
Kedves Érintettek! 

 

Jelen tanulmányunk célja a COVID világjárvány nőgyógyászati daganatos 

páciensekre gyakorolt hatásainak kiértékelése, továbbá a betegek hozzáállása és 

tapasztalatai a gyógykezelésükben bekövetkezett változásokat illetően. Szintén a 

tanulmány célja felmérni a nőgyógyászati daganatos betegek szorongás és 

depresszió szintjét a járvány alatt. 

A részvétel a tanulmányban teljesen önkéntes. Ha úgy dönt, nem vesz részt, ennek 

semmilyen negatív következménye nem lesz. Amennyiben úgy dönt, részt vesz 

abbahagyhatja a válaszadást vagy dönthet úgy, hogy egy konkrét kérdésre nem 

válaszol. Nem lesznek személyes jellegű kérdések, mint pl., név, vezetéknév, TAJ 

szám, stb. Kitöltheti a kérdőívet online vagy papír alapon. A kutatók minden esetben 

bizalmasan kezelik az adatokat. 

 

A SZEKCIÓ: DEMOGRÁFIAI és KLINIKAI INFORMÁCIÓ 

1. Kor:  

2. Ország: 

3. KÉRDŐÍV SZÁMA (Ezt a számot az orvosa adhatja). Amennyiben online tölti ki a 

survey monkey-n keresztül, kérjük, menjen a következő kérdésre és KÉRJÜK, 

NE ADJON MEG SEMMILYEN SZEMÉLYES INFORMÁCIÓT) 

4. Diagnózis (petefészekrák, méhtestrák, méhnyakrák, egyéb): 

5. Kezelés (1, 2, 3 típusú) 

 (1-es típus: műtét előtt áll – a műtétet kitűzték új daganat diagnózisa vagy 

daganatkiújulás miatt) 

 (2-es típus: Sugár- vagy kemoterápiás kezelés alatt, műtét előtt vagy után, mind 

elsődleges, mind kiújult betegség esetén) 

 (3-as típus: Nem áll kezelés alatt már, csak kontrollra jár) 

6. Van bármilyen egyéb betegsége (pl. cukorbetegség, szív-vese, máj- vagy 
tüdőbetegség, magas vérnyomás, magas koleszterinszint, stb.) 

A. Igen                 B. Nem 

7. Ha igen – hány különböző más betegség 

a) 1  

b) 2  



c)  3 vagy több 

d) Egy sem 

8. Szed gyógyszert mentális probléma vagy betegség miatt?  

A. Igen            B.    Nem 

9. Ha igen, milyen problémára …………………………………. 

Milyen gyógyszert: ………………………. 

Hány hónapja szedi? ……………………………… 

Kérjük írja ide, hogy nem tudom, amennyiben nem tudja pontosan mit 

szed……………………… 

 

B SZEKCIÓ: A COVID (KORONAVíRUS) HATÁSA A BETEGEKRE, a BETEGEK 

HOZZÁÁLLÁSA és TAPASZTALATAI 

10. Kérem, jelölje, mennyire ért vagy nem ért egyet az alábbi állításokkal a Covid-

járvány alatt. 

 Határozottan 
nem értek 

egyet 

 
Nem 
értek 
egyet 

Nem 
tudom 

megítélni 

 
Egyetértek 

Határozottan 
egyetértek 

10a.Jobban félek a ráktól, 
mint a COVID-tól. 

     

10b.Jobban félek a COVID-
tól, mint a ráktól. 

     

10c.Úgy gondolom, a 
rákbetegek, vagy ezen 
átesettek veszélyeztetettebb 
csoportba tartoznak. 

     

10d. Úgy gondolom, hogy a 
kemoterápia gyengíti az 
immunrendszert, így nagyobb 
a COVID-fertőzés veszélye. 

     

10e. Félek, hogy elkapom a 
COVID-fertőzést a 
kórházban, miközben a 
kezelésemet/utókezelésemet 
kapom. 

     

10f. Aggódom amiatt, hogy 
nem találkozhatok az 
onkológusommal a COVID-
járvány alatt. 

     



10g. Aggódom a betegségem 
súlyosbodása miatt, ha a 
kezelésemet, utókezelésemet 
lemondják/elhalasztják. 

     

 

11.  A COVID-járvány alatt; 

A. A COVID-fertőzéstől való félelem miatt nem mentem kontrollra a kórházba. 

B. Menni akartam, de az orvosok lemondták az időpontjaimat. 

C. Orvosaimmal közös döntés alapján elhalasztottuk az időpontjaimat. 

D. Ellátásom a tervezettek szerint folytatódott a COVID-járvány ideje alatt is. 

E. EGYÉB…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

12. Vannak COVID-betegek a kórházban, ahol ön a kezelést/kontrolljait kapja?  

A.   Igen, vannak         B.   Nem, nincsenek,          C.   Nem tudom 

13. Tesztelték Önt COVID-ra a kezelés előtt vagy alatt? 

A.    Igen       B.   Nem 

14. Az önt kezelő egészségügyi szakemberek bármelyikének volt COVID-fertőzése? 

A.     Igen        B.     Nem         C Nem tudom 

15. Mi a legnehezebb probléma ebben az időszakban? Kérem, fejtse ki 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

16. Kezelését vagy a kontrollokat megváltoztatták-e a COVID-járvány miatt? 

A  Igen        B.      Nem         C.   Nem tudom 

17. Ha igen, milyen formában? (több válasz aláhúzható) 

A. Nehezen értem el az orvosomat 

B. Késett a műtétem 

C. A műtét nem késett, de kevésbé radikális beavatkozást végeztek 

D. Képalkotó vizsgálataimat (tomográfia, CT, MR, PET, ultrahang) 

lemondták vagy félbeszakították 

E. Késett a kemoterápiás kezelés 

F. Késett a sugárkezelés 

G. Alacsonyabb dózisú kemoterápiát kaptam 

H. Alacsonyabb dózisú sugárkezelést kaptam 

I. Késett a kontroll vizsgálatom 



J. Egyéb (Kérem, fejtse ki) 

…………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………. 

18. Ha a kezelését elhalasztották, mennyivel halasztották el?  

A.  Nem halasztották el. 

B.  ………….. héttel elhalasztották 

C. Nem tudom az új időpontot. 

19. Kapott bármilyen gyógyszert klinikai kutatás/gyógyszervizsgálat részeként? 

20.  A. Igen        B.     Nem         C.   Nem tudom 

21. Ha igen, abbahagyták a kutatást/klinikai vizsgálatot, és ön nem kapja tovább a 

gyógyszert? 

A. Igen               B.    Nem          

22. Ha abbahagyták, szeretné folytatni a kutatásban való részvételt? 

A. Igen                  B.    Nem    

23. ÜZENET, AMELYET SZERETNE AZ ESGO-NAK, ENGAGe-nek KÜLDENI 

VAGY MÁS NEMZETKÖZI SZERVEZETNEK ÉS INTÉZETNEK 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Kérjük, folytassa a következő oldalon a HADS értékeléshez. 



 C SZEKCIÓ: A SZORONGÁSI SZINT ÉRTÉKELÉSE A NŐGYÓGYÁSZATI 

DAGANATOS BETEGEK KÖRÉBEN 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) Kórházi Szorongás és 
Depresszió Skála (HADS) 

 

Pipálja ki a négyzetben azt a választ, amely a legjobban jellemzi, hogyan érezte 
magát az elmúlt héten. Ne gondolkodjon a válaszon sokáig: az azonnali válasz a 
legjobb. 

 

23) Feszültnek vagy nyugtalannak érzem magam 
 

Majdnem mindig 
 
 

Gyakran 
 
 

Néha 
 
 

Soha 
 

 

24) Még mindig élvezem azokat a dolgokat, amelyeket korábban is 
 

Határozottan 
 
 

Már nem annyira 
 
 

Csak egy kicsit 
 
 

Szinte egyáltalán nem 
 

 

25) Olyan érzésem van, hogy valami borzasztó dolog fog történni 
 

Igen, határozottan 
 
 

 



Igen, de nem túlzottan 
 
 

Egy kicsit, de ez nem aggaszt 
 
 

Egyáltalán nem 
 

 

26) Tudok nevetni és észreveszem a dolgok vicces oldalát is 
 

Ugyanúgy, mint mindig is 
 
  

Már nem annyira  
 
 

Sokkal kevésbé, mint eddig 
 
 

Egyáltalán nem  
 

 

27) Aggasztó gondolatok járnak a fejemben 
 

Majdnem mindig 
 
 

Gyakran 
 
 

Néha 

 

Szinte soha 



28) Jókedvűnek érzem magam:  
 

Soha 
 
 

Ritkán 
 
 

Néha 
 
 

Majdnem mindig 
 

 

29) Tudok lazítani és nyugodtnak érzem magam 
 

Majdnem mindig 
 
 

Gyakran 
 
 

Ritkán 
 
 

Soha 
  

 

30) Úgy érzem, mintha le lennék lassulva 
 

Majdnem mindig 
 
 

Nagyon gyakran 
 
 

Néha 
 
 

Soha 
 

 

31) Rossz előérzetem van, és összeszorul a gyomrom 
 

 



Soha 
 
 

Néha 
 
 

Gyakran 
 
 

Nagyon gyakran 
 

 

32) Már nem érdekel, hogy nézek ki 
 

Kifejezetten 
 
 

Nem törődöm a külsőmmel annyit, amennyit kellene 
 
 

Talán nem fordítok a külsőmre ugyanannyi figyelmet 
 
 

Ugyanannyit törődöm a külsőmmel, mint azelőtt 
 

 

33) Úgy érzem nem bírok egy helyben maradni 
  

Rendkívül 
 
 

Nagyon 
 

Nem nagyon 
 
 

Egyáltalán nem 
 



34) Örömmel tekintek a rám váró dolgokra 
 

Ugyanannyira, mint eddig 
 
 

Kevésbé, mint eddig 
 
 

Sokkal kevésbé, mint eddig 
 
 

Szinte egyáltalán nem  
 

 

35) Hirtelen pánik tör rám 
 

Nagyon gyakran 
 
 

Gyakran 
 
 

Ritkán 
 
 

Soha 
 

 

36) Élvezem a jó könyveket, rádió-és tv-műsorokat  
 

Gyakran 
 
 

Néha 
 
 

Ritkán 
 
 

Alig 
 

 

 


