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A projekt célja: Kutatási projekt célja a magyarországi, szlovákiai és romániai fiatal nők megelőző 
egészségmagatartásának felmérése a szexuális úton terjedő betegségek, különösen a HPV-fertőzés 
tekintetében. Cél, hogy megismerjük a HPV szűrővizsgálatokon való részvétel okait, valamint azokat az 
okokat, amelyek miatt a preventív lehetőségek nem kerülnek kihasználásra. Célunk, hogy megtaláljuk 
a kapcsolatot az egészségműveltség, a HPV-műveltség és a megelőző magatartás között. A kutatási 
eszköz egy szabványosított kérdőív, amelyet magyar, román és szlovák nyelven kerül validálásra. Az 
adatgyűjtés az egészségügyi intézményekben egészségügyi szakemberek közreműködésével történik. 
Eredményeinket tudományos konferenciákon, folyóiratcikkek formájában és ismeretterjesztő 
rendezvényeken terjesztjük. A várt eredmény egy reális kép a fiatal nők egészségmagatartásáról és 
műveltségéről, melyek fényében lehetőség nyílik a célzott preventív beavatkozások tervezésére. 
 
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. 
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