
A hírlevél a 2010-11-es influenza szezonban folytatott magyarországi I-MOVE 
vizsgálatban résztvevő háziorvosok körében végzett felmérés eredményeit 
mutatja be. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani valamennyi résztvevő 
háziorvosnak és területi koordinátornak az értékes munkájáért. 

Kérdőív a 2010-11-es szezonban végzett I-MOVE – influenza 
védőoltás eredényességi vizsgálatban résztvevő háziorvosok részére. 

Mennyire fogadják el a háziorvosok a vizsgálatot? 
Hogyan ítélik meg a fontosságát? 
Elégedettek-e a vizsgálat szervezésével, lebonyolításával? 
Mekkora erőfeszítést igényel a részvétel, mennyire időigé-
nyes a vizsgálat, és ez elfogadható-e számukra? 
Fenntartható-e a vizsgálat hosszabb távon? 

 

Válaszadási arány: a 98 résztvevő háziorvosból 95 fő válaszolt (97%). 

Módszer 

További információk 

 

I-MOVE projekt: 

http://

sites.google.com/

site/epiflu/Home 

Az influenzahelyzet 

Europában: http://

www.ecdc.europa.eu

/en/healthtopics/

influenza 

Aktuális magyar 

influenzahelyzet: 

http://www.antsz.hu 
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Eredmények 

Ön szerint mennyire fontos, hogy az influenza elleni 

védőoltás eredményességéről minden 

influenzaszezonban aktuális adatok álljanak 

rendelkezésre? 
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5-fokú skála: 1-fontos….5-nem fontos 

Válaszadók száma: 94fő 

Amennyiben a vizsgálat a következő szezonban      
folytatódik, szívesen részt venne-e ismét? 

Kérdőívek kitöltéséhez és a mintavételhez szükséges idő értékelése: 

Egy kérdőív kitöltéséhez szükséges idő (n=75) Átlag: 8,1 perc (min-max: 1-25 perc), Medián: 6 perc 

Egy laboratóriumi vizsgálatra történő mintavétel (n=75) Átlag: 4,4 perc (min-max: 1-15 perc), Medián: 4 perc 

Értékelje az egy kérdőív kitöltéséhez szükséges időtarta-
mot? (n=75) 

Medián: 2 
(5-fokú skála: 1 - elfogadható….5 - nem elfogadható) 

Könnyű volt-e a kérdéseket megválaszolni? (n=76) Medián: 1 
(5-fokú skála: 1 - könnyű volt….5 - nehéz volt) 

Értékelje a vizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásához 
összesen szükséges időtartamot? (n=76) 

Medián: 2 
(5-fokú skála: 1 - elfogadható….5 - nem elfogadható) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

igen nem még nem döntött nem ismert

%

Válaszadók száma: 95 fő 


