki antykoncepcyjne, głównie -

68 prezerwatywę, 7 partnerek zastosowało metody hormonalne. 13 osób nie udzieliło 

odpowiedzi. 

- Liczba partnerów seksualnych; 18 studentek z Polski i 17 z Ukrainy zadeklarowały 

posiadanie w ciągu życia tylko jednego partnera seksualnego. 10 Polek i 8 Ukrainek miało 

dwóch, a odpowiednio 15 i 9 trzech partnerów seksualnych. Największą ilość partnerów -10 

zadeklarowała Polka ( mieszkanka miasta, obecnie 20 letnia, nieposiadająca partnera, 

inicjowała w wieku 15 lat ze znajomym po 3 dniowej znajomości będąc pod wpływem 

alkoholu.) Wśród badanych z Ukrainy 6 partnerów zadeklarowała mieszkanka wsi obecnie 18 

letnia w stałym związku, ( inicjowała w wieku 14 lat po miesiącu znajomości.)  Średnio Polki 

zadeklarowały posiadanie 3,81 partnerów seksualnych ( więcej w mieście 4,72 niż na wsi 

2,95); Ukrainki -2,00. Różnica podyktowana jest zróżnicowaniem wiekowym ( Polski są 

starsze od studentek z Ukrainy.) 

8 Polaków i 24 Ukraińców zadeklarowało posiadanie tylko jednej partnerki, 6 Polaków i 11 

Ukraińców miało dwie, a odpowiednio 7 i 10 trzy partnerki seksualne. Najwięcej partnerek – 

50 zadeklarował 19 letni mieszkaniec Kijowa ( inicjował w wieku 18 lat). Na 19 partnerek 

wskazał 18 latek ( inicjował w wieku 14 lat.) W Polsce do 15 partnerek przyznał się 

mieszkaniec miasta ( inicjował w wieku 15 lat po 3 dniach znajomości). Średnia ilość 

partnerek seksualnych wyniosła w Polsce 5,95 ( w mieście 5,92, na wsi 5,97), na Ukrainie ( 

odrzucając odpowiedź respondenta wskazującą na 50 partnerek) 4,22 ( 4,78 w mieście i 2,52 

na wsi.) 

Respondenci, którzy zadeklarowali, że mieli kontakt seksualny w ciągu 12 miesięcy przed 

badaniem, zostali zapytani ilu partnerów seksualnych mieli w tym czasie. 33 Polki i 29 

Ukrainek miało tylko jednego partnera seksualnego, a odpowiednio 25 i 5 dwóch.  Najwięcej 

partnerów w ciągu ostatniego roku – 5 zadeklarowały 3 Polki, a analogicznym okresie 1 

Ukrainka miała 4 partnerów. 12 Polek i 1 Ukrainka ( mieszkanka wsi ) nie miały w ciągu 

ostatniego roku żadnego partnera. Średnia liczba partnerów w ciągu 12 miesięcy wyniosła dla 

Polek 1,89 ( w mieście 2,3, na wsi 1,48), dla Ukrainek- 1,27( w mieście 1,20, na wsi 1,416.)  

Wśród mężczyzn 1 Polak i 9 Ukraińców nie mieli w ciągu ostatniego roku partnerki seksualnej. 

33 Polaków i 42 Ukraińców zadeklarowało posiadanie tylko jednej parterki, a odpowiednio 13 

i 16 dwóch. Największą ( realnie) liczbę partnerek-9 podał 19 latek z Ukrainy. Średnia ilość 



partnerek dla studentów z Polski wyniosła 1,96 ( (2,25 dla studentów pochodzących z miast, 

1,75 ze wsi), na Ukrainie1,92.  

-Wierność partnerowi seksualnemu jest związana nie tylko z normami moralnymi, ale także 

ze zdrowiem. Posiadanie jednego partnera jest jednym z najważniejszych czynników 

profilaktyki zakażeń HIV.39 badanych polskich studentek ( 45,88%) miało kontakt seksualny 

poza stałym związkiem, w tym 2 wiele razy ( częściej zdradzały partnerów mieszkanki 

miast); wśród respondentek z Ukrainy 13(35,13%, )w tym 4 wiele razy ( dwukrotnie częściej 

również zdradzały mieszkanki miast.) 33 ( 50,76%) polskich studentów przyznało się do 

kontaktów seksualnych poza stałym związkiem, w tym 15 miało taki kontakt więcej niż raz ( 

częściej do takich kontaktów przyznawali się studenci pochodzący ze wsi). 46 ukraińskich 

studentów ( 47,91%) zdradziło swoją stałą partnerkę, w tym 28 wiele razy ( częściej zdradzali 

mieszkańcy miast). Z powyższych danych wynika, że łącznie 72 polskich i 59 ukraińskich 

studentów dopuściło się zdrady, ale test na obecność wirusa HIV wykonało 8( 5,33%) 

Polaków, w tym 5 kobiet i 74 ( 44,5%) Ukraińców, w tym 28 kobiet.  Do korzystania z usług 

osób prostytuujących się przyznało się łącznie 32 polskich studentów ( po 16 kobiet i 

mężczyzn); trzykrotnie częściej z usług tych korzystali mieszkańcy miast. Na uwagę 

zasługuje fakt, że tylko 7 osób mający kontakt z osobą świadczącą płatne usługi seksualne 

zrobiła sobie test na obecność wirusa HIV. Na Ukrainie 2 mężczyzn, mieszkańców miast w 

wieku 18 i 23 lata korzystało z usług prostytutek, ( tylko starszy z nich wykonał test.) 

-Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczyło ryzykownych zachowań seksualnych, które miały 

miejsce w życiu badanych. Polscy studenci zdecydowanie częściej wskazywali na tego typu 

zachowania: kobiety: seks grupowy-14, seks z osobą prostytuującą się -11, seks bez 

zabezpieczenia-8, seks z przypadkowo poznanym partnerem -2, seks homoseksualny-2; 

mężczyźni: seks z prostytutką -11, seks z przypadkowo poznaną partnerką- 5,seks grupowy-

5,seks bez zabezpieczenia-4, seks homoseksualny-1. Ukraińscy studenci wskazywali: 

kobiety: próba gwałtu, seks w kajdankach, seks w publicznym miejscu; mężczyźni: seks bez 

zabezpieczenia-2, seks w miejscu publicznym -2, seks analny-1. Interesujące jest, że nikt z 

badanych nie wskazał zdrady partnera, jako ryzykownego zachowania seksualnego. Wobec 

wielu zagrożeń dla życia i zdrowia, na jakie narażeni są młodzi ludzie w wyniku 

ryzykownych zachowań seksualnych – niezbędne jest systematyczne prowadzenie badań nad 

tym zjawiskiem, które powinny stanowić podstawę do opracowania założeń projektów 

zdrowotno-profilaktycznych, przewidzianych do wdrażania w szkołach, placówkach 

oświatowych, placówkach zdrowotnych[ za: Imacka, Bulsa 2012, s.273.] 
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