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Összegzés: A kutatás alapján egyértelművé vált a mezoszintű társadalmi probléma azonosí-

tása, mivel az érintettek körében éles ellentétek húzódnak meg a védőnői méhnyakszűrő 

programmal kapcsolatban. A kisebb hajlandóságot mutató védőnők részvételének megnye-

résére fontos lenne a program részleteinek és kivitelezésének körültekintőbb és alaposabb 

átgondolása. A kutatás eredményei alapján megfontolás tárgyát képezné a nem túlságosan 

hatékonynak bizonyult módszerek figyelmesen átgondolt megváltoztatása, illetve továbbfej-

lesztése, hogy a védőnők attitűdje a méhnyakszűrés végzésével kapcsolatosan egységesen 

pozitív képet mutasson.  

A program egy úttörő jellegű kezdeményezés, mely a védőnők aktív tevékenységére épül. 

A védőnők végzettségük és munkavégzési terület alapján rátermettek és képesek a szűrés 

végzésére, azonban a megfelelő arányú átszűrtség eléréséhez nélkülözhetetlen a munkafelté-

telek biztosítása (megfelelő eszközök, a védőnői méhnyakszűrés munkával arányos anyagi 

kompenzáció, a prevenció területén együttműködés az egészségügyi ellátórendszer többi sze-

replőjével). 

A kutatás ugyan feltételezte, hogy a védőnők képesek a szűrendők nők elérésére, meg-

szólítására, szűrésre ösztönzésére, de a vizsgálatból kirajzolódik, hogy munkaidejükből és 

leterheltségükből adódóan ezt a tevékenységet nem tudják kellő hatékonysággal ellátni.  

A kutatás során egyes védőnői csoportok motiváltságának csökkenése tapasztalható, ami 

a nem megfelelő infrastruktúra, „tárgyi eszköztelenség” eredményének tudható be. Jelenleg 

a városokban nagyobb arányú a védőnői méhnyakszűrések aránya, viszont nagyobb az igény 

a falvakban történő szűrésekre, melyhez a védőnők partnerként jelennek meg a rendszerben.  
 
Kulcsszavak: társadalmi konfliktus, védőnő, méhnyakszűrés, attitűd 

 

 

Hazánkban a nőgyógyászati rákszűrés az 1950-es években kezdődött. Az Országos 

Onkológiai Intézet (OOI) által indított kezdeményezés célja, hogy a méhnyak és a 

méhtest rosszindulatú elváltozását minél korábbi stádiumban felismerjék. Ekkor ír-

ták elő a 30 éven felüli női lakosság tömeges szűrését. Egy hálózat kiépítése kezdő-

dött el ebben az időszakban a szűrés eredményessége érdekében, patológiai osztá-

lyokra telepítve hozták létre az ún. citodiagnosztikai állomásokat (LANGMÁR–NÉ-

METH–KORNYA, 2011). A szűrővizsgálatokból származó nagyszámú minta leter-

helte a patológusokat, ezért indokolttá vált a citológiai előszűrő szakasszisztensek 
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32                    Hegyi Szófia–Dr. Rucska Andrea–Csire Tamás–Dr. Kiss-Tóth Emőke 
 

 

 

képzésének elindítása, mellyel megteremtődtek lakossági szűrővizsgálatok megfe-

lelő személyi feltételei. Az 1976-ban kiadott módszertani levél ajánlásának értelmé-

ben „minden húsz évnél idősebb nőn végzett első nőgyógyászati vizsgálatot egyúttal 

szűrővizsgálatnak kell tekinteni”. A módszertani levél ajánlásában definiálták a szű-

rés módszertanát, melyben a citológiai és kolposzkópos vizsgálatot a diagnosztika 

lényeges részének nyilvánították. A 1980-as évek elején létrejött ún. Cervix-prog-

ramnak a célja a veszélyeztetett korú (25–65 év) nők kétévente történő citológiai 

szűrése. A program során lehetőség nyílt a preinvazív és korai invazív esetek felis-

merésére, azonban csak részben bizonyult hatékonynak a szűrőprogram, mely hatá-

sára ugyan jelentősen lecsökkent az előrehaladott méhnyakrákok száma, viszont a 

korai stádiumúak aránya jelentősen (80% fölé) emelkedett (ÁNTSZ OTH,2014). Az 

adatok mögött azt az egyszerű körülményt lehet felfedezni, hogy a szűrés kapcsán a 

népesség egy részét (akik rendszeresen jártak nőgyógyászhoz) szükségtelen gyako-

risággal szűrték, míg a nőgyógyászhoz nem járókat viszont sohasem, így az utóbbiak 

közül kerültek ki a halálos kimenetelű cervix carcinoma-k (DÖBRŐSSY, 2005). A 

’90-es évek elején a program átszervezése vált szükségessé, melyben „célzott” szű-

rővizsgálatot magába foglaló programot dolgoztak ki, melynek elsődleges célja 

azoknak a megszólítása volt, akik nem vettek részt még a vizsgálaton, így a szándék 

a halálozás nagymértékű csökkentése volt (DÖBRŐSSY, 2007). A szűrőprogram si-

kere függött a lakossági részvételtől. Ezt felismerve a 2000-es évek elején a kormány 

elfogadta az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program 2001-2010-et, majd 

az Egészség Évtizede Johan Béla Nemzeti Programot5 (BŐSZE, 2009). A méh-

nyakszűrés hagyományos módszertanáról történő átállás6 a nemzetközi ajánlásokban 

szereplő eljárásmódra egy elhúzódó folyamatnak bizonyult, így eredményessége 

nem hozta meg a kívánt hatást. A népegészségügyi programokon túl a Kormány 

Nemzeti Rákellenes Programot indított, melynek a 21 lépés a magyar egészségügy 

megújításáért című tervezetében a daganatos halálozások növekvő trendjének meg-

állítását tűzte ki célul (ÁSZ, 2008). A nemzetközi gyakorlathoz igazodva 2009-ben 

az egészségügyi kormányzat döntött a „szakdolgozói szűrés” gyakorlatának fokoza-

tos bevezetése mellett. A szűrés magába foglalja a területi védőnők által vett sejtke-

net citológiai vizsgálatát és a pozitív eredményű személyek nőgyógyászati szakor-

vosi szűrésre utalását. Ennek hatására az ezt követő négy évben az Országos Tiszti-

főorvosi Hivatal önkéntesen jelentkező védőnők részvételével „mintaprogramokat” 

kezdeményezett (ÁNTSZ OTH, 2014). Ez a program szakmai körökben – mind a 

szakorvosok, mind pedig a védőnők esetében – társadalmi konfliktus előidézője lett, 

melynek feltérképezésére vállalkozott a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Pre-

ventív Egészségtudományi Kutatóműhelyének munkacsoportja.  

Kutatási célunk volt megismerni a programban részt vevő védőnők gondolatait, 

érzéseit, attitűdjét és annak változását a védőnői méhnyakszűrés vonatkozásában. 

Célkitűzésünk volt a program sikerességének és elfogadásának vizsgálata mind a 

                                                           
5  A 40/2003. (VII. 16.) ESzCsM rendelet alapján, az egész országra kiterjedően azonos időben kez-

dődött el az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálat. 
6  A hagyományos módszer szerint a szűrést nőgyógyász-szakorvos végezi. 
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szakma, mind a lakosság körében. Vizsgáltuk, hogy milyen településtípuson valósul 

meg leginkább a szűrőprogram, és milyen feltételek mellett végzik a szűrővizsgála-

tokat az érintett védőnők. 

A survey adatfelvétel a programban részt vevő védőnők által történt online, ano-

nim kérdőív segítségével. A kérdőívet 149 védőnő töltötte ki. Az adatfelvétel nem 

reprezentatív, viszont a nagyszámú minta segítségével megfelelő képet kapunk a te-

vékenység konfliktustérképéről.   

Az ábrán (1. ábra) megfigyelhető, hogy a védőnők többsége fontosnak tartja a 

védőnői munkában a méhnyakszűrő programot. Az adatfelvételben résztvevő védő-

nők valamivel több mint 16%-a szerint ez egyáltalán nem fontos tevékenység, és 

több mint 4% szerint ez nem a védőnő, hanem az orvos kompetenciája. Többen ki-

fejtették véleményüket, hogy a szűrésre történő figyelemfelhívás, illetve a nők meg-

felelő tájékoztatása lenne a fontos. Megjegyezték, hogy „csak ott van létjogosult-

sága, ahol messze van a szakrendelés”. 

 

 

1. ábra 

 

A válaszadók 24%-a szerint a szakdolgozó – védőnő – nem végezheti a méhnyakszű-

rést, illetve csak bizonyos szűréseket végezhet (2. ábra). Többen vallják, hogy ez 

inkább a szakorvos feladata. 
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2. ábra 

A válaszadók többsége önként jelentkezett a programba, viszont több mint 21% vá-

laszolta, hogy ez nem így történt, külső hatások eredményeképpen lépett be a prog-

ramba (3. ábra). A válaszadók 11,3%-a jelentkezett az elméleti oktatásra, 13,3% az 

elméleti és gyakorlati oktatásra, 57,3% elméleti és gyakorlati oktatásra a szűrés vég-

zésének szándékával. A többiek még nem végezték el a tanfolyamot, viszont 15% 

egyáltalán nem is szeretné elvégezni. 

 

 

3. ábra 
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A védőnők többsége azért jelentkezett a szűrésre, mert fontosnak tartja a preven-

ciót (14,4%), szeretnék bővíteni saját kompetenciájukat (45,7%), illetve felkeltette 

érdeklődésüket (3,3%) a program. Nem elhanyagolható (36%) azon védőnő aránya, 

akik azért jelentkeztek, mert kötelezőnek érezték a tanfolyam elvégzését.  

A programra történő felkészítéssel a védőnők több mint 70%-a elégedett volt. A 

többé-kevésbé elégedetlenek aránya 20% alatt van. 

A programban résztvevők átlagosan 12,2 méhnyakszűrést végeztek az elmúlt hó-

napban. Ennek a szórása igen magas volt (s = 8,9), a legkevesebb 1, a legtöbb pedig 

44 szűrés volt. 

Erőteljesen megoszlik arról a vélemény, hogy mennyire szívesen végzik a gya-

korlatban ezt a tevékenységet. Valamivel több mint 37% többé-kevésbé, de szívesen 

végzi a szűrést, viszont valamivel több mint 42% nem teszi ezt szívesen (4. ábra). 

 

 

4. ábra 

 

Szignifikáns eltérés van (p = 0,002) a különböző típusú településen dolgozó vé-

dőnők attitűdje között. A városban – azon belül is nagyvárosban – dolgozók jelenleg 

szívesebben végzik a vizsgálatot, mint a falvakban dolgozók (5. ábra). Ez azért ér-

dekes eredmény, mert a program egyik lényeges célkitűzése, hogy azon a települé-

seken is megvalósuljon a szűrés, ahol a lakosság nehezebben jut el nőgyógyászati 

rendelésekre, a szakorvos által végzett szűrésre. Ehhez képest több vizsgálat arra az 
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eredményre jutott,7 hogy a program jelen fázisában még inkább a városi8 lakosság 

használja ki a program által adott lehetőséget. A kutatás során érezhető a falvakban 

élő lakosság igénye a szűrésre, melynek igénybevétele még várat magára. Vizsgáltuk 

a védőnői méhnyakszűréshez meglévő eszközellátottságot és a munkaattitűd közötti 

összefüggést. Összefüggés tapasztalható az eszközellátottság és a pozitív munkaat-

titűd között (r = 0,466). Azok a védőnők, akik megfelelő eszközökkel rendelkeznek, 

sokkal szívesebben végzik a tevékenységet, mint azok, akiknek eszközellátottsági 

gondjai vannak. 

 

 
5. ábra 

 
Mint az várható is volt, a falvaktól lényegesen messzebb találhatóak a szűrésre 

alkalmas egészségügyi intézmények (r = 0,492). Nem elhanyagolható azoknak a te-

lepüléseknek az aránya, ahol több mint 20 km-re van a legközelebbi szűrésre alkal-

mas egészségügyi intézmény (6. ábra). Nagyon alacsony az aránya azoknak a tele-

püléseknek, melyek nehezen megközelíthetőek.  

 

                                                           
7  Koiss Róbert kutatásai is hasonló eredményekről számolnak be. 
8  A kutatás nem tért ki a város lakosságának számára. 
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6. ábra 

 

 

7. ábra 
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A védőnők méhnyakszűrési programhoz történő hozzáállása többnyire nem vál-

tozott, viszont 27%-uk kissé és 15%-nak teljes mértékben változott a véleménye a 

védőnői méhnyakszűrésről (7. ábra). A változás minden esetben negatív tendenciát 

takar. Ugyan nem szignifikáns a különbség (p = 0,054) a településtípusok és véle-

ményváltozások között, viszont tendenciaként mindenképpen meg kell említeni, 

hogy a városokban dolgozó védőnők esetében a legnagyobb a változás, míg a kisvá-

rosokban tevékenykedő védőnők esetében fordult leginkább elő a vélemény kismér-

tékű megváltozása. 

Megoldási alternatíva lehet a jövő évtől országosan is kiterjesztésre kerülő „Alap-

ellátás-fejlesztési Modellprogram”. A népegészségügyi szűrések átgondolt szerve-

zése, a célcsoport szűrésre való motiválása és ezáltal az átszűrtség növelése is meg-

valósítható, ezzel még több magyar nő életét lehetne megmenteni a korai felismeré-

sek következtében.  

Összességében adekvát érzékenyítő technikával eredményesen lehetne növelni a 

védőnők attitűdjét méhnyakszűrés végzése érdekében.  

 

KONKLÚZIÓK, MEGBESZÉLÉS 

A tanulmányban említettük, hogy a védőnői méhnyakszűrő program egy mezoszintű 

társadalmi probléma, miután az érintettek körében éles ellentétek húzódnak meg. A 

tervezett intézkedést a szülész-nőgyógyász szakma legfelsőbb grémiuma, a „Szak-

mai Kollégium” nem véleményezhette, így a „Szakmai Kollégium” véleménye sze-

rint a miniszteri rendelkezés előkészítés nem volt eléggé körültekintő. Amennyiben 

ez megtörtént volna, akkor kifejthették volna a programmal kapcsolatos aggályaikat. 

Ebben az esetben pontosabban lehetett volna megfogalmazni a védőnői méh-

nyakszűrés célját, és azt, hogy miként lehet összehangolni a szakorvosi rákszűrést és 

a védőnői méhnyakszűrést, és ebben az esetben nem ütközött volna ez a remek kez-

deményezés a nőorvos társadalom ellenállásába. A szakmák között kialakult nem 

kívánatos feszültséget és konfliktust még korrigálhatónak véljük. 

A kutatás során azt az eredmény tapasztaltuk, hogy a védőnők ugyan teljes körű 

tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az általuk végzett méhnyakszűrés messze nem 

azonos értékű szűrővizsgálat a nőgyógyász szakorvosi, komplex nőgyógyászati rák-

szűréssel, de a „Szakmai Kollégium” szerint ez az információ lényegesen nagyobb 

hangsúlyt kell hogy kapjon a programban. Ennek egyik oka, hogy évente közel 10 

ezer új nőgyógyászati rákbetegséget fedeznek fel Magyarországon, ezek között a 

méhnyakrák csupán 1200 körüli. Szükségesnek tartják a beteg kioktatását arról, hogy 

a negatív cytológiai eredmény (védőnői méhnyakszűrés) után is szükséges minden 

évben szakorvosi rákszűrésre is elmenni, mert enélkül lemondanának a másik 9000 

nőgyógyászati rák kiszűréséről, megelőzéséről.  

Fontos kihangsúlyozni, hogy a tanulmányban jelenleg a városban dolgozó védő-

nők végeznek több szűrővizsgálatot, viszont egyértelműen ezeken a településeken 

esett vissza a szűrőprogramok iránti lelkesedés, itt változott leginkább a programmal 

összefüggő védőnői attitűd. Egyértelmű igény jelentkezik a program iránt városoktól 

messze lévő, nehezen megközelíthető településeken.  
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Lényeges kihangsúlyozni, hogy a program egy úttörő jellegű hiánypótló kezde-

ményezés, melynek bevezetése után a kezdeti „gyerekbetegségeket” meggyógyítva, 

a szakmák közötti társadalmi konfliktusosat elsimítva a védőnői szakma egyik ki-

emelt jelentőségű prevenciós kompetenciájának bővítési lehetőségévé válik. A prog-

ram segítségével egy olyan társadalmi réteg méhnyakszűrése válik lehetősé, mely 

réteg speciális szocioökonómiai státusza nem teszi lehetővé a rendszeres nő-

gyógyászati rákszűrésen történő megjelenését.  
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A kutatómunka részlegesen a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő 

Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ, Élettudomá-
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