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Az endometriosissal élő nők életminőségének vizsgálata 
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Összefoglaló 

 

Célkitűzés: Az endometriosis betegség egyre nagyobb számban fordul elő hazánkban. 

Kutatásunk célja volt, az endometriosissal érintett nők életminőségének, szexuális életének 

vizsgálata, pszichés állapotának felmérése. 

Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti, leíró jellegű kutatásunk 2018. december 

19. és 2019. január 31. között egy kérdőív használatával készült. A célirányos, nem 

véletlenszerű kiválasztást követően a célcsoportba került minden 18 évnél idősebb nő, akinek 

diagnosztizált endometriosisa van (n=243).  

Eredmények: Az életminőség tekintetében szignifikáns különbség (p=0,003) igazolódott az 

iskolai végzettség és az életminőség közt. Nem találtunk szignifikáns különbséget abba az 

irányba, hogy a 30 év feletti nők esetében fokozottabban van jelen testképzavar (p=0,058). 

Továbbá, arra szintén nem találtunk bizonyítékot, hogy a legalább 5 éve diagnosztizált nők 

csoportjában a betegség okozta tüneteken túl a pszichésen is érintettek aránya magasabb lenne 

(p=0,068).  

Következtetések: A válaszadók körében az endometriosis negatívan befolyásolja az 

életminőséget. Ugyanakkor, a 30 évnél fiatalabb endometriosisos betegek esetében 

fokozottabban kell számolnunk az esetleges testképzavar kialakulásával. 
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Woman’s life qualitiy with endometriosis  

 

Summary 

 

Inductrion: The aims of our study were to examine the life quality of the affected women 

and to examine the women’s psyhic condition as well.  

Method: According to the admission criteria, 243 women with endometriosis were involved 

the our quantitative, discriptive quastionnaire.  

Result: There was a signifficant difference between education and quality of life. (p=0,003). 

However, no evidence was found that the psyhic symptomps caused by the disease would be 

higher in the group of women who were diagnosed at least 5 years.  37 (34,9%) women of 

106 who have been diagnosed at least 5 years and 49 (38,0%) of 129 women who have been 

diagnosed less than 5 years though that they do not felt fresh and headed in the past two 

weeks.  

Conclusion: Endometriosis affects negatively the quality of life among there pondents. 

However, we have to count on with body image disorder among the women with 

endometriosis under 30 years.  
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