
Tisztelt Igazgató Úr! 
 
Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy támogassa orvostudományi kutatásunkat, melyet klinikánk, a 
szegedi Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika végez prevenciós célzattal. A kutatás címe: JÓ- ÉS 
ROSSZINDULATÚ BŐRELVÁLTOZÁSOK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE KÜLÖNBÖZŐ ÉLETKOROKBAN: 
OKTATÁSI ÉS KUTATÁSI PROGRAM A COVID-19 PANDÉMIA ALATT 
A kutatás rövid elméleti háttere: A bőrrák hazánkban egyre súlyosabb probléma, előfordulása 
folyamatosan növekszik. Bár egyre jobb kezelések válnak elérhetővé, de sajnos a betegek sokszor 
későn fordulnak hozzánk, amikor a betegség annyira előrehaladott, hogy nem tudunk segíteni. Sok más 
típusú daganathoz hasonlóan a bőrrákra is érvényes, hogy a korai felismerés életet menthet. Ilyenkor 
egy helyi érzéstelenítésben elvégzett egyszerű sebészi eltávolítással eredményesen kezelhető a 
betegség. 
A kutatás hipotézise: A látható testfelületen lévő bőrrákok nagy része a laikusok számára riasztó. 
Kutatásunk feltevése, hogy a laikusok csupán intuícióból már egészen fiatalkorban is képesek a jó- és 
a rosszindulatú bőrelváltozások elkülönítésére anélkül, hogy a rosszindulatúságra utaló 
jellegzetességek (aszimmetria, szabálytalan szél, többféle szín együttes jelenléte, kiemelkedő részlet) 
tudatában lennének. 
Vizsgálatunk céljai: Elsődleges célunk annak a tanulmányozása, hogy a különböző korosztályba tartozó 
egyének (alsó- és felső tagozatos gyermek, gimnazista, V. éves egyetemista) képesek-e 
megkülönböztetni a jó- és rosszindulatú bőrléziókat. Másodlagos célunk annak vizsgálata, hogy milyen 
jellegzetességek alapján teszik ezt, valamint hogy oktatással hogyan lehet-e ezt befolyásolni. A kutatás 
formája: online kérdőív, melyet a Szegedi Tudományegyetem Regionális Kutatásetikai Bizottsága 
elfogadott. Az online kérdőív kitöltése maximum 10 percet vesz igénybe. A részvétel önkéntes. 
A vizsgálat menete: Előzetes regisztrációt követően a résztvevő email címére (18 év alatti személy 
esetén szülő/gondviselőnek) érkezik egy jelszó, mellyel a programba be lehet lépni. A tájékoztató és 
beleegyező nyilatkozat elfogadása (18 év alatti személy esetén szülő/gondviselő) után a vizsgálat első 
fázisában 15 bőrelváltozásról kell eldönteni, hogy jóindulatú-e vagy aggodalmat keltő és orvoshoz 
kell vele fordulni. A válaszokat játékos formában kell megadni, mosolygós vagy szomorú jellel (emoji, 
smile). Ezt követően a második fázis az oktatás, mely során két csoportra osztjuk a résztvevőket. Az 
„A” csoportban csak a tesztsor helyes megoldásait mutatjuk meg, míg a „B” csoportban ezt egy rövid 
oktatóprogrammal egészítjük ki. A vizsgálat harmadik fázisában tudáspróbát végzünk, újabb 15 
képet vetítünk, melyről a tanult információk birtokában kell eldönteni, hogy jóindulatú-e vagy 
aggodalmat keltő és orvoshoz kell vele fordulni. 
 
Segítségét abban kérjük, hogy az Ön által vezetett intézményben a kérdőív linkjét segítsen eljuttatni a 
tanárok (osztályfőnökök?) segítségével minél több diáknak.  
 
A kérdőív linkje: http://mel-pred-app.azurewebsites.net/ 
 
Támogatását előre is köszönjük és reméljük, hogy tevékenységünkkel hozzájárulhatunk a 
bőrdaganatok korai felismeréséhez és a hatékony prevenciós stratégia kidolgozásához. 
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