
! ÖSSZEFOGLALÁS
A méhnyak- vagy petefészekrák miatt kezelt nõk életminõsége
tartósan megváltozik a betegség következtében. A betegségek
testi és lelki értelemben egyaránt befolyásolják a hölgyeket:
anyaként, munkavállalóként vagy nõként betöltött szerepüket,
nõiességüket. A kutatás eredményei is utalnak rá, de a Mályva-
virág Alapítvány munkája során is gyakran szembesülünk az-
zal, hogy a megváltozott élethelyzetekrõl, a házaséleti kérdé-
sekrõl beszélni nehéz, és kerülendõ, pedig sokan igényelnék a
támogatást, és segítséggel az életminõség javítható! Összessé-
gében megállapítható, hogy a jelenlegi ellátórendszer munká-
ját dicséri a tény, miszerint a legtöbb nõ pozitív hozzáállással
és életszemlélettel „lép túl” a betegségen, pozitív várakozá-
sokkal tekint élete további fejezeteire. A tünetek kapcsán na-
gyon fontos kiemelni, hogy a sok esetben enyhének vagy más
jellegû szervi kérdésnek álcázott panaszok jelentõs részben
hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegek csak késõn részesülnek
megfelelõ kezelésben. Kiemelt szerepe van tehát a felvilágosí-
tásnak, és fontos, hogy idõben gondoljunk a lehetséges ve-
szélyállapotra. A felmérésünk által azonosított fejlesztési pon-
tok egyértelmûen rávilágítanak arra, hogy a méhnyakrákkal és
petefészekrákkal szembeni gyõzelem nem kizárólag a betegen,
vagy az õt kezelõ orvoson, hanem hosszú távon a társszakmák,
az egészségégügyi szakdolgozók, a közvetlen családi és a szé-
lesebb értelemben vett társadalmi-munkahelyi környezet
együttmûködésén is nagyban múlhat.

Kulcsszavak: méhnyakrák, petefészekrák, életminõség, hár-
mas funkcióvesztés, Mályvavirág, helyreállítás, HPV, kemo-
terápia, sugárkezelés, GYSP, gyógyulást segítõ tevékenység

! SUMMARY
THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH CERVICAL OR
OVARIAN CANCER
The life quality of women affected by cervical or ovarian
cancer changes in the long term due to the illness. Both
diseases have a huge impact on patients’ life quality. The

deseases influence the ladies both physically and mentally:
their roles as mothers, employees or women, their feminity.
The results of the study also indicate, but also in the everyday
work of the Mallow Flower Foundation we often face the
experience, that women find it hard to talk about changed
physiological functions or sexual problems, these are taboos,
however, many patients feel the need for support and this
support can improve life quality. Altogether it can be
concluded and it also to the credit of the current health care
system that most women ’overstep’ the disease with a positive
attitude and approach to life, and have positive expectations
for the following chapters of their lives. Regarding the
symptoms, it is extremely important to point out that the often
mild symptoms or those disguised (as related to other organs)
contribute greatly to patients getting proper treatment too late.
Education therefore has an essential role and it is important
that even as non-professionals we should keep the possibility
of the diseases in mind. The improvable points that our study
identified clearly highlight that the victory against cervical or
ovarian cancer does not exclusively depend on the patient or
the doctor, but in the long term, on the co-operation of the peer
professions, the health care specialists, the direct family and
social-workplace environment in a wider sense.

Keywords: cervical cancer, ovarian cancer, life quality, triple
funcion loss, Mallow flower, rehabilitation, HPV, chemo-
therapy, radiation therapy, RSP, recovery support program

! BEVEZETÉS
A Mályvavirág Alapítvány célja a nõgyógyászati daganatban
érintett nõk gyógyulásának támogatása és a méhnyakrák meg-
elõzésének elõsegítése. Az évrõl évre egyre több tagot számlá-
ló szervezetünk munkáját a jó értelemben vett megszállottság
jellemzi, a vállalt feladatok jellege pedig nagyon széles: része
a betegút-irányítás, a lelki támogatás, az orvosokkal történõ
kapcsolatfelvétel támogatása, felvilágosítás, események szer-
vezése vagy akár a helyreállítás segítése is. Lényeges, hogy
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mûködésünk minden területén szorosan együtt dolgozunk a
szakmával, mindenben kikérjük az érintett orvosok, egészség-
ügyi szakemberek véleményét, kiadott anyagaink minden eset-
ben általuk ellenõrzöttek.

Az elmúlt 6 évben számos „színes és nagyon feltûnõ” ese-
ményt tudhattunk maguk mögött, tudatosan megcélozva a
méhnyakrákkal (illetve ma már petefészekrákkal, méhtest-
rákkal, szeméremtest- és hüvelyrákkal) szembeni tilalmassá-
gok ledöntését, a széles körû felvilágosítást és a megelõzés
elõsegítését.

Az elsõsorban lelki alapokon nyugvó tevékenységünk mellett
2019-ben valós alapokon nyugvó vizsgálatot kezdeményez-
tünk, megcélozva azt, hogy a mindennapi mûködés során hal-
lott tényekrõl, illetve a betegséggel kapcsolatos adatokról a
számok tükrében is lehessen beszélni, értekezni. Ennek ered-
ményeként kezdtünk tavaly februárban a Mályvavirág Alapít-
vány, az Inspira Healthcare Research piackutató és a Big Data
együttmûködésében egy egészségügyi kutatás. Az említett
ügynökségek tevékenységében egyébként is kiemelt területet
jelent a társadalmi felelõsségvállalás (CSR), így azonnali volt
a nyitottság a felmérés lebonyolítására. A maga nemében
egyedülálló és hiánypótló vizsgálat nagy mintán átfogóan és
rendkívül részletesen vizsgálja a betegséggel kapcsolatos fizi-
kai és lelki élményeket, tapasztalatokat. Jelen összefoglalónk
ennek eredményeit mutatja be.

A Mályvavirág Alapítvány célja, hogy a kapott eredményeket
a támogató, az orvos és egészségügyi szakma, valamint a la-
kosság felé bemutassa, és felhasználja az ellátás javítására, fej-
lesztési pontok megfogalmazására, felvilágosításra – tovább-
erõsítve és tudományosabb alapokra helyezve ezzel a Mályva-
virág márka felelõs építkezését.

! MÓDSZEREK
A kutatás kérdõíves megkérdezéssel végeztük elektronikusan
küldött önkitöltõs (CAWI) kérdõívekkel. A válaszadókat két
forrásból véletlenszerûen kérdeztük: (1) részben a Mályvavi-
rág Alapítvány saját Facebook-közösségében nyilvántartott
hölgyek kaptak egyedi felkérést, (2) másrészt pedig néhány
magyarországi egészségügyi intézmény segítségével az ott
megforduló, a betegségben érintett hölgyeket az õket gondozó
orvosok, nõvérek hívták meg a kutatásban való részvételre.
A felmérés 2019 februárjában és márciusában zajlott. A kérdõ-
ívünket 425 méhnyakrákban és 96 petefészekrákban érintett
hölgy töltötte ki.

A közel 170 kérdéses kérdõív kitöltési ideje átlagosan 30–40
percet vett igénybe, és döntõen egyszerûbb, zárt kérdéseket
tartalmazott. A kapott válaszok visszatekintõk, vagyis az ered-
mények az érintettek visszaemlékezésén alapulnak. A felméré-
sünknek nem volt célja (és technikailag sem lett volna kivite-
lezhetõ), hogy a felidézett tapasztalatokat a tényleges gyakor-
lattal vessük össze.

Az országos lefedettségû minta területileg vegyes eloszlású, és
a módszertan jellegébõl adódóan a közép- és felsõfokú vég-

zettséggel rendelkezõk túlsúlyban vannak. Fontos tehát leszö-
gezni, hogy a minta – összetétele alapján – nem tekinthetõ jel-
lemzõnek, ugyanakkor kellõen nagy merítést biztosít ahhoz,
hogy a célcsoportra vonatkozóan általánosabb érvényû követ-
keztetéseket vonjunk le. Mindemellett módszertani szempont-
ból ez a kitöltési arány kiemelkedõen magasnak tekinthetõ az
alábbi okok miatt:

" Az érintett célcsoport sajátos, a szokványos felmérésekben
rendkívül nehezen elérhetõ betegcsoport, ezért támogató
háttér (pl. egy betegszervezet segítsége) hiányában nehezen
és igen költségesen lenne megvalósítható ilyen mértékben.
" A kérdõív kifejezetten hosszúnak tekinthetõ, így komoly ki-

hívás az érdeklõdés folyamatos fenntartása, lévén, hogy a
válaszadók önkéntesen és személyes kapcsolat nélkül (vi-
lághálón) vettek részt a felmérésben.
" Figyelembe véve az elõbbieket és azt a tényt, hogy az adat-

felvétel alig egy hónapig tartott, elmondható, hogy az érin-
tetteket nagyon érdekelte a felmérés – jelzi ezt a sok kitöltés
is.

Az esetleges korlátok figyelembe vétele mellett is elmondható,
hogy a kutatás a maga nemében hiánypótló, hiszen ekkora
mintán, ilyen részletességgel nem készült még vizsgálat az
érintettek betegútjáról, érzéseirõl.

Az elemzés során alkalmazott statisztikai módszereink között
leíró alapstatisztikák, keresztbontások és a jelentõség vizsgála-
ta szerepelt.

! EREDMÉNYEK
A MINTA ÖSSZETÉTELE, NÉPESSÉGI JELLEMZÕK
A méhnyakrákban érintett hölgyek átlagos életkora 44 év, míg
a petefészekrákban érintetteknél ez valamivel magasabb, 49
év. Végzettség alapján a kitöltõk jelentõs többsége felsõfokú
(40%) vagy legalább középfokú (40%) végzettséggel rendel-
kezik. A minta településforma szerinti eloszlása vegyes, leg-
magasabb arányban a városban élõk képviseltetik magukat
38%-kal, míg a kitöltõk 23%-a Budapesten, 17%-uk pedig me-
gyeszékhelyen él. A válaszadók 5%-a külföldrõl (legtöbben
Ausztriából és Romániából) válaszolt a kérdésekre. Az érintet-
tek családi állapota nem változott jelentõsen a betegség elõtti
állapothoz képest, a hölgyek átlagosan háromnegyede társas
kapcsolatban él. Összességében a megkérdezettek 50%-ának
van a családjában rákos betegség nõi vonalon.

FOGLALKOZTATÁSI ADATOK
A daganat erõteljesen kihatott a nõk tevékenységére: a beteg-
ség elõtt átlagosan 80%-uk volt aktív keresõ, míg a betegség
után már csak 62% (1. ábra)! Ezzel egy idõben nõtt az inaktív
vagy nyugdíjas státuszban élõk aránya 4–5%-ról 13%-ra.

A betegség után az érintettek 57%-a 3 hónapon belül, további
28%-uk pedig 3 hónapon túl tért vissza ugyanarra a munka-
helyre dolgozni. Mintegy 10% körül alakul azok aránya, akik
betegségük miatt munkahelyváltásra kényszerültek. A meg-
kérdezettek 9%-a biztosan tervezi a leszázalékolást, míg
16%-uk már élt is vele. A kérvényezõk aránya lényegesen ma-
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gasabb (29%) a petefészekrákban érintettek körében (méh-
nyakrákban 13%-uk kezdeményezte). A leszázalékolt hölgyek
átlagos életkora mindössze 50 év, míg a lehetõséggel tervezõk
alig 47 évesek!

GYERMEKVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG
A válaszadók 80%-ának van gyermeke, míg 9%-uknak (elsõ-
sorban a petefészekrákban érintetteknek) nem volt és már nem
is lehet. A gyermekesek kb. egyötöde (22%) szeretett volna
még utódot, de a betegség miatt erre többet nincsen lehetõsége,
ez elsõsorban a méhnyakrákban érintettek körében gyakoribb,
25%. Az örökbefogadás gondolata csak nagyon keveseket fog-
lalkoztat (2%). Összességében elmondható, hogy az érintett
nõk 26%-a (!) bár szeretett volna gyermeket, a betegség miatt
nem lehet (2. ábra). A lehetõségtõl megfosztott hölgyek átla-
gos életkoruk mindössze 40-45 év között alakul.

Az alkalmazott fogamzásgátlás tekintetében a válaszadók
többsége, 44%-a hormonális tablettát, 27%-uk gumióvszert,
23%-uk pedig semmit nem alkalmaz. A használt módszerek-
ben jelentõsebb különbségek életkor alapján vannak, mert míg
a 45 év alattiak körében a hormonális tabletta (53%) és a gumi-
óvszer vezet (33%), az idõsebbeknél a méhen belüli eszköz
(16%) vagy a megszakításos (15%) módszer népszerû, vagy
sokan (29%) semmit nem alkalmaznak.

TÜNETEK ÉS KÓRISME
A méhnyakrákban érintettek átlagos életkora a kórisme felállí-
tásakor 40 év, míg a petefészekrákban érintettek esetében 45
év volt. A jelentkezõ tünetek jellege egészen eltérõ a két beteg-
ség formája szerint. A méhnyakráknál gyakrabban, 35%-ban
fordul elõ, hogy egyáltalán nem tapasztalnak tüneteket, ha
mégis elõfordul, akkor a kapcsolat utáni pecsételõ vérzés
(30%), a havi vérzések közötti vérzések (25%) vagy a rendel-
lenes hüvelyi folyás (23%) a legjellemzõbbek. Ezzel szemben
a petefészekrákban szenvedõk leggyakoribb panaszai a puffa-
dás (54%) és alhasi fájdalom (48%).

A kezdeti állapotban felismert méhnyakrákos betegeknél lé-
nyegesen nagyobb, 53% a panaszmentesek aránya, míg az elõ-
rehaladottabb (IIB.) stádiumban felfedezett betegek jellemzõ
tünetei között találjuk az esemény utáni pecsételõ vérzést
(43%), az alhasi fájdalmat (28%), a folyamatos vérzést (22%)
és a véres hüvelyi folyást (15%) (3. ábra).

Leginkább a petefészekrák tünetek kapcsán nagyon fontos ki-
emelni, hogy a sok esetben enyhének vagy más jellegû szervi
eltérésnek álcázott panaszok jelentõs részben hozzájárulnak
ahhoz, hogy a betegek csak késõn részesülnek megfelelõ keze-
lésben. Fontos tehát, hogy akár nem hozzáértõként is szem
elõtt tartassuk a betegség lehetséges veszélyét.

A tünetek megjelenését követõen az érintettek fele kb. 1 hóna-
pon belül kereste fel orvosát. A szakemberhez fordulás után a
megkérdezettek felénél egy hónapon belül felismerték a bajt,
ez a petefészekrákosoknál valamivel több (59%), mint a méh-
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nyakrákban (48%). A keresztbontások elemzése alapján az 1-3
hónapon belül orvoshoz fordultak körében lényegesen gyako-
ribb volt a közötti vérzés, az esemény utáni pecsételõ vérzés,
illetve a rendellenes hüvelyi folyás. Bármely betegség-típust
tekintjük, a legjellegtelenebb tünetek, amivel a nõk akár 6
hónapnál is késõbb fordultak orvoshoz az alhasi, valamint a
derékfájdalom!

A kórismét követõen a gyakorlatban legtöbbször a nõgyógyász
szakorvos irányítja tovább a beteget daganatsebészhez.
A méhnyakrák érintettség esetén gyakoribb, hogy magánren-
delésen keresztül (22%), a petefészekrák esetén pedig, hogy
egyéb módon (27%) került kezelésre a beteg.

ÉLETTANI MÛKÖDÉSEK VÁLTOZÁSA – „HÁRMAS
MÛKÖDÉSVESZTÉS”
Felmérésünkben kiemelt figyelmet szenteltünk a mûtétek és az
egyéb kezelések következményeiként lehetségesen fellépõ te-
vékenységváltozások vizsgálatára, amelyek jelentõs hatással
vannak/lehetnek az érintettek életminõségére. Ennek során
részletes kérdeztük õket arról, befolyásolták-e és ha igen, mi-
ként az alkalmazott kezelések a vizelési, székelési és házaséleti
szokásaikat.

A betegség következményei jelentõs hatással voltak a hölgyek
vizelési szokásaira. A válaszadók mintegy 70%-a jelezte, hogy
a kezeléseket követõen megváltozott a vizelet ürítési módja, és
54% egyáltalán nem vagy másképpen érzékeli a vizelési in-
gert. A két betegcsoport közötti különbségeket vizsgálva meg-
állapítható, hogy a vizelési szokások fõként a méhnyakrákkal
érintettek körében okoztak jelentõs változásokat.

Legtöbben (28%) csak haspréssel ürítik vizeletüket, míg to-
vábbi 17% a vizelést egészíti ki ezzel a módszerrel (4. ábra).
A méhnyakrákban érintettek körében lényegesen magasabb,
33% a haspréssel vizelõk aránya. Az érintettek 21%-ánál vize-
letcsepegés alakult ki a betegség következtében, míg a sürgõs
vizelési ingerrel járó vizelészavar 5% volt. Mindkét vizelettar-
tási nehézség elsõsorban a méhnyakrákos betegeket érinti. Rit-
kán katéter alkalmazására volt szükség a vizelet ürítéséhez.
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A betegség következtében a válaszadók mintegy kétharmadá-
nak változtak meg a székelési szokásai, 38%-uknak jelentõsen,
23%-uknak pedig valamelyest, és ez a jelenség a méhnyak-
rákban érintettek körében lényegesen gyakoribb, 66% (petefé-
szekrákban 45%). Jellemzõ panasz lett a kisebb-nagyobb mér-
tékû szorulás, de a fájdalmas székelés, az alkalmankénti has-
menés és az inger érzetének hiánya is nehézséget jelent a höl-
gyek mindennapjaiban (5. ábra). A székelési zavarokról be-
számolók körében segítõ eszközt a hölgyek közel 60%-a alkal-
maz, legtöbben hashajtó készítményeket (40%), de viszonylag
sokan (14%) kézzel segítenek rá a széklet ürítésére, vagy önbe-
öntést (8%) alkalmaznak.

A nemi élet változása az érintett hölgyek közel 50%-ánál kö-
vetkezett be, és többeknek (20%) nagyon nehéz kezelni a ki-
alakult helyzetet. Az érintettek jelentõs aránya, 23%-a (!) a ke-
zelések óta egyáltalán nem él nemi életet, és míg betegség
alapján nem tapasztalható jelentõs különbség, életkor szerint
döntõen a 45 év felettiek életébõl maradnak el teljesen az
együttlétek (esetükben 31% ez az arány, míg a fiatalabb höl-
gyek esetén 17%) (6. ábra). Segítõ eszközt a megkérdezettek
közel 40%-a alkalmaz, legtöbben (31%) síkosítót.

A zavarok megoldásához viszonylag kevesen vették igénybe a
szakember segítségét. 32% ugyan nem zárja ki annak eshetõ-
ségét, hogy a jövõben segítséghez forduljon, ugyanakkor 37%

kifejezetten elzárkózik ettõl. Leginkább 45 év
alatt jellemzõ, hogy biztosan tervezik a jövõben
a szaktámogatás felkeresését, míg az idõsebb
sorstársak egyedül igyekeznek megbirkózni a
helyzettel. Összességében az érintettek 26%-a
keresett fel valakit, legtöbben (12%) urológust
vagy gasztroenterológust (5%) (7. ábra).

A szakemberhez fordulás igényét megvizsgál-
tuk aszerint, hogy az egyén tapasztalt-e bármi-
lyen változást az élettani mûködésekben, hiszen
a szakemberhez fordulás valószínûségét csök-
kenheti, ha valaki egyáltalán nem, vagy csak
csekély mértékben kényszerült alakítani eddigi
tevékenységét. Ebben a tekintetben valóban el-
mondható, hogy a változást tapasztalók körében
nagyobb a segítséget várhatóan vagy már bizto-
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5. ábra Székelési szokások változása

6. ábra A nemi élet változása



san igénybe vevõk aránya. Ugyanakkor az nem befolyásolja
jelentõsen a segítség iránti igényt, hogy mely élettani mûkö-
désben tapasztalt változást, vagyis ezek mindegyike egyfor-
mán zavaró, és rontja az életminõséget.

VÁLTOZÓKORI TÜNETEK
A betegség következtében a nõk 45%-ánál alakult ki a változó-
kor, és az elõfordulás jóval magasabb a petefészekrákban érin-
tettek körében (59%). A betegségtípusokon belül életkor alap-
ján is megfigyelhetõk különbségek, hiszen míg a méhnyakrák
esetén inkább 45 év felett, a petefészek-daganatban inkább 45
éves kor alatt jellemzõbbek a kezelések következményeként
kialakuló változókori tünetek. A változást viszonylag kevesen
(a panasszal küzdõk kb. 30%-a) kezelik, viszont sokan,
19%-uk érzi úgy, hogy szüksége lenne valamilyen megoldás-
ra. A természetes szerek alkalmazása (17%) a leggyakoribb, de
ettõl nem sokkal marad el (13%) az orvosi vényre váltható hor-
monkészítmények használata sem. Ez utóbbiak említése 45 év
alatt közel kétszer nagyobb (16%), mint idõsebb korban (9%).

NYIROKPANGÁS, VIZENYÕ
A kezelést követõen tízbõl 2 nõnél ala-
kult ki vizenyõ (22%), leginkább a
méhnyakrákban szenvedõknél (25%; pe-
tefészekrákban érintetteknél 7%-ban). A
vizenyõ 57%-ban enyhe, 36%-ban köze-
pesen súlyos volt, leggyakrabban comb-
tõben, combon, bokán és az alsó lábszá-
ron alakult ki. Az érintettek 59%-a egy-
általán nem használ szorítóharisnyát,
18% alkalomszerûen, 13% sokszor, de
nem minden nap, míg közel 10% szinte
mindennapos jelleggel.

A vizenyõ kezelése mûtéttel kivételes,
noha a betegek 17%-a szükségét érezné.
Ebben a tekintetben jelentõs különbség
van életkor alapján, hiszen 45 év alatt
10% igényelné, míg ennél idõsebb élet-
korban 27%! Szakembert a panasszal
küzdõk 30%-a keresett fel, legtöbben

(22%) gyógytornászt vagy vizenyõszakost, avagy orvost
(17%), de minden 10. érintett a gyúró segítségét. Összességé-
ben a betegek 21%-ának sokat, 41%-ának inkább keveset
használt a kezelés. 12% azok aránya, akik jelentõs mértékû ja-
vulást tapasztaltak, de ez nem bizonyult tartósnak, és hasonló
arányban vannak azok, akiknek egyáltalán nem hozott javulást
(8. ábra).

TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE, LELKI SEGÍTSÉG
Külön kérdésben megvizsgáltuk a lelki segítõk igénybevétel-
ének gyakorlatát. Összességében a teljes mintára vetítve a nõk
mintegy 30%-a vette igénybe lélekgyógyász vagy egyéb lelki
segítõ munkáját, és arányuk a petefészekrákban érintettek kö-
rében magasabb, 42% (méhnyakrák esetén 26%). A pszicholó-
gus felkeresése a betegség elején (8%), a betegút közepén
(5%) és a betegség elmúltával (6%) hasonló arányban fordul
elõ. Az érintettek mintegy egyharmada (28%) érzi úgy határo-
zottan, hogy nem szeretne élni a lelki támogatás lehetõségével,
míg 22% tervezi lélekgyógyász, elmegyógyász vagy szexuál-
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7. ábra Szakemberhez fordulás

8. ábra Nyiroködéma kezelése



pszichológust felkeresését. Minden ötödik nõ
(21%) bizonytalan egyelõre ebben a kérdésben (9.
ábra).

A kérdés erõs lelki érintettségét jelzi, hogy a ha-
gyományos orvoslás mellett az érintettek 55%-a ki-
egészítõ kezelést is igénybe vett: 34% valamilyen
készítményt, 17% lelki gyógyászatot, 16%-uk pe-
dig egyéb megoldást. A betegség vagy az életkor
alapján nem tapasztalható jelentõs különbség.

Mindkét betegségcsoportban jellemzõ, hogy a szû-
kebb családi, ismerõsi körtõl jelentõs támogatást
kaptak a hölgyek, 45 év alatt inkább a szülõktõl, 45
év felett pedig a gyermekektõl. Minden második
érintettnek (50%) sortársak voltak segítõi, és
10-bõl 4 hölgy kezelõorvosától is jelentõs együttér-
zést kapott. Az érintettek mintegy egyötöde (18%)
segítõszervezettõl is kapott támogatást, ez inkább
Budapesten és megyeszékhelyen volt jellemzõbb
(10. ábra).

A támogatási lehetõségek formáját tekintve szinte
kizárólagosan a személyes találkozást kérik a leg-
többen (75%), de 54%- ban megjelenik az
interneten szervezõdõ zárt közösségben megvaló-
suló kapcsolattartás is. 10-bõl 4 érintett a világhá-
lón elérhetõ nyilvános fórumokat részesíti elõny-
ben, míg kisebb arányuk (12%) az elektronikus le-
velezést. Életkor és földrajzi elhelyezkedés alapján
nem tapasztalható lényegi különbség.

AZ ÉRINTETTEK LELKI ÁLLAPOTA A BETEGSÉG
UTÁN
A betegség „megélése” – annak bármely idõszakát
tekintve – hasonló a két betegségcsoportban. A be-
tegség „megélése” – annak bármely idõszakát te-
kintve – hasonló a két betegségcsoportban. Egy 1 és
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10. ábra Az érintettek támogatói

11. ábra Életminõség értékelése



10 közötti mércén értékelve a betegség testi-lelki állapotra
gyakorolt hatása a kórismézéstõl kezdve a pillanatnyi állapotig
emelkedik, a kórismézéskor átlagosan 3,1-re, a kezelések alatt
valamelyest magasabbra, átlagosan 3,8-ra értékelték, míg
mostani állapotukat tekintve már 7,2. Az érintett hölgyek je-
lenlegi életminõségi mutatója a 10-es mércén mérve valamivel
alacsonyabb, átlagosan 6,6-os (11. ábra). (A kutatásban nem
került sor az átlagos osztályzat szintjének válaszadók általi ér-
telmezésére, de a korábban bemutatott testi változások és a lel-
ki támogatás iránti igény sokat sejtet annak okairól.)

A betegség az érintettek többségénél változást indított el az
élethez való viszonyulásuk tekintetében: 45% határozottan
egyet ért azzal az állítással, hogy a daganatos megbetegedés
következtében kezdett el másképpen élni, és mintegy egyhar-
maduk érzi úgy, hogy saját magát elõtérbe helyezve válhatott
ezáltal jobb emberré is. A nõiességre gyakorolt hatása kapcsán

elmondható, hogy az érintettek közel 70%-a érzi úgy, a rák eb-
ben is befolyással volt az életére, és minden ötödik (19%) érin-
tett határozottan egyet ért azzal, hogy jelentõsen csorbult a nõ-
iessége (12. ábra). Betegségtípus alapján hasonlóan alakulnak
a viselkedési állításokra kapott eredmények.

! ÖSSZEGZÉS
Felmérésünk bizonyos tekintetben ûrt tölt be: hasonlóan sok
méhnyak- vagy petefészekrákos betegnél és ilyen sokirányúan
még nem vizsgálták az életminõségük kezelés utáni alakulását.
Megállapíthatjuk, hogy mindkét betegség jelentõsen megvál-
toztatja a betegek életét. Az érintettek számos nehézséggel ta-
lálják szemben magukat. Ezek tanácsokkal és segítséggel or-
vosolhatók, lehetõvé téve, hogy a betegek teljes értékû életet
élhessenek. A Mályvavirág Alapítvány ebben segít, mûködé-
sünknek ez a célja.
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12. ábra Viselkedésvizsgálat

„A »mûvelt Nyugat« (?) úgyis azt hiszi, hogy minden kultúrát, tudást tõlük kaptunk, és nélkülük még
nyereg alatt puhítanánk a »kaiserfleischt«, holott az igazság az, hogy még a nyelvünket is megrövi-
dítették – nem maguknak ugyan, de az enyészetnek –, és mi jóhiszemû bámulással kotlottunk az ide-
gen szavak kakukktojásain, ki is költöttük õket, és csak most vesszük észre, hogy az édes gyerekek a
fészek szélére kerültek, ha ugyan le nem zuhantak a megsemmisülés bozótjába.”

Fekete István


