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Bevezetés 
 

Kutatási területemet a népegészségügy és az egészségpolitika szempontjából is 

kiemelkedő jelentőségű nőgyógyászati szűrővizsgálat tárgyköréből választottam. A 

méhnyakrák gyakoriságát tekintve a nők második leggyakoribb rosszindulatú daganata 

a világon. Európában a harmadik helyet, a fejlődő országokban az első helyet foglalja 

el. Hazánkban közel fél évszázada teszünk erőfeszítéseket a méhnyak szűrésére. Míg a 

világ fejlett országaiban sikerült a halálozási mutatók csökkentésére, Magyarországon 

pozitív irányú elmozdulás nem történt. Közel azonos számban, évente átlagosan 500-an 

halnak meg ebben a nőgyógyászati betegségben, így 2004-ben 493 fő vesztette életét, 

közel annyian, mint 33 évvel korábban (484 fő), 1971-ben (KSH 2008).  

Az életkorhoz kötött opportunisztikus méhnyak szűrést már az 51/1997. (XII. 18.) NM 

rendelet lehetővé tette a 25-55 éves nőknek évente, az 55-65 év közöttieknek pedig 

kétévente. A szűrési eljárást „nőgyógyászati onkológiai szűrés, különös figyelemmel a 

méhnyak-elváltozások szűrésére” formában határozta meg a jogalkotó, elvégzésére 

pedig a nőgyógyászati szakrendelést jogosította fel. Ezt a vizsgálatot népegészségügyi 

célú szervezett szűréssé 2003. július 24-től minősítette át a jogszabály. Változott ugyan 

a szűrés gyakorisága, 1 évről 3 évre, az eljárás azonban változatlan maradt, nevezetesen: 

„egyszeri negatív eredményű szűrővizsgálatot követően háromévenként, nőgyógyászati 

onkológiai méhnyakszűrés, különös figyelemmel a méhnyakelváltozások sejtvizsgálatára 

(citológia) és kolposzkópos vizsgálatára”(Állami Számvevőszék 2008).  

Értekezésemet az egészség, egészségmagatartás fogalmi rendszerének és a 

szűrővizsgálatokkal kapcsolatos legfontosabb pszichológiai modelleknek a 

bemutatásával és a méhnyakrák nemzetközi és hazai mortalitási mutatóinak 

ismertetésével kezdem. Ezt követően a külföldi és hazai méhnyakrák szűrési programok 

áttekintésére és a hazai szűrővizsgálatok gazdasági mutatóinak rövid összefoglalására 

kerül sor. A szakirodalmi összefoglalót a méhnyak szűrésen való megjelenés populációs 

és közösségi szintű beavatkozásait befolyásoló társadalmi, szociálpszichológiai, 

egészségkultúrális háttértényezők tárgyalásával zárom. 

A dolgozat második részében a 2007-2008 között Zalaegerszegen és a város 

vonzáskörzetében élő nők nőgyógyászati szűrése kapcsán végzett vizsgálataimat 

ismertetem a szűréssel szembeni motivációkról és távolmaradások okairól. A magyar 

viszonyok nemzetközi összehasonlítása érdekében, szakmai kapcsolataim révén a 



párhuzamosan végzett nyugat-ausztráliai és németországi mintán nyert eredményeimet 

is bemutatom. Végül pedig javaslatot teszek eredményeim lehetséges alkalmazási 

területeire és a prevenciós tevékenységben való hasznosítására.  

Célkitűzések 

Keresztmetszeti vizsgálataink legfontosabb célkitűzései: 

1. Elemezni a zalaegerszegi laikus női lakosság szűrésen való részvételi gyakoriságát 

befolyásoló szocio-demográfiai háttértényezőket. 

2. Feltárni, hogy milyen a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében élő nők szubjektív 

egészségi állapota, milyen mértékben veszik igénybe az egészségügyi 

szolgáltatásokat.  

3. Megvizsgálni, hogy miért alacsony a részvétel a cervix-szűrésen, mi az oka a 

szervezett szűrővizsgálattól való távolmaradásnak.  

4. Megismerni, hogy kik mennek el szűrésre, és milyen motiváló tényezők 

befolyásolják a szűrésen való részvételt. 

5. Megismerni és összehasonlítani a szocio-demográfiai adatok függvényében, hogy a 

megyeszékhelyen dolgozó ápolóknak milyen a viszonyulása a szűrővizsgálatokhoz, 

szemben az ausztrál és német ápolókkal. 

6. Feltárni azokat az ok-okozati összefüggéseket, amelyek befolyásolják a szűrésen 

való megjelenést. 

7. Célunk volt a szervezett, célzott lakossági méhnyak szűrés hatékonyságának 

fokozására használható eszközök azonosítása, továbbá a szűrendő célpopuláció 

egyes rétegeiben az eltérő részvételi arányok különbségeinek és az 

esélyegyenlőtlenségnek a csökkentésére megoldási módozatok ajánlása a 

megjelenési mutatók javításához. Motivációs vizsgálatunk eredményeivel a 

népegészségügyi, egészség-gazdaságtani kutatásokhoz és nemzetközi összehasonlító 

elemzésekhez kívánunk hozzájárulni. 

Hipotézisek  

1. A szűrés lehetőségét igénybe vevő és igénybe nem vevő részpopulációk 

szignifikánsan különböznek a főbb szocio-demográfiai mutatók alapján. 

2. A diplomával és érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők nők kedvezőbb motivációs 

magatartással rendelkeznek, mint az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 



3. A 30-49 éves korosztálynak szignifikánsan kedvezőtlenebb a hozzáállása a 

méhnyakszűréssel, és az azt befolyásoló motivációs tényezőkkel szemben, mind a 

fiatalabb, mind az idősebb korosztályhoz viszonyítva. 

4. Egyes családi háttértényezők (családi állapot, több gyermek) negatívan 

befolyásolják a szűrésen való részvételt. 

5. Akik a szűrendő célcsoportból számosan privát szakorvossal rendelkeznek, és 

szignifikánsan gyakrabban jelennek meg a szűrésen.  

6. A félelem, a szégyenérzet és a feltételezett vagy tapasztalt fájdalom tartja távol a 

nőket a szűrővizsgálattól.  

7. Feltételezzük, hogy a nyereményjáték, jutalom nem szolgál ösztönző tényezőként, a 

nők jelentős hányada elutasítja az ilyen jellegű kezdeményezéseket.  

8. Az ápolóknak nemcsak az egészségükhöz való viszonyuk, de a rendszeres szűrésen 

való megjelenésük is példaértékű, ezáltal hiteles egészségmegőrző társadalmi 

szerepet töltenek be.  

9. Az ausztráliai ápolók rákszűréssel kapcsolatos attitűdje kedvezőbb a magyar és 

német ápolókhoz viszonyítva.  

Módszer 

Mintavétel 

Laikus felmérés 

Kvantitatív, keresztmetszeti, egészségtudományi, részben feltáró, részben leíró, részben 

magyarázó jellegű kutatásunkat a 18-60 éves zalaegerszegi, egészségügyi végzettséggel 

nem rendelkező nők körében végeztük el. Reprezentatív felmérésünkre 2007. január és 

2008. december között került sor. A képviseleti minta 1000 nőt foglalt magába, 

amelynek kialakítása a Magyarországon élő 15-60 éves korosztály alapján rétegzett 

módszerrel történt, az életkor figyelembe vételével. Statisztikai feldolgozásra az 1116 

kérdőívből 1000 darab volt alkalmas, ez a motivációs kérdőívek 90%-át jelentette. A 

minta kiválasztásához Zalaegerszeg és a város vonzáskörzetében élő 15-60 év közötti, 

egészségügyi végzettséggel nem rendelkező női populációt vettük figyelembe. 



 

Ápolói felmérés 

Az ápolók körében korlátozott, kényelmi mintavételi technikával végeztük a minta 

kiválasztását. A végleges minta 314 ápoló végzettséggel rendelkező nődolgozóból állt 

(Nausztráliai=104, Nnémet=99, Nmagyar=111). 

Felmérésünket a magyar ápolók körében 2007. november-december hónapban végeztük 

a Zala Megyei Kórház ápolói körében, az alábbi osztályok bevonásával: Belgyógyászat, 

Sebészet, Traumatológia, Onkológia, Szívsebészet, Kardiológia, Gyermeksebészet, 

Szemészet, Fül-Orr-Gégészet. Önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztunk, amelynek 

céljából 120 kérdőívet osztottunk ki. Visszaérkezett és adatfeldolgozásra került 111 db 

kérdőív, vagyis a kitöltési arány 92,5% volt.  

Németországban egy keleti tartományban (a korábbi Német Demokratikus Köztársaság) 

és egy nyugati tartományban (a korábbi Német Szövetségi Köztársaság) végeztük a 

mintavételt 2008. január és decembere között. Az előbbi mintavétel Mecklenburg-Elő-

Pomeránia (Mecklenburg-Vorpommern) tartomány egyik körzeti jogú városában a 

„Stralsundi Ápolói Szolgálat” ápolói körében történt, az utóbbi pedig Hessen 

tartományban a Frankfurti Diakonia Klinika és Bethania Kórház ápolói körében. A 

kiküldött kérdőívek száma 120 darab volt. Ezek közül a Stralsundi Ápolói Szolgálattól 

30 darab, a Frankfurti Diakonie Klinika kardiológiai, belgyógyászati osztályáról 69 

darab értékelhető kérdőív érkezett vissza, így a visszautasítás mértéke 17,5%-os volt. 

Statisztikai feldolgozásra 99 kérdőívet találtunk alkalmasnak. 

Az ausztrál ápolók kérdőíves felmérésre az Ausztrál Államszövetség Queensland 

tartományában a North Arm városi kórház Belgyógyászat, Sebészet, Szülészet-

nőgyógyászati osztályán került sor 2007. szeptembere és decembere között. Postai úton 

küldtük ki a 120 darab kérdőívet, amelyek közül statisztikailag is értékelhetően 104 

darab érkezett vissza, tehát a visszautasítási arány 13,3%-os volt. 

Mindhárom egészségügyi intézetben csak a közép-és felsőfokú ápolói végzettséggel 

rendelkező nődolgozókat választottuk ki. Egyik helyszínen sem kerülhettek a mintába 

az orvosnők, a gyógytornászok, a dietetikusok, továbbá az adminisztratív és kisegítő 

feladatokat ellátó személyzet tagjai sem. 

 

 



Adatgyűjtési módszerek és eszközök 

A zalaegerszegi nők körében kiosztott kérdőív kitöltése önállóan és anonim módon 

történt. Zárt és félig nyitott kérdéseket fogalmaztunk meg az összességében 51 

kérdésből álló kérdőív alcsoportjaiban, az önálló véleményalkotásra is lehetőséget adva. 

A kérdőív egyes tételei az alábbi kérdéskörök köré csoportosultak: Szocio-demográfiai 

adatok, Egészségi állapot, Nemzeti Program ismerete, Nőgyógyászati szűrővizsgálat, 

Motiváció, Behívó levél, Ismertető előadás iránti igény, Szűrővizsgálat helyszíne, 

légköre, Személyes vélemény. 

A magyar, német és ausztráliai kérdőív kérdéseiből a kérdések és az adatok tisztázását 

követően a teljes összehasonlítás céljából 42 identikus kérdés került kiértékelésre, 

ezúttal is hangsúlyozva, hogy a Nemzeti Program ismeretére csak a magyar ápolók 

körében tértünk ki. 

Statisztikai elemzés módja  

Az adatok rögzítésére az SPSS for Windows 17.0 statisztikai programcsomag adat- és 

változó tábláit használtuk. A statisztikai elemzést az SPSS 17.0 statisztikai program-

csomag segítségével végeztük. Leíró módszer alkalmazásával átlagot, szórást, gyako-

riságot, esélyhányadost, mennyiségi változók esetén korrelációt számoltunk. Kategori-

kus változók kapcsolatának értékeléséhez a Chi-négyzet próbát használtuk. A kapcsolat 

erősségét diszkrét változók esetén Cramer V kontingencia-együttható alkalmazásával 

mértük. A nem normál megoszlású változók esetén Spearman-korreláció számítást 

végeztük. A motiváció kérdésblokkon belül két változó átlagai közötti eltérés kimutatá-

sára a kétmintás t-próbára támaszkodtunk. Levene-féle F-próba segítségével ellenőriz-

tük a szórásegyezést. Ha a két csoportban megegyezett a szórás (p>0,05) kétmintás t-

próba eredményeit vettük relevánsnak. Eltérő szórások esetén (p<0,05) Welch-féle d-

próba eredményét vettük figyelembe. Több csoport esetén egyutas variancia-analízist 

(ANOVA) használtunk. A validitás kiértékeléséhez varimax elforgatású (900-os 

szögben történő) főkomponensű faktor analízist hajtottunk végre. A megbízhatóság 

ellenőrzéséhez Cronbach-féle megbízhatósági együttható meghatározását végeztük el. A 

logisztikus regresszió segítségével a dichotóm függő változó és a magyarázó változók 

közötti lineáris kapcsolat erősségét és irányát vizsgáltuk.  

 



Eredmények 

Laikus felmérés eredményei 

A vizsgált minta átlagéletkora 37,72 év (SD±12,59) a 16-59 éves életkori tartományban.  

Családi állapot tekintetében a házaspári kapcsolat (50,7%) volt jellemző. Magas a 

hajadonok aránya (25,9%). Az élettársi viszony a 20-39 éves korosztálynál a 

leggyakoribb. Az elváltak aránya 9,3% volt, az özvegyek aránya, amint az várható volt, 

megemelkedett az 50-59 évesek között. Tekintettel arra, hogy befolyást gyakorolhatott a 

szűrésen való részvételre, azt is megkérdeztük, hogy hány kiskorú gyermek él a 

családban. A válaszadók 39,4%-a nevel 18 éven aluli gyermeket, azonban arra is 

felfigyeltünk, hogy a 20-29 éves korcsoportban nagyarányú a feltételezhető 

gyermektelenség (72,7%). Iskolai végzettséget vizsgálva jól érzékelhető, hogy magas a 

gimnáziumi, szakközépiskolai érettségivel rendelkezők száma (56,8%). Szakmunkás 

bizonyítvánnyal a megkérdezett nők 11,6%-a rendelkezik. A diplomások aránya is 

jelentős (25,7%). Elenyésző a csak nyolc általános iskolai végzettségűek száma.  

A Nemzeti Program kiemelt figyelmet fordít a daganatos megbetegedések 

megelőzésének és szűrésének megszervezésére. Az ennek keretében megszervezett 

méhnyakrák szűrésről a válaszadó hölgyek 84,1%-a hallott különböző televíziós 

(20,6%), rádiós műsorok (20,6%) révén, illetve újságok (37%) olvasása kapcsán. 

Mindenképpen figyelmet érdemel, hogy csekély az egészségügyi személyzet részéről 

történő tájékoztatás, ugyanis a válaszadóknak csak 22,6%-a nőgyógyász szakorvosától, 

13,7%-a egészségügyi dolgozótól és 8,6%-a a háziorvosától hallott a Programról. Teljes 

ismerethiány csupán 7,8%-ban fordult elő és 6,6% vallotta be, hogy csak hallott róla 

valamit, de ezen kívül semmilyen más ismerete nem volt. Chi-négyzet próbával igazolt 

összefüggések alapján (p<0,05): a Nemzeti Programról nagyobb százalékos arányban 

hallottak az özvegyek (95%), az 50-59 évesek (91,4%), a 40-49 éves korosztály 

(89,3%), az aktív dolgozók (87,2%), a diplomások (91,3%) és a jó egészségi állapottal 

rendelkezők (86,7%). Saját bevallásuk szerint a fiatal 15-19 éves nők 17,4%-a, az 

általános iskolai végzettségűek 16,4%-a, a hajadonok 12,7%-a semmit nem tudott a 

Nemzeti Programról. 

Életében legalább egyszer járt (N=855) cytológiai szűrésen a válaszadók 85,5%-a. A 

szakmunkás végzettségűek, diplomával rendelkezők, a 30-59 év közöttiek (több, mint 



90%), az aktív dolgozók szignifikánsan nagyobb arányban jelentek meg legalább 

egyszer az életük folyamán nőgyógyászati rákszűrésen (p<0,05).  

A válaszadó nők 13,8%-a ez idáig távolmaradt a nőgyógyászati rákszűréstől. Nagyobb 

figyelmet érdemelnek ebben a tekintetben a 15-19 évesek, az általános iskolai végzettsé-

gűek, a hajadonok és a munkaviszonnyal nem rendelkezők (nyugdíjas, tanuló, 

GYES/GYED).  

A szűrés rendszerességére a 20-29 és a 40-49 éves korosztály több, mint 90%-a, a 30-39 

éves korosztály 82%-a, a  15-19 éves korosztály 76,2%-a, az 50-59 évesek 72,7%-a 

fordít figyelmet. Családi állapotot tekintve az élettársi kapcsolatban élők, házasok, 

hajadonok nagyobb százalékban jelentkeznek 1-3 éves intervallumon belül, mint az 

elváltak (76,2%) és özvegyek (78,9). Az elváltak 14,3%-a három évnél ritkábban jár és 

8,3%-a nőgyógyász véleményét helyezi előtérbe.  

Magas megjelenési arány tapasztalható a diplomával (86,1%) és érettségivel (84,5%) 

rendelkezők körében. Az általános iskolai végzettségű nők 69,4%-a jelenik meg a 

kívánt intervallumon belül, de 22,2%-a a nőgyógyász tanácsa alapján dönt a 

megjelenésről. A szakmunkás végzettséggel rendelkezők 74,8%-a megy el legalább 

évente, de 15,5%-a vallja be, hogy ennél ritkábban. 

A családban a kiskorú gyermek jelenléte miatt egyik változó vizsgálatánál sem találtunk 

szignifikáns eltérést (p>0,05). Ezáltal a negyedik hipotézisünket részben elvetettük. 

Az első nőgyógyászati vizsgálat átlagéletkora 25,79 (SD±8,71) év. A válaszadók 

(N=801) jelentős része (71,9%) 30 éves kor alatt jelent meg első alkalommal. 

Számunkra meglepő módon olyan nő is szerepelt a mintában, aki 50 éves kora után 

ment el először szűrésre. 

Privát nőgyógyász szakorvossal rendelkezik a megkérdezett nők 63,2%-a, ami azt 

jelenti, hogy a szolgáltatást nem a közfinanszírozott ellátásban veszi igénybe. A 

kapcsolatok összefüggésének vizsgálatánál megállapítható, hogy nagyobb arányban 

választanak privát szakorvost a házasok (70,4%), az élettársi kapcsolatban élők (75,9%), 

a nagyvárosban élők (67,3%), a 30-39 évesek (76,9%), a 40-49 évesek (73,5%), az aktív 

dolgozók (67,4%), azok, akik „nagyon sokat” tesznek az egészségükért (83%) és akinek 

kiskorú gyermeke van (70,8%). Itt kell kiemelni, hogy aki privát orvossal rendelkezik, 

szignifikánsan nagyobb arányban megy el (68,4%) évente szűrővizsgálatra (p<0,05). A 

nagyközségben élők 31,6%-a, a 15-19 évesek 43,5%-a, a „keveset tesznek az 



egészségükért” kategóriába tartozók 48,9%-a, a hajadonok 50,4%-a, az özvegyek 

51,2%-a nem vesz igénybe magánorvosi ellátást. 

Életkor szerint az idős korosztályokhoz viszonyítva a 15-19 évesek körében több mint 

hatszoros, a 20-29 évesek több, mint kétszeres az esély arra, hogy még nem jártak 

nőgyógyászati szűrésen. Iskolai végzettséget tekintve az általános iskolát végzettek 

több, mint ötször, az érettségivel rendelkezők 2,39-szer nagyobb eséllyel maradtak el a 

méhnyak szűréstől. A távolmaradás esélye tovább csökken azon hölgyek körében, akik 

fél éven belül találkoznak a háziorvosukkal, a 2 évnél ritkábban megjelenőkhöz képest.  

Azok a nők, akik egyetértenek azzal az állítással, hogy azért nem mennek el 

méhnyakrák szűrésre, mert félnek valamilyen betegség felfedezésétől, 3,48-szor 

nagyobb eséllyel életükben egyszer sem jelentek még meg szűrővizsgálaton. Azok 

viszont, akik úgy gondolják, hogy azért nem mennek el, mert nem megadott időpontra 

hívják őket a vizsgálatra, 4,5-ször nagyobb eséllyel maradtak el a méhnyak-szűréstől.  

Kisebb eséllyel mennek el évente szűrővizsgálatra azok a nők, akik önbevallásuk szerint 

nem figyelnek a saját egészségi állapotukra; akik kijelentik, hogy azért nem mennek el 

nőgyógyászati vizsgálatra, mert nem konkrét időpontra hívják őket; akiket nem érdekel 

a jutalom kérdése; akik nem akarják meggyőzni más hölgytársaikat, hogy együtt 

vegyenek részt a szűrővizsgálaton; és akik nem tudják biztosan, vagy nem értenek egyet 

azzal a kijelentéssel, hogy a nőknek minden évben el kell menni nőgyógyászati 

rákszűrésre. 

Ápolói felmérés eredményei 

Életében legalább egyszer járt cytológiai szűrésen az ápolók 89,4%-a. Szignifikáns 

különbség tapasztalható az ápolói csoportok és a megjelenés gyakorisága között. Az 

ausztráliai ápolók 99%-a , a magyar ápolók több, mint 90%-a élete folyamán legalább 

egyszer megjelent a szűrővizsgálaton. A német ápolók 26,5%-a azonban még egyszer 

sem jelentkezett. 

Azok, akik részt vettek már szűrésen: 50,9%-ban évente, 28,4%-ban kétévente, 5,8%-

ban háromévente jelentkeztek. A magyar és német ápolók jelentős része évente, az 

ausztráliai minta több, mint 50%-a kétévente jelenik meg szűrővizsgálaton. Ez utóbbi 

magatartás egyébként megegyezik az ausztráliai Nemzeti Programban megfogalmazott 

kívánalmakkal. Mindhárom ápolói csoport első alkalommal 21-22 éves kor között 

jelentkezik nőgyógyászati rákszűrésre. 



A motivációs skálák pontátlagainak eredményeiből megállapítható, hogy az ausztrál 

minta a pszichés háttértényezők tekintetében szignifikánsan kedvezőbb pontszámot 

elérve is jelzi, hogy számára a félelem és a szemérmesség nem lehet indok a 

távolmaradásra (p<0,05). Megnyugtató, hogy mindhárom ápolói csoport azért megy el 

szűrésre, mert odafigyel az egészségi állapotára. Egyik ápolói csoportot sem kényszeríti 

mulasztásra az időhiány, mint a távolmaradás egyik oki tényezője, és a szabadidő 

terhére is részt vesznek a szűrésen (p>0,05). Az ausztrál ápolói minta nagyobb 

hangsúlyt fektetett arra, hogy másokat is ösztönözzön a részvételre (p<0,05). Míg az 

ausztrál mintát zavarná a telefonon történő időpont egyeztetés, addig a magyar és német 

ápolók e tekintetben továbbra is előnyben részesítik a levélben történő értesítést. A 

munkahelyi szűrésen mind az ausztrál, mind a magyar minta szívesen részt venne, 

szemben a német ápolókkal, számukra a helyszínnek nincs jelentősége (p<0,05). Bár az 

átlagok alapján szignifikáns különbség van, de mindhárom ápolói csoport számára 

közömbös, hogy ki végzi el a szűrést. Az egészségügyi személyzet iránt mindhárom 

csoport közömbös magatartást tanúsít, számukra mindegy, hogy ki végzi el a szűrést. 

Következtetések  

I. Hazánkban laikus nők körében tudomásunk szerint ez idáig nem történt olyan jellegű 

vizsgálat, amely a szűrésen való részvétel motivációját közvetlen vizsgálta volna. 

Hasonló vizsgálatokban a szerzők csak az orvoshoz fordulás gyakoriságával 

foglalkoztak. Felmérésünk lehetővé tette, hogy betekintést nyerjünk a nők 

szűrővizsgálaton való részvételébe és a vizsgálathoz való viszonyukba. Olyan 

összehasonlításra alkalmas hazai, illetve nemzetközi kvantitatív kutatást sem találtunk, 

mely egyidőben, országok között, ugyanazon változók segítségével vizsgálta volna a 

motivációs attitűdöket a méhnyak szűrések kapcsán. A téma fontossága miatt 

elengedhetetlennek tartjuk, hogy további kutatások történjenek ebben a tárgykörben. A 

részletesebb tisztázás azonban már nem epidemiológiai probléma, hanem valóban a 

motivációt vizsgáló kutatások területére tartozik, szociológia-, magatartástudományi-, 

társadalomtudományi szakterületeken. 

 II. Elméleti szakirodalmi áttekintés alapján megállapítható, hogy a szervezett 

méhnyakszűrések 1960-as években történt bevezetése jelentős mértékben csökkentette a 

halálozást az európai országokban, azonban a szűrőprogramok szervezése országonként 

eltérő. Magyarország több évtizedes erőfeszítései sajnos nem tükröződnek a halálozási 



mutatókban: évente mintegy 500 asszony veszti életét a méhnyakrák következtében. 

Jelenleg a szűrés a Nemzeti Népegészségügyi Program szerint, személyes meghívás 

alapján történik. Sajnos, a 2003. szeptember végén megindult program tapasztalatai 

kedvezőtlen képet mutatnak. A 2003. szeptember és 2006. szeptember közötti 

időszakban mintegy 2 millió személynek küldtek meghívólevelet, azonban alig 96.000 

nő, vagyis a meghívottak nem több, mint 5%-a jelent meg. Területi adatok szerint a 

megjelenés megyénként jelentős (2,26-18,26%) szórást mutatott (Kovács és mtsai 

2007.b). Az általunk vizsgált populációs mintában a méhnyak szűrésen való megjelenés 

nem olyan alacsony, mint azt az országos szűréskoordinációs adatok mutatják. 

Eredményeink szerint ugyan nem évenként, de 3 éven belül a vizsgált minta 69,4%-a 

jelentkezett nőgyógyászati rendelésen. Sajnos 13,8%-ban azonban ez idáig egyáltalán 

nem jelentkeztek. Szocio-demográfiai adatok alapján megállapítható, hogy a 15-19 

évesek, az általános iskolai végzettségűek, a hajadonok és a munkaviszonnyal nem 

rendelkezők maradt távol a méhnyak-szűréstől.  

III. Kérdőívünk 51 kérdést tartalmazott, melynek eredményei alapján megállapítható, 

hogy hazai mortalitási mutatóink további javításához változatlanul szükség van a 

rákszűrő vizsgálatok kellően motivált és folyamatos végzésére. A nőgyógyász 

szakorvosnál való megjelenés egyike a legintimebb orvos-beteg találkozásnak. A 

megkérdezett nők részben a félelem, az intimszféra sérülése, a kellemetlen vizsgálat 

tapasztalata vagy feltételezése és a hosszú várakozási periódus miatt nehezen szánják rá 

magukat a vizsgálatra. Nem szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy a nők 

jelentős része az egészségi állapotáért felelősséget érezve vesz részt a szűréseken. Ha 

csak mechanikusan kezeljük a szűrésekről készített jelentéseket, azt látjuk, hogy a 

vizsgált populáció 24,5%-kapott kiértesítést, és ebből a csoportból is csak 18,8% 

jelentkezett. Ez nem túl biztató. Érdemes odafigyelni a szűrés helyének kiválasztásában 

mutatkozó különbségekre is, pontosabban arra, hogy mely intézményi ellátási formák 

élveznek prioritást. A megkérdezett minta 1/3 része (306 fő) a preventív rutin vizsgálat 

tekintetében is a magánorvosához fordul. Nagyarányú az elutasítás a háziorvosi 

rendelőben történő kenetvétellel szemben. 

IV. Az ápolói hivatás mintaszerű magatartásformát követel, ugyanis „A példa a 

leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít” (Samuel Smiles). Az ápolónak az 

egészségnevelő tevékenység során lehetőségük nyílik arra, hogy támogassák az egyént 



az egészségvédő és kockázatcsökkentő magatartásformák elfogadásában. Ennek 

leghatékonyabb módszere a személyes példamutatás. Az ápolók körében végzett 

felmérésünk célja volt, hogy bemutassuk a különbségeket Magyarország, Németország 

és Ausztrália ápolóinak körében az egészségmagatartást, a szűrővizsgálatokon való 

részvételi hajlandóságot és a szűrővizsgálattal szembeni motivációt illetően. Ausztrália, 

mind földrajzi tekintetben, mind az egészségkultúra, az egészségügyi ellátás és a 

szűrőprogramokon való részvétel terén eltér a két európai országtól, amint azt részben 

az eredményeink is igazolták.  

V. Összességében elmondható, hogy az egészségi állapot önértékelésében az átlaghoz 

viszonyítva a legmagasabb értéket az ausztráliai, a legkisebb értéket a magyar minta 

adta. A magyar és német ápolók jelentős része évente, az ausztráliai minta több, mint 

50%-a kétévente jelenik meg szűrővizsgálaton. Ez utóbbi magatartás egyébként 

megegyezik az ausztráliai Nemzeti Programban megfogalmazott kívánalmakkal. 

Részben kedvezőbb motivációs magatartást mutat az ausztrál minta, ez azonban – 

feltételezésünk szerint – azzal magyarázható, hogy Ausztráliában 1991 óta (közel húsz 

éve) sikeresen működik a Szervezett Méhnyakrák Szűrési Program.  

VI. Összességében egy lakossági szűrővizsgálat akkor lehet hatékony, ha magának a 

szűrendő populációnak is igénye van a szűrésre. A részvételi arány növelésében döntő 

lépés az ismeretek szélesebb körű terjesztése, a kockázati tényezők ismertetése, a 

rákszűrő vizsgálattól való félelem eloszlatása, a tévhitek megcáfolása, (laikus nők 

körében a rákot még mindig gyógyíthatatlan kórnak tartják) és a nők motiválása 

(fogadják el az ingyenes szűrővizsgálatra szóló meghívást). Meg kell jegyeznünk, hogy 

a nyereményjáték szerepe további átgondolást igényel. Tartózkodni kellene azonban az 

olyan látszat keltésétől, amely szerint a magyar nőket csak nyereményjátékkal lehet 

ösztönözni a szűrésen való részvételre. Tudatosítani kell minden nő számára a 

szűrővizsgálat menetét, lehetséges hasznát, korlátait, és az esetleges nem kívánatos 

mellékhatásokat, valamint főként azt, hogy milyen kockázattal járhat a részvétel 

elmulasztása. Hosszabb távon azonban elengedhetetlen a felelős egészségmagatartás 

tervszerű kialakítása. Ezt már a korai életszakaszban (iskolában) kell megkezdeni, az 

egészség megőrzésével kapcsolatos ismeretek bővítésével. Magyarországon ilyen 

módon csökkenthetnénk a nőgyógyászati rákszűrés kiterjesztésének ma még messze 

nem megoldott problémáját. (Kovács és mtsai 2007.a; Karamánné és mtsai 2008). 



Összefoglalás 

 
Magyarország Nyugat-Dunántúl Régiójában fekvő Zala megyében kiugró a méhnyakrák 

előfordulási gyakorisága. Hazánkban a Nemzeti Program keretén belül 2003-ban indult 

meg a személyes meghíváson alapuló méhnyakszűrés. Tanulmányunk során arra 

kerestük a választ, miért nem élnek a nők a felkínált lehetőséggel, mi az oka a 

szűrővizsgálattól való távolmaradásnak. Keresztmetszeti vizsgálatunkat a 18-60 éves 

zalaegerszegi, egészségügyi végzettséggel nem rendelkező nők körében, a Zala Megyei 

Kórház, az ausztráliai Queensland North Arm városi kórház, és a németországi 

„Stralsund Ápolói Szolgálat” ápolói és a Frankfurt Diakonia Klinika és Bethania 

Kórház ápolói körében végeztük. Eredményeink szerint a válaszadó nők 13,8%-a 

életében egyszer sem vett részt nőgyógyászati rákszűrésen. E kérdéskört tekintve a 15-

19 évesek, az általános végzettségűek, a hajadonok, a munkaviszonnyal nem 

rendelkezők érdemelnek nagyobb figyelmet. Közel négyszer nagyobb eséllyel maradtak 

el a méhnyak szűréstől azok a nők, akik úgy gondolják, hogy azért nem jelentkeztek, 

mert nem kaptak konkrét időpontot a vizsgálatra. A nőgyógyászati szűrésre 2,21-szer 

nagyobb eséllyel azok nem jelentek még egyszer sem, akik kifejezték, hogy szégyellnék 

magukat egy ilyen jellegű vizsgálaton. Aki a szabadidejét nem áldozza fel, közel 2,5-

szörös eséllyel még soha nem volt nőgyógyászati szűrésen. Cytológiai szűrésen az 

ápolók 89,4%-a legalább egyszer járt életében. Szignifikáns különbség tapasztalható az 

ápolói csoportok és a megjelenés gyakorisága között. A magyar és a német ápolók 

jelentős része évente jelentkezik, az ausztrál minta több, mint 50%-a kétévente, ez 

azonban pontosan megfelel az ausztráliai Nemzeti Program ajánlásának. Hazai 

mortalitási mutatóink további javításához változatlanul szükség van a rákszűrő 

vizsgálatok kellően motivált és folyamatos végzésére. Ehhez a méhnyakszűrésben 

rendelkezésre áll az egészségügyi kormányzat külön kidolgozott koncepciója és 

infrastruktúrája. A rendszer gyengéje a népesség alacsony részvételi aránya. Nem 

szabad azonban arról sem megfeledkezni, hogy a részvevők jelentős hányada az 

egészségi állapotáért érzett felelősséggel jelentkezik a szűréseken. 
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