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Kárpát-medencei fiatal nők méhnyakrákszűrésen való részvétele és egészségmagatartása (č. 86/ 11 
/2022/HTMT) - Účasť a zdravotné správanie mladých žien v Karpatskej kotline na skríningu rakoviny 
krčka maternice 
 
Cieľ projektu:  
Náš výskumný projekt sa zameriava na identifikáciu preventívneho zdravotného správania u mladých 
žien v Maďarsku, na Slovensku a v Rumunsku s ohľadom na sexuálne prenosné choroby, najmä HPV 
infekciu. Naším cieľom je uznať dôvody účasti na skríningových testoch HPV, ako aj dôvody nevyužiť 
takéto príležitosti. Naším cieľom je nájsť vzťah medzi zdravotnou gramotnosťou, HPV gramotnosťou a 
preventívnym správaním. Výskumným nástrojom je štandardizovaný dotazník, ktorý má byť validovaný 
v maďarskom, rumunskom a slovenskom jazyku. Zber údajov sa bude vykonávať v zdravotníckych 
zariadeniach za asistencie zdravotníckych pracovníkov. Naše výsledky budú šírené na vedeckých 
konferenciách a vo forme článkov v časopisoch. Očakávaným výsledkom je reálny obraz zdravotného 
správania a gramotnosti mladých žien s možnosťou navrhnúť cielené intervencie na základe našich 
výsledkov. 
 
The aim of the project in EN: Our research project aims at identifying preventive health behaviours in 
young women in Hungary, Slovakia and Romania with respect to sexually transmittable diseases, 
particularly the HPV-infection. We are aiming to acknowledge the reasons behind participation at HPV 
screening tests as well as those behind not benefiting of such opportunities. Our aim is to find the 
relationship between health literacy, HPV-literacy and preventive behaviours. The research instrument 
is a standardized questionnaire to be validated in Hungarian, Romanian and Slovak languages. Data 
collection will be carried out at healthcare institutions with the assistance of health professionals. Our 
results will be disseminated at scientific conferences, in form of journal articles and at a dissemination 
event. The expected outcome is a realistic picture of young women’s health behaviour and literacy 
with the possibility to design targeted interventions based on our results. 
 
 
Hlavný žiadateľ projektu: Univerzita J. Selyeho– Partneri: Sapientia Marosvásárhely (Târgu Mureş), 
University Debrecen 
Zodpovedný riešiteľ projektu na UJS/ miestny koordinátor: Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. 
Spoluriešitelia z PF UJS: Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. 
PF UJS ako (spolu)riešiteľské pracovisko s prideleným rozpočtom: áno/ nie 
Doba trvania projektu: 1. máj 2022 – 1. november 2022 
 

 


