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A méhnyakrákkal kapcsolatos ismeretek és a sz vizsgálaton való részvételi mutatók 
vizsgálata roma n k körében 
 
Célkit zés: Vizsgálatunk célja felmérni a 18-65 év közötti roma n k méhnyakrák-sz rést l 
való távolmaradásának okait, a sz résen való részvételt befolyásoló tényez ket, a 
méhnyakrákkal, méhnyaksz réssel kapcsolatos ismereteiket. Adatok és módszerek: A 
kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatot 2016-ban Nagyatád és vonzáskörzetében él  roma n  
körében saját szerkesztés  kérd ív segítségével, egyszer  nem véletlenszer  mintán végeztük 
(N=126). Kizárásra kerültek, akiknél méhnyak rákot diagnosztizáltak, n gyógyászati daganatos 
betegség miatt kezelés alatt állnak, és méheltávolításon estek át. A kérdések összeállításában a 
hangsúlyt az egészségi állapotra, a méhnyakrák-sz rést l való távolmaradás okainak 
vizsgálatára és 20 kérdésb l álló tudástesztre helyeztük. A statisztikai analízis során a leíró 
statisztikai módszerek mellett 2-próbát, t-próbát alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A 
válaszadók átlag életkora 37,45±12,05év. A megkérdezettek 26,2%-a még nem vett részt 

gyógyászati sz vizsgálaton. A sz vizsgálaton megjelent n k (n=91) átlagéletkora az els  
alkalommal 24,05±8,96 év volt. A választott orvossal rendelkez k 76,2%-a 3 éven belül 
megjelenik sz vizsgálaton. A méhnyak sz résen való megjelenést, az utolsó sz résen való 
részvétel id pontját, és a gyakoriságot nem befolyásolják a szocio-demográfiai tényez k 
(p>0,05). A tudásteszt átlaga 31,4±3,93 pont. A HPV-ról és a méhnyakrákról 8,7% kevés 
információval, 87,3% közepes fokú ismeretekkel rendelkezik, mindösszesen 4% van megfelel  
ismeret birtokában. A tudásteszt tekintetében a sz résen részt vett, illetve távolmaradók 
csoportja között nincs különbség (p=0,141). Következtetés: A roma közösségben is szükség 
van a sz vizsgálatok lelkes és folyamatos végzésére, a részvételi arány növelésében a dönt  
lépés az ismeretek szélesebb kör  terjesztése. 
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