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Előszó 

 

A kutatás háttere: 

A COVID-19 világjárvány során nem készült felmérés arról, hogy a pandémia hogyan hatott az 

Európában élő nőgyógyászati daganatos betegekre, akik valamilyen aktív kezelés vagy megfigyelés 

alatt álltak. Jelen kutatásban megpróbáltuk felkeresni a COVID-19 következményeinek és a 

világszerte bevezetett kezelési módosításoknak a betegek általi megítélését.  

Módszerek: 16 európai országban végeztek betegfelmérést az ENGAGe és a Kórházi Szorongás és 

Depresszió Skála által kifejlesztett új COVID-19-es kérdőív segítségével. Ezen felmérést nemzeti 

betegképviseleti csoportok és jótékonysági szervezetek támogatták.  

Eredmények: 1388 nyomtatványt gyűjtöttünk össze; ebből 592 online és 796 nyomtatott példányt 

(2020. május). 137 darabot azonban ki kellett zárnunk hiányzó adatok miatt. A betegek medián 

életkora 55 év volt (tartomány: 18–89), 54, 7% - ának petefészekrákja volt és ennek az aránynak 

15,5% - a volt preoperatív. Annak ellenére, hogy a páciensek 73,2%-a nevezte meg úgy a rákot, mint 

kockázati tényezőt a COVID-19-re nézve, mindössze csak 17,5%-uk félt jobban a COVID-19 

vírustól, mint a rák következtében kialakult állapotuk miatt. Emellett pedig az előrehaladott életkor (> 

70 év) volt az egyetlen jelentős kockázati tényező. Összességében 71%-uk aggódott a rák 

progressziója miatt, abban az esetben, ha a kezelésüket/vizitjeiket törölték/elhalasztották. A legtöbb 

beteg (64%) ellátása a tervek szerint folytatódhatott, de 72,3% (n = 892) azt nyilatkozta, hogy nem 

kaptak teljes körű információt a betegek, illetve a személyzet COVID-19 fertőzési arányáról, valamint 

a tesztek elvégzéséről vagy pedig a kezelőkórházban tett intézkedésekről. Átlagosan a Kórházi 

Szorongás és Depresszió Skála pontszámai 8.8 (tartomány: 5.3-12) illetve 8.1 (tartomány: 3.8-13.4) 

körüliek voltak. A többváltozós elemzés magas Kórházi Szorongás és Depresszió Skála pontszámokat 

mutatott, miután a pandémia bekövetkezte során egyesek ellátása módosult, így a betegek 

aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy nem látogathatják orvosaikat, ami a betegek szorongásának 

független előrejelzőiként funkcionált.  

Értelmezés: A nőgyógyászati daganatos betegek jelentős szorongást fejeztek ki a betegségük 

progressziójával kapcsolatban a COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó ellátás módosítása miatt, és 

az ehhez kapcsolódó kockázatok ellenére a tervezett kezelést folytatni kívánták. Az egészségügyi 
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szakembereknek ezt figyelembe kell venniük, amikor olyan döntéseket hoznak, amelyek válság idején 

befolyásolják a betegek ellátását, és olyan kezdeményezéseket kell kidolgozniuk, amelyek javítják a 

páciensekkel való kommunikációt, illetve az ő felvilágosításukat. 
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1. Bevezetés 

Mint azt mostanra már mind tudjuk, társadalmunkat és az 

általunk ismert világot a COVID-19 világjárvány eddig soha 

nem látott módon alakította át. Az egészségügyi 

ellátórendszereket több szinten is megkérdőjelezték az összes 

kontinensen, és sürgősen átalakították az ellátást annak 

érdekében, hogy alkalmazkodni tudjanak a dinamikus 

ütemben fejlődő közegészségügyi vészhelyzethez.1 Mivel a 

fizikai infrastruktúrával és a személyi erőforrásokkal szemben 

támasztott követelményeket a legvégső határig kiszorítottuk, a 

leggyengébb, sokkal sérülékenyebb betegcsoportok, mint 

például az előrehaladott és krónikus rákos megbetegedésekben 

szenvedők voltak leginkább érintettek ilyen téren. A 

kormányok új prioritási szinteket hoztak létre, a betegek 

kezelését illetően, ami egyes esetekben azzal járt, hogy 

teljesen el kellett őket halasztani, ami viszont megkönnyítette 

a gyorsan fejlődő egészségügyi korlátozásokat és növelni 

lehetett ezáltal a COVID-19-ben szenvedő betegek számára a 

kórházi ellátás elérhetőségét.6-13.  

 

Jelentősen megnövekedtek az igények az intenzív osztályon 

való megfigyeltség és a lélegeztető gépek beszerzését illetően 

a rákos, illetve a nem-rákos betegek tekintetében, ami egy 

általános aggodalmat váltott ki a klinikusok és a szabályhozók 

körében arról, hogy sok egészségügyi rendszer idővel 

túlterheltté fog válni. 14-16 

Ezenkívül a Kínából14, 15 és más nemzetközi tanulmányokból16 

származó elkeserítő tapasztalatok azt mutatták, hogy az aktív 

kezelés alatt álló rákos betegeknél a COVID-19-hez 

kapcsolódó morbiditás és mortalitás jelentősen megnőtt. A 

perioperatív COVID-19 kialakulásával járó daganatos betegek 

műtéti mortalitása 25% 14-16 körüli érték volt, ami a műtéti és 

kemoterápiás protokollok utólagos átgondolásához és 

módosításához vezetett a pandémia csúcsakor. A 

nőgyógyászati rákos megbetegedések a nők teljes 

rákterheltségének jelentős részét teszik ki.17 Becslések szerint 

világszerte félmillió halálesetet okoznak a petefészek-, 

méhnyak-, endometrium- és vulva-/ hüvelyi rákos 

megbetegedések, melyek előfordulása terén több mint 

egymillió új esetet regisztráltak.18 Minden nagyobb 

nőgyógyászati onkológiai társaság következetes ajánlásokat 

tett közzé a személyzet, a család és a betegek vírusnak való 

kitettségének minimalizálása érdekében a világjárvány 

kezdetén. A fő kezelési útvonalak jelentős módosításai közé 

számos tényező tartozott; például az elektív (nem sürgős) 

műtétek elhalasztása, a neoadjuváns kemoterápia növekvő 

aránya előrehaladott betegségnél, a műtét mértékének 

csökkentése / leállítása a kiujúlás esetén és a rutinszerű 

megfigyelési / felügyeleti látogatások elhalasztása, valamint a 

telemedicinára / webalapú konzultációra való áttérés. A 

helyzet sürgőssége dinamikus döntéshozatali folyamatokat 

igényelt minden szinten, azonban igen kevés idő állt 

rendelkezésre a betegek perspektíváinak beépítésére vagy akár 

a figyelembe vételükre. A növekvő rákos halálozások 

feltehetően ennek a járványnak a fő következményeinek 

lesznek köszönhetőek, így rendkívüli fontosságú, hogy a 

betegek kifejezhessék és hallattathassák hangjukat a nyilvános 

fórumokon, hogy mások tanulhassanak belőle és ezáltal legyen 

valamiféle tervünk a COVID-19 jövőbeli hullámait illetően, 

továbbá, hogy fel tudjunk készülni egy hasonló krízis 

bekövetkeztére. 

Ebből a szempontból az ESGO által létrehozott hálózat; a 

Nőgyógyászati Daganattal foglalkozó Betegszervezetek 

Európai Hálózata /ENGAGe, felmérést végzett Európában a 

nőgyógyászati-rákos betegek körében, hogy kiderítse, hogyan 

érzékelik a nőgyógyászati daganattal érintett nők az ellátás 

változását a személyes tapasztalataikon keresztül. 

 

 

 

 

2. Módszerek  

2.1. | Betegek és paraméterek 

 



 

 

Ez egy prospektív felmérés, amelyet 16 európai országban 

(Franciaország, Egyesült Királyság, Olaszország, 

Spanyolország, Görögország, Törökország, Csehország, 

Németország, Hollandia, Dánia, Lengyelország, Szerbia, 

Magyarország, Fehéroroszország, Írország és Finnország) 

végeztek, online, illetve papír formában, 2020. május 1. és 30. 

között. Minden 18 évesnél idősebb, bármilyen stádiumú, 

szövettani és típusú nőgyógyászati rákban szenvedő beteg 

jogosult volt a részvételre mindaddig, amíg aktív kezelés vagy 

felügyelet alatt áll. Kezelési fázisuk aktuális szakaszától 

függően a betegeket három kategóriába soroltuk: 1. típus 

műtétre beütemezettek elsődleges vagy visszatérő rák 

diagnózisával; 2. típus kemoterápiában és / vagy 

radioterápiában részesülve primer vagy visszatérő betegség 

esetén (ide tartozik a neoadjuváns kemoterápiás kezelés és a 

fenntartó kezelés célzott kivitelezése), a 3. típusba pedig azok 

tartoztak, akik rutin onkológiai megfigyelés alatt álltak. Az 

otthoni, illetve közösségi palliatív ellátásban részesült 

betegeket nem vették figyelembe a vizsgálat elvégzése során. 

Mivel a Kórházi Szorongás és Depresszió Skálát kiértékeltük, 

kizártunk minden olyan beteget, akinél korábban valamilyen 

pszichiátriai rendellenességet diagnosztizáltak, amely nem állt 

összefüggésben a rák diagnózisával, és amelyhez gyógyszeres 

kezelésre volt szükség, mint például bipoláris 

rendellenességnél vagy skizofréniánál. A tanulmány etikai 

bizottságának jóváhagyása a törökországi Hacettepe 

Egyetemen (16969557-580) lett megszerezve, és konzorciumi 

protokollt küldtek az összes résztvevő országba helyi etikai 

jóváhagyás céljából, az egyes országok szabályozásainak 

megfelelően. Amikor a tanulmányt a közösségi médián 

keresztül online népszerűsítették a betegek képviseleti 

szervezetei, nem volt szükség további etikai jóváhagyásra. A 

felmérés teljesen névtelen volt, és semmilyen formában nem 

kértek és nem rögzítettek személyi azonosító információkat, 

például nevet, kezdőbetűt, vagy születési dátumot. 

 

2.2 | A felmérés kivitelezése 

A felmérés két részből állt: egy COVID-19-cel 

kapcsolatos részből (A és B rész), valamint a jól bevált és 

validált 14 tételes Kórházi Szorongás és Depresszió Skála-

ból (HADS). 20,21   Az A és a B részt a Hacettepe Egyetem 

kutatói fejlesztették ki, beleértve nőgyógyászati orvosokat 

és onkológusokat és pszichiátereket. A felmérés angol 

nyelvű kérdőívének teljes példánya e cikk mellékletében 

található. Annak érdekében, hogy a felmérést különböző 

európai országokban alkalmazhassák, az A és B részt az 

ESGO helyi orvosai és az ENGAGe tagjai fordították le. 

Egy validált HADS űrlap 115 nyelven érhető el, ezért 

alkalmas nemzetközi szinten is kutatók számára. A HADS 

kérdőív használatát a GL Assessment Ltd., Swindon, 

Egyesült Királyság engedélyezte. A kutatásról 

licencszerződés készült, és a jelen tanulmányhoz 

szükséges fordításokért pedig felhasználói díj lett fizetve. 

A HADS egy 14 elemből álló önértékelésre alkalmas 

minősítési skála egy 4 pontos Likert-skálán (0–3 

tartomány). Úgy tervezték, hogy mérje a szorongást és a 

nyomáscsökkenést (hét elem minden alskálánként). 

Néhány kérdés a szorongást, míg a többi a depressziót 

határozza meg. A HADS-kérdőívek maximális pontszáma 

21. A ≥11-es pontszámok bármelyik alskálán a 

pszichológiai morbiditás (rendellenes) jelentős „esetének” 

számítanak, míg a 8–10 pontszám a „határvonalat” és a 0–

7 a „normális” értéket képviseli (egészséges egyének). Az 

alkalmazhatóság biztosítása érdekében az eredetileg 

kidolgozott tervezetet az ENGAGE végrehajtó bizottsága 

terjesztette ki, amely visszacsatolásuk céljából három 

orvost és öt nőgyógyászati rákkal megküzdött túlélőt vont 

be különböző európai országokból. A felmérést ezután 

elküldték az összes nemzeti ENGAGe tagszervezetnek (> 

40) végső visszajelzés és észrevételezés céljából, hogy 

biztosítsák a páneurópai betegek bevonását a COVID-19-

hez kapcsolódó kérdőív kidolgozásába és 

alkalmazhatóságába. Az ENGAGe szervezeteket 

kifejezetten arra kérték, hogy értékeljék a kérdések 

érthetőségét helyi laikus nyelven. A felmérés elkészülte 

után online kérdőívként (Survey Monkey) feltöltötték az 

internetre, ezért az online és a nyomtatott felmérés 

egyaránt elérhető volt a résztvevők számára. A felmérés 

végleges változatát a cikk S1 adatai mutatják be 

 

2.3 | A felmérés terjesztése és népszerűsítése  

A felmérés terjesztése és promóciója igazgatósági szinten, 

az ENGAGe és a kutatók által volt biztosítva annak 

érdekében, hogy csupán a felmérés kivitelezése kapcsán ne 

történjen semmiféle szükségtelen kórházi vagy klinikai 

látogatás. Az egyes országok helyi igényeitől, szokásaitól 

és rendszermodifikációitól függően a felméréseket 

különböző csatornákon küldték ki a betegek számára, 

illetve a kezelő klinikai csoport, vagy a nemzeti 

betegszövetkezetek és érdekképviseleti csoportokon 

keresztül. Az egyes betegek a közösségi média 

platformjain és a fórumokon keresztül is népszerűsítették 

a felmérés linkjét. Azokban az országokban, ahol az online 

felmérés nem volt elérhető a helyiek nyelvén, az angol 

nyelvű online felmérési linket egy lefordított 

dokumentumfájllal együtt töltötték fel, így a betegek a 

helyi ENGAGe szervezetek közösségi média csatornáin 

keresztül is hozzáférhettek a lefordított változathoz. Az 

ENGAGe tagjai emellett online, élő közvetítésű 

telekonferenciákat szerveztek tagjaik számára, hogy 

kifejthessék az online felméréssel kapcsolatos kérdéseket 

(a teljes tanulmány populációjának 2,9% -a). Mindezeket 

az intézkedéseket a társadalmi elszigeteltség, a nyelvi vagy 

technikai nehézségek által kiváltott akadályok 



 

 

leküzdése érdekében tették, különösen az idős 

betegekre való tekintettel. 

2.4 | Statisztikai elemzés  

Az online felmérés adatai automatikusan össze lettek 

gyűjtve a szerverről. A nyomtatott felmérés adatait a helyi 

vizsgálat kivitelezői felvitték Excel vagy SPPS 

formanyomtatványokba, és központilag küldték őket 

elemzésre. Két vagy több hiányzó elemet, illetve 

érvénytelen kérdést tartalmazó kérdőívet kizártunk a 

vizsgálatból. Többváltozós logisztikus regressziós 

elemzést alkalmaztak a „súlyos szorongás”, „súlyos 

depresszió” és „a rákkal szemben a COVID-19-től 

kialakuló nagyobb félelemre” vonatkozó prediktorok 

eltávolításához. Ezeket a függő változókat kategorikus 

változóként kódoltuk (0 és 1). A regressziós modellben 

lejátszódó független változókat sorszámként határoztuk 

meg. Az összes Likert-típusú kérdést két kategóriába 

sorolták; „0”-val kódolták az alábbi válaszokat: a 

tanulmány szerint a célokkal erősen nem értek egyet, nem 

értek egyet vagy pedig részben egyet is értek, és nem is; 

míg az egyetértést és az erős egyetértést „1” -ként 

kódolták. Az egyenlet összes változójára kiszámítottuk az 

esélyhányadost, valamint a konfidencia intervallumok 

95% -ának alsó és felső szintjét, és az esélyhányadosokat 

statisztikailag értelmezhető p értékként 0,05-nél 

alacsonyabbnak tekintettük. Minden adatot 

összegyűjtöttünk és kiértékeltünk a Microsoft Excel és az 

SPSS 25.0 verzióival. (IBM Corp.). 

 

3. Eredmények 

3.1. | Betegpopuláció 

2020. május 1. és 2020. május 31. között összesen 1388 

felmérési űrlapot gyűjtöttünk össze; ebből pedig 592 

online, 796 pedig nyomtatott formában készült. Közülük 

137-et kizártak a ≥2 kérdésre vonatkozó adatok hiánya 

miatt. Egyetlen beteget sem zártak ki egyidejűleg 

összefüggő, nem kapcsolódó pszichiátriai rendellenesség 

miatt. Összesen 1251 kérdőívet vontak be a végső 

elemzésbe. Nem gyűjtöttük össze azoknak a betegeknek a 

számát, akik elutasították az online vagy a nyomtatott 

példányú felméréseket. A betegek mediánban értendő 

életkora 55 év volt (tartomány: 18–89). Csak 32 nő volt 30 

évnél fiatalabb (2,6%), és 141 (11,3%) tartozott a 70 éves 

vagy annál idősebbek csoportjába. A COVID-19 

intézkedéseket szigorúan alkalmazták az idős betegek 

körében globálisan (> 70 év), és a COVID-19-hez 

kapcsolódó halálozás kockázata hatványozottan növekszik 

a 70 év feletti betegeknél a fiatalabbakhoz képest. Ezért 

szerettük volna felmérni, hogy ez befolyásolja-e 

valamilyen formában a beteg észlelését és szorongási 

szintjét. Ezenkívül sok nőgyógyászati onkológiai cikk 70 

év letelte után határozza meg az idős betegek és a fiatalabb 

betegek műtéti megbetegedéseit.22 A legtöbb beteg 

Magyarországról érkezett (n = 165; 13,2%), míg a 

résztvevő országok közül 7 legalább 100 beteget vett fel, 

így biztosítva a földrajzi egyensúlyt Európán belül. A 

betegek többségének (n = 627; 54,8%) petefészekrákja 

volt, 224 (19,6%) –nek méh- / méhnyálkahártya rákja, 198 

(17,3%)-nak  méhnyakrákja, és a fennmaradó 96 (8,4%) 

betegnek pedig más ritkább típusú rákja volt. A kezelési 

útjuk aktuális szakaszát tekintve 185 (15,4%) volt 

preoperatív (1. típusú); 553 (46,1%) beteg számolt be 

kemoterápiában vagy sugárkezelésben való részvételről 

primer vagy visszatérő betegség (2. típus) miatt, és 463 

(35,6%) beteg vett részt nyomon követő megfigyelési 

programokban (3. típus). Összesen 554 beteg (44,3%) 

számolt be arról, hogy legalább egy társbetegség fordult 

elő egyidejűleg a betegségével. Ezek közül 182 (14,8%) 

betegnél kettő is előfordult; illetve 100-nál (8,1%) három 

vagy több társbetegség. A betegek közül csak 134 (10,7%) 

számolt be antidepresszáns gyógyszerek jelenlegi 

alkalmazásáról. A vizsgált populáció demográfiai adatait 

az 1. táblázat mutatja be.
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3. TÁBLÁZAT 

Kockázati tényezők, hogy az emberek „jobban 

félnek a COVID- vírustól a rákhoz viszonyítva”: 

többváltozós elemzés (logisztikus regresszió). 

 
3.2 | A COVID-19-hez kapcsolódó elemzés 

és a betegek véleménye 

Annak ellenére, hogy a nők túlnyomó többsége (n = 901; 

73,2%) úgy gondolta, hogy a rákos betegeknél nagyobb a 

COVID-19 fertőzés kockázata, elsősorban az 

immunrendszerük kemoterápiával kiváltott nyomása 

miatt; csak egy részük félt (n = 211; 17,5%) valójában 

jobban a COVID-19-től, mint a már addig is meglévő 

rosszindulatú diagnózistól. A legtöbb beteget (n = 864; 

71%) aggasztotta, hogy rákja előrehalad a kezelés késése 

vagy lemondása, illetve onkológiai megfigyelésük 

hiányának következtében. A betegek körülbelül fele 

(53,1%) kifejezte félelmét a COVID-19 kórházba vagy 

klinikákra való bejutásától, miközben épp onkológiai 

kezelést vagy megfigyelést kapott (2. táblázat). A 

többváltozós, regressziós elemzésben az előrehaladott 70 

éves kor vagy annál idősebb volt az egyetlen kockázati 

tényező, ami miatt indokolt volt, hogy „jobban féljenek a 

COVID-19-től a rákhoz képest”. Mivel más tényezők, 

például aktív kezelés vagy felügyelet, további 

társbetegségek, metasztatikusan elterjedt betegségek, 

például petefészekrák, tudatában annak, hogy más 

COVID-19-fertőzött személyek (orvosok vagy betegek) is 

jelen voltak a kezelést nyújtó kórházban, és a páciens az 

ellátás módosítását tapasztalta a járvány következtében, 

nem volt jelentős hatással a pandémiától való félelemre a 

rákkal szemben (3. táblázat). 

Ami a COVID-19 járványnak a betegek ellátására 

gyakorolt hatását illeti; 64% (n = 772) kijelentette, hogy az 

ellátásuk a pandémia ellenére az előzetesen megtervezett 

módon folytatódott, míg csak 89 (7,4%) beteg számolt be 

arról, hogy a COVID-19 fertőzéstől való félelem miatt 

nem vett részt a kezelési / megfigyelési időpontjaikon.  

Ezenkívül meglehetősen kismértékű kisebbség (n = 156; 

12,9%) jelentette ki, hogy habár ők szeretnének menni, 

orvosaik lemondták a megbeszélésük időpontját, 96 beteg 

(7,9%) szerint a tervezett kezelés elhalasztása az ő és a 

kezelő csoportjuk közös döntése volt. A résztvevő betegek 

több mint fele (n = 699; 56,5%) kijelentette, hogy nincs 

tudomása arról, hogy más COVID-19-ben szenvedő 

betegeket kezelnének abban a kórházban / klinikán, ahol 

ők is kezelésben részesültek. A betegek csak 21,4% -ának 

(n = 263) volt COVID-19 tesztje a kezelés előtt vagy alatt. 

A várakozásoknak megfelelően a résztvevő betegek 

csupán 2,4% -a számolt be arról, hogy az őket kezelő 

egészségügyi szakemberek COVID-19 fertőzésben 

szenvedtek, és 72,3% (n = 892) azt mondta, hogy erről 

egyáltalán nincs információja. A 390 betegből (32,6%), 

akik arról számoltak be, hogy kezelésük vagy 

megfigyelésük megváltozott és / vagy módosult a járvány 

miatt; 77 (6,2%) páciens érte el nehezen kezelőorvosát és 

csak 64 fő (5,1%) mondta, hogy hogy csúszik a műtétje 

időpontja. 87 (7%) páciens állította, hogy orvosi 

képalkotásukat megszakították, 35 (2,8%) főnek 

késleltették vagy törölték a kemoterápiáját (6; 0,5%), 

eközben pedig 160 (12,8%) páciens számolt be arról, hogy 

megfigyelésüket elhalasztották vagy későbbre rakták. Arra 

a kérdésre, hogy elhalasztották-e onkológiai ellátásukat, és 
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ha igen, hány hétig; 668 (53,4%) beteg tagadta az 

elhalasztás előfordulását vagy az eltörlését. 132 (10,5%) 

beteg azt válaszolta, hogy elhalasztották, de nem tudják, 

meddig és 135 (10,8%) betegnek késleltették a kezelését 

(medián: 6,2 hét). A klinikai vizsgálatban való részvétel 

tekintetében 114-en (9,1%) kaptak klinikai kutatási 

program részeként valamilyen gyógyszert, és közülük csak 

négyen mondták azt, hogy a vizsgálatát leállították, és 

hogy nem rendelkeztek további hozzáféréssel az addig 

vizsgált gyógyszerhez.  A klinikai vizsgálatban (110/114) 

részt vevő betegek szinte mindegyike kifejezte azon 

óhaját, miszerint a pandémiában is folytatni kívánja a 

klinikai vizsgálatokban való részvételét. A felmérés ezen 

részén két nyílt kérdést tettek fel. Az elsőre: „Mi jelenti a 

legnagyobb kihívást ebben az időszakban?” 623 beteg 

válaszolt. Kétszázhetvennégy beteg (44%) fejezte ki 

aggodalmát, amely a pandémia okozta bizonytalansághoz 

vezetett, miközben csak 13 beteg (2,0%) nevezte meg a 

pandémia által kiváltott pénzügyi szempontokat, mint 

kihívást jelentő problémákat. A második nyílt kérdés így 

hangzott: „Az üzenetet, amelyet továbbítani akarsz a 

COVID-19 járványról az ESGO-val, az ENGAGe-vel és 

más nemzetközi szervezetekkel”, erre pedig 156 nő 

válaszolt. Kilencvenkilenc beteg (65%) arról beszélt, hogy 

„a rák halálosabb, mint a Covid-19”, és valamit tenni kell 

a rákos betegek védelme érdekében, példaként 

megnevezve a speciális termékeket vagy intézkedéseket és 

a COVID-19-mentes rákkórházakat. Huszonkét beteg 

(14%) használta fel ezt az alkalmat arra, hogy köszönetét 

és háláját fejezze ki orvosainak és egészségügyi 

csoportjainak.  

3.3 | HADS Kórházi szorongás és depresszió 

pontszámok 

Az átlagos HADS-szorongási pontszám (HADS-A) 8,8 

(tartomány: 5,3–12) és az átlagos HADS-depressziós 

pontszám (HADS-D) 8,1 volt.   

B.) HADS- Szorongás Eredmények (n=1251) A.) HADS- Depresszió Eredmények (n=1251)

  



 

 

(tartomány: 3,8–13,4). Az országonkénti részletes HADS 

Kórházi Szorongás és Depresszió Skála pontszámokat az 

1. táblázat 1. ábrája mutatja be. Ötszáznyolc (40,6%) 

nőnek normális határvonalon belüli volt az értéke, 301 

(24,1%) nőnek borderline szindrómája volt és 442 nőnek 

(35,3%) abnormális HADS Szorongás pontszáma lett. 

Ezzel szemben az egyenértékű HADS depressziós 

pontszám: 610 (48,8%), 258 (20,6%) és 383 (30,6%) volt. 

A többváltozós logisztikai regressziós elemzés során meg 

tudtuk állapítani a HADS depresszió pontszámát ≥11 (OR: 

11,98; 95% CI: 8,52–16,84): Az hogy a páciens az ellátás 

bármilyen típusú megváltozását érzékelelte a pandémia 

következtében (OR: 1,52; 95% CI: 1,07–2,1), vagy hogy 

amiatt aggódott, hogy a pandémia alatt nem látogathatja 

meg az onkológusát (OR: 1,94; 95% CI: 1,34–2,8), 

szignifikánsan nagyobb kockázatot jelentett a kóros (azaz 

11–21) HADS szorongásos pontszám eredményének 

tekintetében.. Az életkor, a rák kezelésének típusa, a 

további társbetegségek, a COVID-19-től való nagyobb 

mértékű félelem, mint magától a rák előrehaladásától, 

vagy éppen ha a kezelést / megfigyelést megszakítják vagy 

elhalasztják, mind nem gyakoroltak jelentős hatást a 

betegek szorongási szintjére (4. táblázat). A kóros HADS 

Depresszió pontszámokkal (azaz ≥11) rendelkező 

betegeknél a többváltozós elemzés nem azonosította az 

életkort, a kezelés vagy a rák típusát, mivel a pandémia 

miatt az ellátásuk módosult, és jobban féltek a COVID-19-

től, mint a rák progressziója miatt, ha a kezelést / 

megfigyelést elhalasztották vagy eltörölték, de csak 

kizárólag kóros HADS szorongási pontszámokkal  (OR: 

12,02; 95% CI: 8,55–16,9) vagy további kísérő 

betegségekkel rendelkezők számára (OR) : 1,522; 95% CI: 

1,08–2,13). Azoknál a betegeknél, akik aggódtak amiatt, 

hogy a COVID-19 járvány idején nem tudják felkeresni 

onkológusukat, szignifikánsan ritkábban mutattak ki 

magas depressziós pontszámot (OR: 0,652; 95% CI: 

0,449–0,949) (5. táblázat)  

4. TÁBLÁZAT 

A kóros (azaz 11–21) HADS szorongási pontszám 

kockázati tényezői: többváltozós elemzés 

(logisztikus regresszió). 

5. TÁBLÁZAT 

A kóros (azaz 11–21) HADS depresszió pontszám 

kockázati tényezői: többváltozós elemzés 

(logisztikai regresszió) 



 

 

4 | Eredmények 

Az alábbiakban legjobb tudásunk szerint fogjuk 

prezentálni a fejezet eredményeit, amely elemzi  az 

Európában lévő, nőgyógyászati rákban szenvedő betegek 

nézeteit, félelmeit és perspektíváit, a COVID-19 járvány 

okozta ellátásuk hatásával és módosításával kapcsolatban. 

16 európai ország 1251 válaszadójával nagy földrajzi 

lefedettséget értünk el a helyi elfogultság leküzdése 

érdekében. Mind online, mind papír alapú kérdőívek 

birtokában kiküszöböltük az online felmérések és 

terjesztési folyamatok ismert torzításait. Kimutattuk, hogy 

bár a várakozásoknak megfelelően a legtöbb beteg a rákot 

nevezte meg a COVID-19 kialakulásának fő 

rizikófaktoraként, kevesebb, mint a betegek egyötöde félt 

jobban a COVID-19-től, mint magától a rákos állapotától, 

és ez leginkább a 70 év feletti idősebb betegekre volt 

jellemző. Noha a betegek tisztában voltak a COVID-19 

kialakulásának megnövekedett kockázatával, legfőbb 

gondjuk továbbra is a progresszív betegség kialakulásának 

lehetősége volt a pandémiában bekövetkezett kezelési 

zavar következtében. Emiatt a betegek több mint 90% -a 

megpróbált az eredeti ütemterv szerint részt venni a 

tervezett kezeléseken. A várakozásoknak megfelelően a 

szorongás és a depresszió érzete erősen összefüggütt 

egymással. A tehetetlenség, ami azt eredményezte, hogy 

nem tudták  meglátogatni kezelőcsoportjukat, valamint a 

pandémia miatt módosult az ellátásuk, jelentősen 

hozzájárult a betegek magas szorongásszintjéhez. Egyre 

több feljegyzés áll rendelkezésre arról, hogy a pszichés 

aggodalom valamilyen előrejelző képességgel bírhat a rák 

megjelenése és előrehaladása szempontjából23 , azonban 

ami ennél is fontosabb, az az, hogy mi, mint orvosok, 

tevékenységeink révén ne tápláljuk a betegekben a stressz 

kialakulását, és gondosan mérlegeljük az általunk tervezett 

intézkedéseket. Ezzel szemben a magas depressziós 

pontszámmal rendelkező nők úgy tűntek, mintha 

beletörődnének a helyzetükbe, és lényegesen kevésbé 

foglalkoznának azzal, hogy elérhetik-e vagy 

meglátogathatják-e orvosukat. Érdekes módon az, hogy 

valaki „jobban fél a COVID-19-től, mint a ráktól”, nem 

befolyásolta szignifikánsan a szorongás vagy a depresszió 

szintjét. A páciens egyértelmű kívánsága, hogy folytassa 

részvételét a klinikai vizsgálatokban, ami potenciálisan 

több fizikai kórházi látogatással és megnövekedett 

morbiditással jár együtt, megmutatja vágyat, hogy az 

egyén maximális terápiás erőfeszítéssel haladjon, még 

akkor is, amikor a legkiszolgáltatottabb helyzetében van. 

Az európai COVID-19 világjárvány hotszpotjai a 

várakozásoknak megfelelően tükröződtek az általunk 

regisztrált HADS Kórházi Szorongás és Depresszió Skála 

pontszámain is. Az Egyesült Királyság, Olaszország, 

Franciaország és Spanyolország, amelyek 27 000–40 000 

COVID-19 okozta halálesetet regisztráltak Európában24, 

valóban rendellenes HADS-pontszámokat mutattak, 

valószínűleg Olaszországgal az élen, mivel ez volt az első 

súlyosan érintett európai ország a járvány terjedésének 

tekintetében.  Ugyanakkor más területeken, például 

Törökországban és Kelet-Európában is az egyik 

legmagasabb szinten volt A Kórházi Szorongás és  

Depresszió Skála - felmérésünk szerint, még akkor is, ha a 

COVID-19 pandémiából származó új esetek és 

halálozások száma az egyik legalacsonyabb volt 

Európában24. Ez potenciálisan azt jelezheti, hogy nemcsak 

a vírus iránti félelem okozza a betegeket szorongást, 

hanem inkább a pandémiának a társadalomra gyakorolt 

következményei. Egyes országok erőforrásaiknak és 

machanizmusaiknak köszönhetően képesek könnyebben 

megbirkózni és alkalmazkodni az ellátás átszervezéséhez. 

Meglepő módon a rák típusa és kezelése nem volt jelentős 

hatással a betegek szorongási és depressziós pontszámára. 

Felmérésünkben a petefészekrák volt a leggyakoribb 

ráktípus, valószínűleg a betegség krónikus állapota miatt, 

amikor a betegeket hosszútávú kezelés és megfigyelés 

alatt tartották, rengeteg klinikai vizsgálatban vettek részt, 

és gyakran fenntartó kezelés alatt is álltak. Tekintettel a 

kiterjedt cytoreduktív műtétre és a multivisceralis 

reszekciókra, sok országban a petefészekrák műtéteket el 

kellett halasztani vagy el kellett törölni az infrastrukturális 

támogatás megszakítása következményeképp6,7,10,12. Mi 

azt feltételeztük előzetesen, hogy a petefészekrákban 

szenvedő betegeknél sokkal magasabb lesz a szorongás és 

a depresszió szintje, mint a kedvezőbb ráktípusú 

betegeknél -például az endometrium ráknál- ami végül 

nem igazolódott be. Közös téma volt a betegek 

átláthatóságának és az információáramlás hiányának 

kérdése a COVID-19 incidensről a kezelést nyújtó 

kórházakban, valamint a COVID-19 teszteléssel 

kapcsolatban, egyértelműen meghatározva azokat a 

figyelmeztetéseket, amelyek szerint az egészségügyi 

ellátórendszert átalakították mind a  COVID-19 betegek, 

illetve nem COVID-19 betegek, valamint a személyzet 

befogadására. Vizsgálatunk eredményei egyértelmű 

üzenetet közvetítenek az egészségügyi közösség számára, 

hogy válság idején (például természeti katasztrófák és 

járványok) jobban aggódnak a betegek egyéni 

egészségügyi szükségleteik miatt, és ezáltal az 

egészségügyi szakemberek felelőssége, hogy minden 

kihívás ellenére támogassuk őket . A jelenlegivel azonos 

tanulmányok más rákos megbetegedések kapcsán, például 

a mellrák területén, nagyon hasonló eredményeket 

mutatnak a miénkhez képest azoknál a betegeknél, akik 

jelentős szorongást, depressziót és észlelt kognitív 

funkciót produkálnak a COVID-19 helyzet miatt. Úgy 

tűnik, hogy a szerzők és az onkológus közösség 

fellebbeznek és támogatják az elérhető beavatkozások 

gyors végrehajtását, amelynek célja a rákos betegek 

érzelmi ellenálló képességének elősegítése válság idején. 
25 Vizsgálatunknak voltak azonban korlátai. Szinte 

biztosan nem sikerült elérnünk az idősebb, többszörös 

társbetegségben szenvedő betegeket, akik egyedül voltak 

otthon, mivel túlságosan féltek a járványtól és attól, hogy 

közösségbe merészkedjenek. Sőt, a felmérés nyomtatott 

példányait is kórházi megbeszéléseken töltötték ki az 

orvosukkal folytatott interakció során, ahol 

megbeszélhették aggályaikat és ezt követően megnyugvást 

kaphattak. Azok a betegek, akiknél relapszusos vagy 

palliatív műtétet töröltek, és időközben nem részesültek 

szisztémás kezelésben, nem feltétlenül jutottak hozzá a 

felméréshez, mivel a kezelőcsoportjaikkal való interakció 

mértéke csökkent. A felmérés keresztmetszeti jellege 

megakadályozza a jelenlegi és a szorongás és depresszió 

prepandémiás szintjének összehasonlítását. Nem zárhatjuk 

ki teljesen a daganatos betegeknél várhatóan 

megnövekedett szorongási és depressziós pontszámokat, 

annak ellenére, hogy az elemzést csak rendellenesen 

magas pontszámoknál végzik. Végezetül pedig nem tudtuk 

számszerűsíteni a telemedicina és a virtuális klinikák 



 

 

hatását, amelyek közül igen sok a pandémia alatt gyorsan 

fejlődött, és ezáltal bizonyos alcsoportok számára is 

megnyugvást jelenthetett. Eredményeink mégis szilárd 

alapot szolgáltatnak az egészségügyi közösség számára 

annak megértéséhez, hogy a betegek hogyan érzékelik az 

ellátás módosítását válság idején, és hogyan határozzák 

meg prioritásaikat személyes szinten, az átláthatóság és az 

információáramlás vonzerejével együtt. Mivel a rákos 

megbetegedések elkerülhetetlen járulékos kárt jelentenek, 

a betegek hangját hallani kell a klinikai, a szabályozási és 

a politikai döntéshozó körökben, különösen akkor, ha az 

ellátást visszaállítanák a várható gyógyulás következő 

időszakában. Ezeknek a megállapításoknak irányt kell 

mutatniuk a jövőbeni döntésekhez, ha ismételten későbbi 

COVID-19 hullámok vagy egyéb, új típusú járványok 

jelentkeznének. Ha esetleg a kormányok nem tudnák 

megtenni a szükséges megelőző intézkedéseket a betegek 

szorongása érdekében a járvány idején, a nemzeti és 

nemzetközi társadalmak a lehető legnagyobb mértékben 

segíthetnek a betegeken. A mintegy 2500 tagot számláló 

ESGO család elolvasta a rákos betegek üzeneteit. Az 

ENGAGe-vel együtt egy sorozatos akciót hajtottak végre, 

mint például COVID-19 témájú webes szemináriumokat 

tartottak betegek számára, illetve relaxációs és stresszoldó 

telekonferenciákat bonyolítottak le a betegekkel, valamint 

létrehoztak egy ESGO COVID-19 alakulatot a betegek és 

a hivatalos COVID-19 szórólapok bevonásával. Ezeket 

globálisan lehet alkalmazni, és a betegeket is be lehet 

vonni a döntéshozatali elemzésekbe pandémiás 

időszakokban. 
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