
KONTROLL
Az érintett nők 94%-a jár kontrollra, betegségtípus és településtípus 
szerint hasonló arányban. A kiújulás előfordulása lényegesen gyakoribb 
a petefészekrákban érintettek körében (40%), míg a méhnyakrák 
esetében alacsonyabb (7%). 

Még mindig kevesen járnak méhnyakszűrésre, de a sok esetben enyhének vagy 
más jellegű szervi problémának álcázott panaszok is jelentős részben hozzájárulnak ahhoz, 

hogy a betegek csak későn részesülnek megfelelő kezelésben. 

MINT ARRA A MÁLYVAVIRÁG ALAPÍTVÁNY ÉS AZ INSPIRA RESEARCH KÖZÖS KUTATÁSA RÁMUTAT: 
KIEMELT SZEREPE VAN AZ EDUKÁCIÓNAK, ÉS FONTOS, HOGY AKÁR MÁR LAIKUSKÉNT IS 

SZEM ELŐTT TARTASSUK A MÉHNYAK- ÉS PETEFÉSZEKDAGANAT LEHETSÉGES VESZÉLYÉT.

ONKOTEAM
Az érintett nők 70%-a jelezte, hogy a terápiája kapcsán felállt egy onkoteam is, de az esetek többségében a páciensek nem vettek részt a szakmai csoport ülésein. 
Az onkoteam-en részt vevők közel kétharmada a beszélgetésekbe is becsatlakozott, és ebből a szempontból a fiatalabbak bizonyultak aktívabbnak.
Fontos kiemelni, hogy a megbeszéléseken részt vevő hölgyek pozitív élményről számolnak be, és minden második jelenlévő kifejezetten jónak értékelte ezt a lehetőséget!

TOVÁBBI KEZELÉSEK
Az érintettek átlagosan 76%-a kemoterápiát is kapott, jellemzően a műtét után. A sugárterápiát és 

a Brachy-terápiát legnagyobb arányban a méhnyakrákban érintett hölgyek kaptak. A biológiai 

terápia alkalmazása a petefészekrákban érintettek körében lényegesen magasabb (27%), míg a 

méhnyakrák esetében csak elvétve fordul elő (3%).

MŰTÉT
A műtéten átesett, méhnyakrákban érintett hölgyek esetében 10-ből 9-nél került sor valamely szerv eltávolítására, leggyakrabban a méh és a kismedencei nyirokcsomók esetében volt erre szükség. 
A műtött nők 74%-ának nem tudták megőrizni a fertilitását, arányuk 45 felett magasabb 89%!
A petefészekrákban érintett nők jelentős többségének volt egy vagy kettő nagyműtétje, és szinte minden esetben sor került valamely szerv eltávolítására, leggyakrabban a bal és jobb petefészek 
kapcsán volt erre szükség. A műtött nők 93%-ának nem tudták megőrizni a fertilitását, arányuk 45 felett magasabb!

A teljes tanulmány letölthető a Mályvavirág Alapítvány honlapjáról. 

ÁTLAGOS ÉLETKOR

A DIAGNÓZISKOR

A méhnyakrákban érintettek átlagos életkora 

a diagnózis felállításakor 40 év, míg a petefészek-

rákban érintettek esetében 45 év. 

SZŰRÉS
Még mindig sokan nem járnak rendszeres méhnyakszűrésre: éves gyakorisággal a méhnyakrákban érintettek mintegy 50%-a jelenik meg szakorvosnál ilyen céllal, és a rendszeresebben járók aránya lényegesen magasabb (56%) a 45 év alattiak körében.A szűrésen részt vettek 14%-ának volt pozitív a legutóbbi szűrés eredménye.A diagnózist megelőző egy éven belül méhnyakszűrésen átesettek 73%-ának a diagnózist megelőzően (bármikor) nem volt pozitív eredménye (vagyis negatív lett a citológiai eredménye)!

A diagnózist megelőzően HPV szűrése a méhnyakrákban érintettek 25%-ának volt, legtöbbjüknek (59%) 3 éven belül. A vizsgálaton részt vettek közel felének pozitív lett a szűrés eredménye. 

TÜNETEK
 MÉHNYAKRÁK:
 35% nem tapasztalt tünetet
 Tapasztalt top3 tünet:
	 •	aktus	utáni	pecsételő	vérzés
	 •	menzeszek	közötti	vérzések
	 •	rendellenes	hüvelyi	folyás

A sok esetben enyhének vagy más jellegű szervi problémának álcázott panaszok jelentős részben hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegek csak későn részesülnek megfelelő kezelésben. Kiemelt szerepe van tehát az edukációnak, és fontos, hogy akár már laikusként is szem előtt tartassuk a betegségek lehetséges veszélyét.

PETEFÉSZEKRÁK:
19% nem tapasztalt
Tapasztalt top3 tünet:
•	puffadás
•	alhasi	fájdalom
•	derékfájdalom


