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Kedves Kolléganő! 

A védőnői hívatás minden tevékenységében jelen van az egészségnek a fejlesztése, ami 

magába foglalja az egészséggel kapcsolatos felvilágosító tevékenységet – a tévhitek 

eloszlatását, az egészségre nevelést is.  A mában kell cselekedni, ami a jövőre van kihatással 

ezért is különösen fontos a védőnő tevékenysége, melyet nem mindegy, hogyan tesz.  

A tananyag az egészségnyereség növeléséhez ad útmutatót, melyhez elengedhetetlenül 

fontosak a friss statisztikai mutatók, hogy értse, miért is olyan fontos a feladata. Vegye észre 

a területi különbségeket, lássa, hol van igazán fontos feladata, ahol nincs késlekedés. A 

védőnőnek, mint az alapellátás szakemberének vannak olyan lehetőségei ehhez a 

tevékenységhez, ami más kezében nincs. Majdnem a fogantatástól ismeri a gondozottat a 

családjával együtt, bizalomra épülő, hosszú távú szakmai kapcsolatuk elősegítheti a 

változást, a gyermek fejlődése során a helyes szokások meggyökereztetését. A képzés 

anyaga ehhez a tevékenységhez szeretne segítséget adni, melyhez fontos a tudásfrissítés is, 

az aktuális szaknyelvi terminológia ismerete, hogy korszerű, professzionális tanácsokat 

tudjon adni a szakember a családoknak. A tananyag megvalósítható gyakorlatorientált 

módszereket, javaslatokat ad a felmérés – tervezés –kivitelezés egységében.  Az 

egészségfejlesztés kezdeti lépése a változás, melynek elindításához, a jelen helyzet 

feltérképezéséhez konkrét kérdéseket fogalmaz meg az anyag, hogy a veszélyek mellett meg 

tudja ismerni az erőforrásokat is, hogy a változás folyamatának nehézségeiben a protektív 

faktorok segítséget jelenthessenek, megerősítve, elősegítve az egészség növekedését. 

Tananyagot differenciáltuk, hogy még inkább előmozdítsa a praxisban lévő szakemberek 

munkáját az életkorokhoz igazított egészségfejlesztési tevékenységekkel mind az egyéni 

mind a közösségi színtéren. Kitekintést nyújt a hazai és a nemzeti gyakorlatokra, ezzel 

példákat adva, hogy merjen cselekedni, és új utakat kipróbálni. 

Olvassa, használja, gondolja tovább a tananyagot. 

Kívánom, hogy munkáját jó egészségben végezve növelje mások egészségét! 
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1. Vezetői összefoglaló 
 

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani 

fejlesztése elnevezésű projekt keretén belül, az A/II. – Egészségtudatosság fejlesztése a 

koragyerekkorban (családtervezéstől a gyermek 6 éves koráig) munkacsoport az 

alapellátásban dolgozók egyéni és közösségi egészségfejlesztő munkáját támogató szakmai 

anyag kidolgozását tűzte célul az alábbi népegészségügyi szempontból fontos témakörökben: 

dohányzásprevenció, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, drogprevenció 

(különös tekintettel a várandós nőkre), szexuális úton terjedő betegségek, lelki 

egészségfejlesztés. 

Az egyén egészségi állapotát nagymértékben befolyásoló tényező az élet kezdete, amelyre az 

egészségügyi ellátórendszer jelentős hatást képes gyakorolni. A megelőző–gyógyító ellátáson 

– például a várandósgondozáson – vagy a születés biztonságos feltételeinek megteremtésén 

kívül számos más egészséget meghatározó tényező szerepe is fontos, mint az egészséges 

táplálkozás, a káros szenvedélyek mellőzése, a rendszeres testmozgás, a lelki egészség, vagy 

az egészséges és biztonságos otthoni és intézményi környezet. 

A gyermekek testi és lelki fejlődésének támogatásához egyrészt az egészségügyi alapellátás 

szereplőinek, másrészt a társszakmák szakembereinek együttműködése azonos 

elveken/alapokon álló ismerete elengedhetetlen. Ebben a tevékenységben a szakemberek 

egyenrangú partnerei a szülők, a családok, akiknek ismeretei, attitűdje, életmódbeli szokásai 

jelentősen befolyásolják a gyermekek fejlődését és felnőtt korukra kiható egészségi 

állapotuk alakulását. Ezért a konstrukció egyik elve a szülők – gyakorlati – ismereteinek 

fejlesztése, támogatása, és az egészséges testi, lelki fejlődést biztosító környezet 

biztosításának előmozdítása. 

A jó egészségfejlesztőnek szakmai és technikai tanácsadási jártasságokra van szüksége. A 

szakmai tudás és a korszerű ismeretek tanulás útján, szakirányú képzések segítségével 

szerezhető meg és bővíthető. Technikai-tanácsadási jártasságra szert tenni a gondozott 

együttműködésével lehet, amelyhez ez a tananyag is segítségére lesz az 

egészségfejlesztőnek.  
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Az ellátórendszerben dolgozók szakmai ismereteinek aktualizálása, bővítése elősegítheti, 

illetve hozzájárulhat az ellátórendszeri szolgáltatások minőségének javulásához. Az ellátást 

igénybe vevő egészségkultúrája ennek köszönhetően fog javulni. 

 

2. Bevezetés 

Jelen tananyag célja olyan széleskörű elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, valamint 

képességekkel, készségekkel bővíteni az egészségfejlesztő szakember tudását, akik a 

megfelelő ismeretek birtokában alkalmassá teszi őket a segítő szakma ellátására.  

A résztvevők képet kapnak az egészségmegőrzés főbb témaköreinek korszerű 

ismeretanyagából és korcsoporthoz illeszkedő közvetítési lehetőségeiből.   A tananyag 

segítséget nyújt a rizikó–és protektív modell felhasználásával a gondozottak egészségét 

befolyásoló tényezők feltérképezéséhez, ezt követően az egészségmagatartás 

változtatásának differenciált megtervezéséhez egyéni és közösségi színtéren – a gondozottak 

egészségkárosító magatartásának, az egészséget befolyásoló tényezőinek, a személyes 

motivációknak, illetve az akadályozó tényezőknek a figyelembevételével.  

A képzés célja a résztvevők felkészítése egy aktív részvételre saját és mások egészségtudatos 

magatartásának kialakításában, felkészült legyen a prevenció lehetőségeit illetően és 

megfelelő segítséget tudjon nyújtani a gondozottnak. Tudjanak kapcsolatot kezdeményezni 

és tartani a páciensekkel, a környezetükhöz tartozókkal, a munkatársakkal és mindazokkal, 

akik az ellátásban érintettek lehetnek. Legyenek képesek tudásukat folyamatosan 

gyarapítani és a megszerzett tudást átadni. 

 

3. Népegészségügyi elemzések jelentősége a védőnői munkában 

 

1.1. Miért szükséges a gyakorló védőnő számára az ellátási területén élő – elsősorban női 

– lakosság egészségi állapotának ismerete?   

A területen dolgozó védőnő számára nemcsak társadalmi, hanem a családok szempontjából 

is kiemelten fontos a nők egészségi állapotának ismerete. Amennyiben a védőnő (helyi 

szinten) megfelelő ismerettel rendelkezik a nők egészségiállapot-beli jellemzőiről, 

összetevőiről, akkor ezen információk kapcsán egyértelműen körülhatárolhatók lesznek azok 
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a betegségterhek és prioritások, azaz beavatkozási pontok, melyek során megvalósulhat a 

„szükségletekre alapozott” védőnői egészségfejlesztési munka. Tehát ha a védőnő e lényeges 

információkhoz hozzá tud férni és felhasználja azokat, úgy képes lesz – a női lakosságon 

túlmenően a családok számára is – a népegészségügyi szükségleteknek megfelelő, célzott 

egészségfejlesztési, egészségmegőrzési programok tervezésére és lebonyolítására. Ezen 

megelőzés-szemléletű védőnői munka mentén pedig, (elsősorban hosszútávon) a nők 

egészségi állapotának javulása és ahhoz kapcsolódóan a családon belül élők, így a kiskorúak 

egészségi állapotának javulása is várható. 

 

1.2.  Hogyan és honnan tehet szert a védőnő népegészségügyi adatokra, mutatókra az 

ellátási területén élő lakosság demográfiai viszonyaival és egészségi állapotával 

kapcsolatban? 

A lakosság egészségi állapotának jellemzése számos indikátor alkalmazásával lehetséges, 

melyekkel kapcsolatosan számolhatók és megadhatók a (népegészségügyi szempontból 

fontos) mérőszámok és mutatók. Az egészségi állapot indikátorai széles csoportokba 

rendezhetők, így például demográfiai, halálozási, megbetegedési, társadalmi-gazdasági, 

környezeti, egészségügyi ellátórendszeri témakörök köré csoportosíthatók. Az elemzésekben 

kiemelt módszertani jelentőséggel bírnak a halálozási és megbetegedési indikátorok, 

mutatók, illetve ezeknek térbeli eloszlása, egyenlőtlensége, valamint időbeli alakulása.  

A védőnők számára lehetőség van regisztrálni az EFOP „1.8.0-VEKOP-17-2017-00001” 

azonosító számú „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” című projekt 

keretében kifejlesztett és működtetett Népegészségügyi Elemzési Központ Információs 

Rendszerébe (NEKIR). 

A NEKIR a magyar népesség egészségi állapotáról, az azt befolyásoló tényezőkről nyújt 

alapvető információkat – a helyi döntéshozókon, egészségpolitikusokon túlmenően – a 

népegészségügyi/egészségfejlesztési szakemberek (így a területi védőnők) számára is.  

 

1.3.  Miért hasznosak a NEKIR-ben található információk a védőnőknek, hogyan 

segíthetik munkájukat? 

A NEKIR – tudományos bizonyítékokon nyugvó, egységes módszertani keretrendszerrel 

rendelkező, nemzetközi gyakorlatnak megfeleltetett – alapvető indikátorokra vonatkozó 
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adatai alapján könnyen és gyorsan elkészíthető egy adott lakosság egészségi állapotának 

jellemzése, a népegészségügyi helyzet leírása. Továbbá: 

 területi szinten azonosíthatók az egészségproblémák és a betegségterhek;  

 a talált problémák rangsorolhatók, ezáltal a források célzottan a legégetőbb 

népegészségügyi problémák megoldására fordíthatók; 

 az azonosított problémáknak megfelelően egészségfejlesztési programok, 

beavatkozások tervezése, lebonyolítása is megvalósítható;  

 az egészségi állapottal összefüggésbe hozható, lényeges társadalmi tényezők 

indikátorai is (például iskolázottság, családi állapot, családok összetétele stb.) 

megtalálhatók a NEKIR-ben, melyek figyelembevételével pontosabban tervezhetők az 

egészségfejlesztési programok. 

 

 

2. A célzott, szükségletekre alapozott intervenciós irányok szempontjából fontos 

helyzetkép  

 

Epidemiológiai vizsgálatok sora bizonyította mára, hogy a munkaképes életkorú magyar 

lakosság körében tapasztalható rendkívül magas halálozás az egyének és a családok 

számára is óriási veszteség, sőt ez számos társadalmi–gazdasági tényezőt is negatív irányba 

befolyásol (4; 6-8).  

Az elmúlt évtizedekben a magyar lakosság egészségi állapotát jellemző epidemiológiai 

vizsgálatok jóval nagyobb figyelmet szenteltek a férfiak egészségi állapotának, hiszen 

hazánkban a férfiak születéskor várható átlagos élettartama lényegesen alacsonyabb, illetve 

a halálozási mutatók körükben romlottak katasztrofális ütemben. Azonban a nők egészségi 

állapotának ismerete is nagyon lényeges – nem lehet elégszer ismételni, hogy nemcsak 

társadalmi szempontból, hanem a családok szempontjából is –, hisz egészségi állapotuk 

jellemzői, összetevői befolyásolják a célzottan határozzák meg azokat a beavatkozási 

pontokat, hogy részükre milyen egészségfejlesztési programok kerülhessenek 

megtervezésre és lebonyolításra. 
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2.1.  A munkaképes (25-64 éves) korú magyar női népesség egészségi állapota 

2007-2018.  

(A NEKIR-ben megtalálható legfrissebb információk alapján készült elemzés [5])  

 

2014–2018 közötti időszakban a magyar nők mintegy 15%-a halt meg 25–64 éves 

életkorában és halálozásuk struktúrája hasonló, mint a fejlett európai országokban (1. ábra). 

Ez azt jelenti, hogy a legtöbb korai (25–64 éves korban bekövetkezett) halálesetet a 

rosszindulatú daganatok, a második legtöbbet pedig a keringési rendszeri betegségek 

okozták.  

A nők korai halálozásának trendje a ’90-es évek közepétől folyamatosan csökkent 

összességében és a fentebb említett két legnagyobb súlyú vezető haláloki főcsoport miatt is, 

bár a rosszindulatú daganatos halálozás esetében ez a csökkenés kevésbé volt intenzív (2. 

ábra). Ez a halálozási trend kedvező folyamat, de nem lehet elég megnyugtató, hiszen a 

csatlakozásunk előtti Európai Uniós országok átlagához (EU15-átlag) viszonyítva a 

legmagasabb a halálozási kockázat az összes ok és a rosszindulatú daganatok miatt mintegy 

kétszeres, a keringési rendszeri betegségek miatt pedig több mint háromszoros volt (2. 

ábra).  

1. ábra:  A 25-64 éves magyar nők haláloki struktúrája a vezető haláloki főcsoportok 

alapján,2014-2018
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2. ábra: A női lakosság korai (25–64 éves kori) halálozásának alakulása az összes halálok, a 

rosszindulatú daganatok és a keringési rendszeri betegségek miatt Magyarországon, 

néhány európai országban és az EU15-átlagában*, 1970–2016 

 

 

Az egészségi állapot jellemzésekor nemcsak az időbeli elemzés a fontos, legalább 

ugyanekkora jelentőséggel bír a térbeli egyenlőtlenségek, halmozódások leírása is. A NEKIR a 

területi egyenlőtlenségek elemzését a mutatók pontos értékeinek biztosítása mellett, az 

egyenlőtlenségek illusztrálására térképekkel is segíti. Az epidemiológiai mutatók és ezek 

területi egyenlőtlenségeit bemutató térképek ábrázolt leíró vizsgálat, helyzetelemzés 

készítésére (mint jelen esetben is) alkalmasak, azonban külön kiemelendő, hogy 

önmagukban nem adnak választ a területi egyenlőtlenségek okaira, a hátterében 

meghúzódó pontos folyamatokra (10). Azonban ezek a területi egyenlőtelenségek mögött a 

kockázati tényezők egyenlőtlenségeit feltételezhetjük. Ezek a mutatók segítenek 

megfogalmazni olyan feltevéseket, kérdéseket a lehetséges befolyásoló tényezőkről, melyek 

alapjai lehetnek további vizsgálatoknak, és lehetséges beavatkozásoknak, így az 

egészségfejlesztési beavatkozásoknak is.  

A magyar nők korai halálozása az összes halálok miatt csökkenő tendenciájú volt, ahogyan a 

2. ábrán láthattuk, azonban az országon belül (a halálozás országos szintjéhez képest) 

jelentős különbségeket találunk a térbeli elrendeződésben, eloszlásban. Az országos átlagot 

meghaladó korai halálozási kockázat Északkelet-, Délnyugat-Magyarország és a keleti 
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országrész középső részén elhelyezkedő területeken halmozódott (3. ábra). Figyelemfelhívó, 

hogy a 3. ábrán megfigyelt területekhez hasonlóan – az északkeleti országrészt kivéve – 

halmozódott a elsődleges megelőzéssel befolyásolható (EMB halálozás) elkerülhető 

halálozás miatti országos átlagtól magasabb halálozási kockázat (4. ábra). Ebbe a NEKIR-ben 

megtalálható összetett halálozási csoportba beletartozik minden olyan halálok miatti 

halálozás, ami az OECD/Eurostat meghatározása szerint elsődleges megelőzéssel, vagyis 

megfelelő életmóddal, egészségtudatos magatartással elkerülhető lett volna. Ide tartoznak 

bizonyos fertőző betegségek (védőoltás jelentősége!), számos daganattípus (így pl. a 

tüdődaganat), a keringési betegségek mintegy fele, bizonyos légzőrendszeri betegségek, 

balesetek, öngyilkosság és az alkoholhasználattal összefüggésbe hozható halálokok. Ez az 

EMB halálozás az összes női 75 életév előtt bekövetkező haláleset 44%-át teszi ki! Ez azt 

jelenti, hogy hatékony egészségfejlesztési beavatkozásokkal jelentősen csökkenthető lenne 

népességi szinten a magyar női halálozás. 

 

3. ábra: 
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4. ábra: 

 

 

Az egészségfejlesztési szakembert segítheti a beavatkozások tervezésében további két 

összetett haláloki csoport miatt bekövetkező halálozás ismerete. A NEKIR tartalmaz adatokat 

e két komplex csoport vonatkozásában, melyek az Egészségügyi Világszervezet Health for All 

(WHO/HFA) adatbázisában meghatározott definíciók szerint kerültek be a rendszerbe, így a 

dohányzással összefüggésbe hozható és a túlzott alkoholfogyasztásra visszavezethető 

halálokok csoportjai miatt bekövetkező halálozási mutatók, ábrák is elérhetők. Ezen 

összetett indikátorcsoportok miatti magas, az országos szintet meghaladó halálozás egy 

adott területen egyértelműen kijelöli a beavatkozások formáit, irányait 

(dohányzás/mértéktelen alkoholfogyasztás megelőzése).  

A magyar nők dohányzással összefüggésbe hozható országos átlagot meghaladó korai 

halálozási kockázatának halmozódásai a 3. ábrán megfigyelt területekhez hasonlóan 

alakultak (5. ábra). Ennek elsősorban a komplex csoporton belül a legnagyobb súlyt 

képviselő légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata miatti korai halálozás jelenti a 

forrását (6. ábra). 
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Figyelem! A négy térképen a területi elrendeződés nagyfokú hasonlósága a háttérben 

meghúzódó közös kockázati tényezőt feltételez, mely az esetünkben nagy valószínűséggel a 

dohányzás. 

Tovább segíti az elemző munkát, ha a NEKIR-ben fellehető a dohányzással bizonyítottan 

összefüggésbe hozható halálokokat akár külön is megvizsgáljuk (ajak, szájüreg és a garat 

rosszindulatú daganata, keringési rendszer betegségei, légzőrendszer betegségei miatti 

halálozás)! NEKIR-ben megtalálható még a légcső, hörgő és tüdő rosszindulatú daganata, 

valamint az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata miatti megbetegedésre 

vonatkozó adatok, így ezeket és ezek alakulását érdemes megvizsgálni egy adott területen 

 

5. ábra: 
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6. ábra: 

 

 

Célszerű elemezni a másik összetett indikátorcsoport, a túlzott alkoholfogyasztásra 

visszavezethető korai halálozást, annak változását és területi egyenlőtlenségeit is (7. ábra). 

A halálozási kockázat halmozódása a vizsgálati időszakban Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

döntő részén volt megfigyelhető. Amennyiben a komplex haláloki csoporton belül a 

legnagyobb súlyú halálokot, az alkoholos májbetegségek és májzsugor miatti korai halálozás 

területi egyenlőtlenségeit is megvizsgáljuk, úgy világossá válik, hogy az országos átlagtól 

magasabb korai halálozás e tekintetben nemcsak a Borsod megye területén élő nőket, 

hanem az ország Észak-nyugati negyedében és a főváros egyes kerületeiben élő nőket is 

veszélyeztette 2014–2018 között (8. ábra). 
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7. ábra: 

 

 

8. ábra: 
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Túlzott alkoholfogyasztásra utalhat az ajak, a szájüreg és a garat rosszindulatú daganata 

miatti halálozás is, ezt, továbbá a NEKIR-ben fellehető az ajak, szájüreg és a garat 

rosszindulatú daganata miatti megbetegedést, annak alakulását érdemes megvizsgálni egy 

adott területen! 

A fejezetben bemutatott elemzések egyszerű példák a gyakorló szakemberek, így a 

védőnők számára is. Nagyon lényegesnek tartjuk megemlíteni, hogy legyen bármilyen 

részletes és pontos az adott népegészségügyi elemzés, ha ezeket nem követik konkrét 

feladat-meghatározások, érdemi egészségfejlesztési beavatkozások, akkor a munkaképes 

női népesség halálozási mutatói – valamint a jelenlegi népesedési viszonyok – érdemben 

nem lesznek javíthatók. 

 

2.2. A 0-6 éves korú gyermek népesség egészségi állapota a halálozási adatok, 2007-2018.  

 

A területen dolgozó védőnők, népegészségügyi szakemberek számára kiemelten fontos a 0-6 

éves gyermekkorú népesség egészségi állapotának ismerete. Amennyiben helyi szinten 

megfelelő ismerettel rendelkeznek a gyermekkorúak egészségi állapotbeli jellemzőiről, 

összetevőiről, akkor ezen információk kapcsán egyértelműen körülhatárolhatók lesznek azok 

a betegségterhek és prioritások, azaz beavatkozási pontok, melyek során megvalósulhat a 

„szükségletekre alapozott” védőnői egészségfejlesztési munka. Az egészségi állapotot 

megismerését célozhatja a 0-6 éves gyermekek halálozásának vizsgálata. 

Egy adott terület gyermekkorú népességének halálozásának, halálozási struktújárának, 

területi egyenlőtlenségének, időbeli változásosának vizsgálata segít a főbb beavatkozási 

pontok kijelelésében és az elvégzett munka eredményességének mérésében. 

A Népegészségügyi Elemezési Központ Információs Rendszerében (NEKIR) erre 

vonatkozólag is találhatók információk 

 

Csecsemőhalálozás 

 

A 0-6 éves korú népességen belül módszertani szempontból az egyik legjelentősebb 

indikátor a csecsemőhalálozás. A csecsemőhalálozás az egy éves kor betöltése előtt 

bekövetkezett halálozás, melynek mértékét az ezer élveszülöttre vonatkoztatott 

csecsemőhalálozási arányszám jellemzi.  
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A csecsemőhalálozás – bár alapvetően az egészségügyi ellátás színvonalának minősítésére 

alkalmas mutató - kiemelt jelentőségű a halálozási statisztikában, hiszen számottevő 

mértékben befolyásolja a születéskor várható átlagos élettartam alakulását. 10‰ alá 

Magyarországon 1997-ben, 5 ‰ alá pedig 2011-ben csökkent a csecsemőhalálozási 

arányszám, és azóta 2016-ig e mutató szintje folyamatosan csökkent: 2016-ban értéke 4,4‰ 

volt (9. ábra).  

Hazánk helyzete 1990-2016 között a csecsemőhalálozás tekintetében kedvezőbb volt a 

román és bolgár helyzetnél, de a lengyel halálozási értéknél is több évben. Az EU15 

tagállamok átlagánál 1990-ben jóval magasabb volt, de a folyamatos csökkenés miatt 2015-

re rendkívüli mértében megközelítette azt (9. ábra).  

 

9. ábra: A csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon, néhány európai országban és az 

EU15-átlagában*, 1990-2016. 

 

 

A kedvező országos tendencia ellenére, ha megnézzük a csecsemőhalálozás területei 

eloszlását, egyenlőtlenségeit az országon belül, akkor figyelemfelkeltő, hogy Magyarország 

észak-keleti határa mentén elhelyezkedő megyék (főként Borsod-Abaúj-Zemplén, továbbá 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megye) járásainak nagy részén az országos átlagtól 
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magasabb volt a csecsemőhalálozási kockázat. Ugyanez jellemző Somogy és Bács-Kiskun 

megye esetében is (10. ábra). 

10. ábra: 

 

 

Tehát meghatározhatóak olyan területek (járások), ahol korántsem olyan kedvező a 

csecsemőhalálozás és célként kell kitűzni annak csökkentését! A NEKIR-ben - a kis 

esetszámok ellenére - járási szinten is elérhetők a csecsemőhalálozási arányszám becsült 

éves alakulásai is, melyek segítségével egy járása vonatkozóan még pontosabb képet kaphat 

a szakember. 

 

Fontos megemlíteni, hogy a csecsemőhalálozás intenzív csökkenése és tartósan alacsony 

szintje egyrészt az egészségügy területén bekövetkezett pozitív változásoknak, másrészt a 

hazánkban hagyományosan jól működő, elsősorban a védőnők munkáját dicsérő, anya- és 

csecsemővédelemnek köszönhető.  
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A 0-6 éves korú gyermekkorú népesség halálozása 

 

Magyarországon 2007-2018. közötti időszakban 4363 gyermek halt meg 0-6 éves 

életkorában, halálozásuk vezető haláloki főcsoportok szerinti struktúráját az 9. ábra 

szemlélteti. Haláleseteik döntő része (1586 haláleset, 36%) a perinatális szakban keletkező 

bizonyos állapotok, a második legnagyobb része pedig (1167 haláleset, 27%) a veleszületett 

rendellenességek miatt következett be. Ezek a halálozási adatok egyértelműen kijelölik a 

legalapvetőbb tennivalókat, beavatkozási pontokat! E korcsoport specifikumai alapján 

kiemelendő a harmadik legtöbb halálesetet okozó (332 haláleset, 8%) külső okok miatti 

halálozás is (11. ábra), melyek legnagyobb része a balesetek miatti halálozás, melyek teljes 

mértékben megelőzhető, elkerülhető halálozásnak számítanak! 

 

11. ábra A 0-6 éves gyermek népesség haláloki struktúrája a vezető haláloki főcsoportok 

alapján, 2007-2018. 

 

 

 

 

A 0-6 éves korú gyermek népesség összes halálok miatt (a halálozás országos szintjéhez 

képest) halálozása esetében a csecsemőhalálozáshoz hasonló térbeli elrendeződést 

figyelhetünk meg. Így tehát az országos átlagot meghaladó korai halálozási kockázat Borsod-
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Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, valamint dél-nyugat Magyarországon 

Somogy megyei, Bács-Kiskun megye déli és a keleti országrész középső (Jász-Nagykun-

Szolnok megyei) járásokban halmozódott (12. ábra). A 12. ábrán megfigyelt területekhez 

hasonlóan – a Jász-Nagykun-Szolnok megyei részt kivéve és Győr-Moson-Sopron, valamint 

Békés megye néhány járási területét beleértve – halmozódott a perinatális szakban 

keletkező bizonyos állapotok és a veleszületett rendellenességek miatti országos átlagtól 

magasabb halálozási kockázat (13-14. ábra). 

 

12. ábra: 
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13. ábra: 

 

14. ábra:

 

 

A NEKIR-ben egyedileg minden megye és járás gyermeklakosságára vonatkozó adatok 

megtalálhatók. Megvizsgálható a csak az adott területen élő népességre vonatkozó 

halálozási struktúra, halálozási kockázat és annak időbeli változása is! Ezek segítik 
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azonosítani (a halálozási adatok alapján) az adott gyermekkorú népességre vonatkozó 

problémákat, beavatkozási pontokat. Fontos megemlíteni, hogy szerencsére ebben a 

korosztályban a halálozás gyakorisága viszonylag alacsony, ezért főleg járások esetében a kis 

esetszámot (bár annak hatását a rendszer igyekszik csökkenteni) érdemes figyelembe venni 

az elemzések során (pl.: haláloki struktúra)! 

 

Népegészségügyi helyzetkép 

Egészségmutatók alapján jelentős a hátrányunk az egészségügyi ellátással elkerülhető és a 

népegészségügyi beavatkozásokkal megelőzhető megbetegedések és halálozások 

tekintetében. A 2016-ban készült hazai Egészségjelentés adatai alapján minden negyedik 

(26%) haláleset megfelelő népegészségügyi beavatkozással megelőzhető lett volna. Az idő 

előtti halálozást – 65 éves kor előtti halálesetek – a nők 54%-ánál (n=5745), a férfiak 58%-

ánál (n=12160) ki lehetett volna védeni adekvát népegészségügyi tevekénységekkel. A 

népegészségügyi beavatkozásokkal megelőzhető korai halálozás mértéke közel kétszerese az 

egészségügyi ellátással megelőzhető korai halálozásnak (Varsányi et al., 2017). 

A magyarországi egészségveszteségek hátterében döntő szerep jut a következő életmóddal 

összefüggő kockázati tényezőknek: dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás, helytelen 

táplálkozás és nem megfelelő mozgás.  Az egészségveszteségek az egyént körülvevő 

környezet és az egészségmagatartással összefüggésbe hozható kockázatokra vezethetők 

vissza (Vitrai et al., 2015; Németh, 2016; Németh et al., 2016; Bauer et al., 2017; Varsányi et 

al., 2017).  

Magyarországon a halálozások fele egészség-magatartásbeli kockázati tényezőknek 

tulajdonítható, mint a helytelen táplálkozás, a dohányzás, az alkoholfogyasztás és a kevés 

testmozgás. Az uniós átlagérték ennél jóval alacsonyabb, 39%. A táplálkozási kockázatok 

szempontjából a legdrámaiabb Magyarországon a helyzet. 2017-ben az összes halálozás több 

mint negyede, 28%-a volt köthető étrenddel összefüggő kockázatokhoz (például csekély 

mértékű gyümölcs- és zöldségfogyasztás, és/vagy magas só- és cukorfogyasztás), míg az EU-

ban ez csak a halálozások 18%-a. A dohányzás (az aktív és a passzív együtt) az összes 

haláleset több mint ötödében (21%) játszott szerepet a becslések szerint. Az EU-ból egyik 
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legmagasabb arányban körülbelül a halálozások 10%-ában volt az alkoholfogyasztásnak 

szerepe. 

15. ábra: 

 

 

Mit olvashatunk le a térképgrafikonról? 

A térképen az ún. standardizált halálozási hányados (SHH) alapján vannak a megyék 

megelőzhető halálozási értékei bemutatva.  A standardizált halandósági hányados (SHH) a 

tényleges és a várható halálozás hányadosa, amely érték azt fejezi ki, hogy egy adott (módon 

csoportosított, pl. megyénként beosztott) népességcsoport relatív mértékben mennyire tér 

el egy referencia-népesség értékeitől. Ezt a mutatót gyakran százalékosan adják meg.  

Azt láthatjuk, hogy az országos átlaghoz képest (fehér szín 0 értékkel) egyes megyékben 

milyen gyakorisággal jelennek meg az elsődleges megelőzéssel befolyásolható, elkerülhető 

halálozások.  
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A lila értékek az országos átlagtól magasabb, míg a zöld értékek az országos átlag alatti 

megyéket jelöli (minél erősebb a szín annál magasabb az országos átlagtól való eltérés a 

megyék esetében). A színek mellett pöttyözés is látható a térképen, itt a jelzés azt mutatja 

meg, melyek azok a megyék, amelyek az országos átlagtól szignifikánsan eltérnek. A 

statisztikában egy eredmény akkor szignifikáns, ha annak a valószínűsége, hogy az csupán a 

véletlenek összjátékaként jött ki az eredmény, egy előre meghatározott érték alatt marad, 

(az érték általában 5%). Tehát a pöttyösen jelölt megyék esetében a hibahatárt (vagy 

szignifikanciaszintet) meghaladja a kapott eredmény. Azaz lefordítva nem véletlen hiba 

okozza a különbséget két érték közötti különbséget, hanem a halálozási értékek közötti 

tényleges különbség.   

A 15. ábra térképén a férfi lakosság halálozásából azok a betegségek (halálokok) kerültek 

ábrázolásra, amelyek az elsődleges, primer prevenció módszereivel megelőzhetők lettek 

volna.  Az országos átlag Veszprém, Bács-Kiskun és Hajdú-Bihar megyét jellemzi, ettől 

minimálisan rosszabb halálozási mutatók Somogy Vas Békés és Jász-Nagykun Szolnok 

megyékben találhatók (SHH 1,015) vannak. Az országos átlagtól szignifikánsan magasabb 

primer prevencióval megelőzhető halálozás Heves, Fejér, Komárom-Esztergom megyékben 

van (itt a SHH 1,11 körüli), jelentősen az országos átlag feletti halálozás Tolna és Baranya 

megyék mellett az északi országrész megyéit jellemzi Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és 

Szabolcs-Szatmár- Bereg megyét. Az országos átlagtól minimálisan jobb halálozási érték Zala 

megyében számolható (SHH 0,985) és szignifikánsan az országos átlag feletti jobb érték 

jelenik meg Győr-Moson-Sopron, Csongrád és Pest megyében. Kiemelkedően jó érték ebben 

az esetben Budapesten található (mely valószínűleg magyarázható az egészségügyi ellátók 

jelentős számával). 
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16. ábra: 

 

A magyar nők korai halálozása az összes halálok miatt csökkenő tendenciájú, azonban az 

országon belül (a halálozás országos szintjéhez képest) jelentős különbségeket találunk a 

térbeli elrendeződésben, eloszlásban. Az országos átlagot meghaladó korai halálozási 

kockázat Északkelet-, Délnyugat-Magyarország és a keleti országrész középső részén 

elhelyezkedő területeken halmozódott. Ezekhez a területekhez hasonlóan – az északkeleti 

országrészt kivéve – halmozódott az elsődleges megelőzéssel befolyásolható (EMB halálozás) 

elkerülhető halálozás miatti országos átlagtól magasabb halálozási kockázat. Ebbe a NEKIR-

ben megtalálható összetett halálozási csoportba beletartozik minden olyan halálok miatti 

halálozás, ami az OECD/Eurostat meghatározása szerint elsődleges megelőzéssel, vagyis 

megfelelő életmóddal, egészségtudatos magatartással elkerülhető lett volna. Ide tartoznak 

bizonyos fertőző betegségek (védőoltás jelentősége), számos daganattípus (így pl. 

tüdődaganat), a keringési betegségek mintegy fele, bizonyos légzőrendszeri betegségek, 

balesetek, öngyilkosság, és az alkoholhasználattal összefüggésbe hozható halálokok. Ez az 

EMB halálozás az összes női 75 életév előtt bekövetkező haláleset 44%-át teszi ki! Ez azt 
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jelenti, hogy hatékony egészségfejlesztési beavatkozásokkal jelentősen csökkenthető lenne 

népességi szinten a magyar női halálozás. 

Egészségmagatartás átfogó vizsgálata 

NNK EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt keretében 2018-ban 7–18 éves 

iskolás gyermekek egészségmagatartásának átfogó vizsgálata (N=5070) szerint a tanulói 

csoportok nagyrészt egészségesnek érzik magukat, ez csökken az életkor növekedésével. A 

középiskolás korosztály jelezte nagyobb mértékben a lelki problémák megjelenését, a kisebb 

korcsoportokban kiemelkedik a mozgás és az egészséges táplálkozás témaköreinek 

fontossága, mint az egészségesség feltétele és a legfontosabb számukra, hogy egészségesek 

legyenek. Az egészséget a boldogsággal (mosoly) azonosítják. Ahogy korban előrehaladnak a 

tanulók, egyre fontosabb szerepet játszik a „szakmai siker”, azaz a továbbtanulás, az iskolai 

eredmények, a megbecsültség. Korosztálytól függetlenül a tanulók túlnyomó többségének 

fontos vagy nagyon fontos az egészsége. Erősen befolyásolja az egészséget az anyagi helyzet, 

a szociális háttér is, minden évfolyamon jellemző, hogy jól szituált családok gyermekei érzik 

inkább egészségesnek magukat, mint az átlag. A tanulók tudatosak saját egészségükkel, 

illetve annak megőrzésével kapcsolatban. A legkisebbek szerint legtöbbet egészségük 

megőrzése érdekében a szüleik tehetnek. Felsőbb évfolyamokon ez már átalakul, és saját 

magukat jelölik meg fő felelősként az egészségük megőrzése kapcsán a fiatalok. 

 

4. Jogszabályi háttér 
 

Az 1997. évi egészségügyről szóló CLIV. törvényben megfogalmazottak szolgálnak útmutatóul 

minden egészségügyi szolgáltató számára, ezen kívül minden egészségügyi és 

egészségfejlesztési tevékenységre is (4. § 1.). A törvény együttműködést fogalmaz meg az 

egészség megőrzésében, fejlesztésében és helyreállításában az egészségügyi ellátórendszer 

prioritása helyett. Cselekvés csak nemzeti szinten valósítható meg, melyben az egészségügyi 

szervezet kiemelt partnerei a szociális ellátórendszer, a környezetvédelem, a politikai 

szektor, valamint az egészségre orientált társadalmi gyakorlatok (1997. évi egészségügyről 

szóló CLIV. törvény bevezető rész). Társadalmi gyakorlat alatt érthetjük például az oktatási 
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intézmények, civil szervezetek, állami intézmények, egyéb szervezetek egészségfejlesztésre 

irányuló tevékenységeit.  

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről Egészségfejlesztés fejezetéből a következő 

elemeket érdemes megemlíteni: 

− „38. § (4) Az egészségnevelés kiterjed a betegségek és kórmegelőző állapotok 

megelőzésével, korai felismerésével és az egészséges életmóddal kapcsolatos 

tudnivalók, módszerek ismertetésére is. Ennek során hangsúlyozandó az egyén és a 

közösség lehetősége és felelőssége egészségével kapcsolatban. 

− (5) Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív részvétel, 

ezért az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az 

életmód-tanácsadásra történő felkészítésre.” 

A jogszabályban megfogalmazott egészségfejlesztés alapja az egyéni és a közösségi 

egészségfejlesztés. Az egyéni egészségfejlesztés továbblépésének kulcsszavai életmód-

tanácsadás, jártasságok, képességek fejlesztése, a veszélyek megelőzése mellett az 

egészséges magatartásra fókuszálás. Az egyéni egészségtervezésben az ismeretátadás 

mellett a képességfejlesztés elemeinek is meg kell jelennie, valamint a negatív tényezők 

mellett pozitívumok, lehetőségek, erőforrások felhasználására is irányulnia kell. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján az egészségügyi 

alapellátás hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos ellátás, melyben mind az 

egyéni (gyógyítás, gondozás, rehabilitáció, egészségi állapot figyelemmel kísérése, 

egészségügyi felvilágosítás, nevelés, egészségfejlesztés, egészségtervezés támogatása), mind 

a közösségi ellátás (betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás) 

biztosítása megjelenik (1. § 1-2.). Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény következő elemét érdemes megemlíteni: 

− „1. § (2) az egészségügyi alapellátás feladatai: b) az egyén egészségi állapotának 

figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, 

egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása.” 
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Kompetencia fejlesztés a tananyag újszerűségével 

 

- A tananyag segít a védőnőnek, hogy fókuszban az egészségfejlesztése legyen, 

melynek elemei a felvilágosítás, az egészségnevelés. 

- Aktuális szaknyelvi terminológiával tudásbővítés és korszerű ismeretátadás 

valósulhat meg. 

-  Kitekintést kap a védőnő hazai és nemzeti gyakorlatokra. 

- Megvalósítható gyakorlatorientált módszerek, tanácsok a felmérés – tervezés –

kivitelezés egységében vannak összegyűjtve. 

- Protektív faktorok megerősítését kapja a védőnő a mindennapi 

egészségfejlesztéséhez középpontban az erőforrásokkal. 

- Korspecifikus differenciálás egyéni és közösségi színtéren. 

 

5. Az egészség és meghatározói 
 

A tudomány fejlődése következtében a morbiditási és a mortalitási indikációk változásai is 

eredményezték az egészség fogalmának az átalakulását. XIX. század előtt vezető halálokok 

között szerepeltek a fertőző, járványos betegségek, melyek a XX. század közepére 

visszaszorultak az orvostudomány diagnosztikus, terápiás fejlődése, valamint a 

kemoprevenció és higiénés ismeretek kiteljesedése által. A járványos betegségek 

csökkentek, de a daganatos betegségek, a keringési rendszer elváltozásai, az erőszakos 

kórokok (balesetek), az allergiák és a mentális zavarok száma jelentősen megemelkedett. 

Némely betegségcsoport előfordulása a XIX. század kezdetétől kb. félévszázad alatt 

megháromszorozódott (például a daganatok) (Susánszky  et al., 2008). A betegségspektrum 

átalakulása végett az okok magyarázata a kórokozó elmélettől az életmód és a magatartás, 

mint kóroki tényező felé indult el.  Elsőként az 1930-1950-es évek közötti pszichoszomatikus 

kutatások a szorongások, a distressz szerepét bizonyították a betegségek előidéző 
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faktoraiként, a lelki zavarok által a testben keletkező válaszok a vegetatív idegrendszer révén 

indukálódnak. Már az 1974-es La Londe riport megfogalmazása szerint is az egészségi állapot 

közel feléért, 43%-nyi mennyiségben az életmód felelős, ez a tény a mai napig megállja 

helyét. Majd ezt követően a bio-pszichoszociális modell felismerte mind a pszichés, mind a 

szociális, mind a kulturális okok szerepét a betegségek kialakulásában és lefolyásában 

(Kulcsár, 1998). „Krieger és Zierler véleménye szerint is korunk népegészségügyi 

problémáinak hátterében a biológiai okok mellett pszichoszociális, életmódbeli és a modern 

kultúrából eredő káros, ún. „nocebo”- hatások állnak” (Pikó, 2003).  

A mai modern egészségértelmezések alapján pedig egy olyan aktív egészségfogalom az 

elfogadott, mely tudatos, tevékeny közreműködést kíván mindenkitől. A testi jólét 

megkívánásától ez a fogalomkör fokozatosan bővült a lelki harmónia idesorolásával, majd 

társadalmi töltést is kapott. Ez az irány elsősorban azt jelenti, hogy a szociális jólét bizonyos 

elemei is bekerültek az egészség feltételei közé. Az egészség szempontjából az egyének és a 

társadalmi csoportok egymással szoros kapcsolatban, összefüggésben vannak. Az ember 

magatartását külső hatások is érik, valamint saját és mások egyénisége is befolyásolja 

(Forrai, 2002).  Erre alapozódik az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 1946) definíciója, ami 

szerint az egészség a teljes testi, lelki és szociális jóllét egyensúly állapota, nem csupán a 

betegség és/vagy nyomorékság hiánya (1948. évi XII. törvény).  

Az egészségnek és betegségnek az egymáshoz való viszonyát ma már egyre inkább az 

egészségből kiindulva határozzák meg. Ilyenkor az egészséget, mint a környezet és az emberi 

szervezet közötti dinamikus egyensúlyi állapotot veszik figyelembe, és azt is mérlegelik, hogy 

az egyensúlyt veszélyeztető belső vagy külső károkat mennyire képes az adott személy 

elhárítani. Az említett pozitív egészségfogalom alatt tehát az is érthető, hogy az egyensúlyt 

az egyén mennyire képes aktívan befolyásolni.  Az egészség dinamikus állapot, valamennyi 

ember potenciálja különböző, mindenkinek eltérő egészségi szükségletei vannak (Ewlens et 

al., 1999). „A jóllét minden ember saját személyiségének, genetikai-biológiai kapacitásának 

és társadalmi helyzetének eredőjeként tekinthető” (Pikó, 2011).  Ezért az egészség 

értelmezése is egyénenként különböző, mindenkinek mást jelent az egészség, a teljesség, az 

egyensúly, mindig személyre szabott, individuális. 
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Az egészséget a passzív állapot helyett folyamatként értelmezzük. A cselekvőkészség 

fejlődése az egész életet végigkíséri, az egyén új kompetenciák elsajátítására törekszik. Az 

egészség egyúttal problémamegoldásra és az érzelmek irányítására való képesség is, ami a 

pozitív énkép, a testi-lelki elégedettség megőrzésének a forrása. A lényeg az egészség 

multidimenzionális volta. Testi, lelki, szellemi és társadalmi szempontok egyaránt léteznek, 

ezek egymástól nem elválaszthatók, még ha súlypontozásaik különbözőek is (Aszmann, 

1998).  A holisztikus egészség szemlélet hatására az egészség fogalmának, komplexitásának 

további bővülése során a szociális és a spirituális dimenzió is megjelent, így beszélhetünk 

bio-pszicho-szociális-spirituális paradigmáról (Csima, 2013). Az egészség említett összetevői 

állandó kölcsönhatásban állnak egymással, mintegy rendszer részeként befolyásolják egymás 

működését. Ezen rendszerszemlélet segítségével magyarázható, hogy a szervezet egyes 

részeinek kóros működése kihat a szervezet egészére. De ha a rendszert tágabban 

értelmezzük, mint az egyént és az őt körülvevő szociális hálót, akkor az adott embernél 

bekövetkező elváltozások kihatnak a család és a tágabb környezete életére is (Kulcsár, 1998). 

Az Egészségügyi Világszervezet az egészség meghatározását az 1980-as évek végén 

kiszélesítette, az egyén és a társadalom teljesítménye felől megközelítve, hangsúlyokat a 

kiterjesztett erőforrásokra helyezve. Az egészség azt jelenti, hogy az egyén vagy a csoport 

milyen mértékben képes realizálni törekvéseit és kielégíteni igényeit, hogyan tud 

alkalmazkodni környezetéhez (Naidoo et al., 1999). Az 1986-os Nemzetközi 

Egészségfejlesztési Konferencián megfogalmazott Ottawai Egészségfejlesztési Chartában 

rögzítettek alapján „az egészséget tehát úgy lehet felfogni, mint a mindennapi élethez  

szükséges erőforrást,  nem pedig mint életcélt. Az egészség olyan pozitív koncepció, amely az 

egyéni és társadalmi létfeltételeket, valamint fizikai teljesítőképességet hangsúlyozza” 

(Kishegyi et al., 2004).  

 „A XXI. század kulcsfogalmai a változás és a globalizáció. Anthony Giddens fogalmazza meg 

több helyen, hogy a XXI. században egy dolog biztos, hogy a változás állandó. Évszázadokon 

keresztül a hagyomány, a tradíció volt a családok, az egyének, a közösségek életmódjának, 

viselkedésének, kultúrájának, mentalitásának az alapja és meghatározója” (Benkő, 2009). 

Mai világunkban pedig a változás szövi át mindennapjainkat, így az egészségünket is.  A 

korábbi években kidolgozott, az adott korhoz igazodó egészség fogalmakat nem szabad 

elvetni, de érdemes továbbgondolni, újraértelmezni a jelenkor kihívásaihoz, elvárásaihoz 
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igazítani. „Az egészség az ember életfolyamatában olyan báziskompetencia, amely a testi-

lelki-szociális alkalmazkodó-, alakító-, és önmegvalósító képesség biztosítéka a globalizált 

környezet szocializációs feltételei között. Az egészség az ember tulajdonsága, amely azt 

mutatja, hogy egyéni élete folyamán hogyan képes alapkompetenciáit, tanulási folyamatait, 

biológiai-pszichikus-szociális alkalmazkodó- és alakítóképességét irányítani, alkalmazkodni, 

saját magát megvalósítani” (Székely et al., 2007). Jelenkorban az egészség egydimenziós 

megközelítéstől a többdimenziós felé, míg az egészség organikus feltételeitől a személyes 

feltételek irányába kell haladnunk, valamint az individuális felfogás mellett az egészség 

szituatív – az egyén életkörülményeinek kontextusába ágyazva értelmezendő, ami egy 

dinamikus folyamat eredménye (Benkő, 2009). 

Felvilágosítástól az egészségfejlesztésig 

 A felvilágosítás a XIX. század végén is és ma is a fiatalság, a lakosság számára nehezen 

érthető a szaknyelvbe ágyazott egészségügyi szakismertek közvetítése, illetve a téves 

információk korrekciója miatt (Karácsony, 2018). Az egészségügyi felvilágosítás a homályos 

ismeretek, tévhitek eloszlatása, felfoghatóvá tétele, azaz ismeretközlés. Ebben az időben a 

felvilágosítás elsősorban a közegészségügyi helyzet javítását irányozta elő, a veszélyeztető 

tényezők megismertetését, tehát tudásbővítést az egészségtelen életmódról, valamint az 

egészségi állapot fenntartásáról. A felvilágosítás célja az ismeretátadás, ismeretpontosítás 

volt, főként az egészséget negatívan befolyásoló tevékenységekre összpontosított (Szeles et 

al., 1998) (Meleg, 2002), ami önmagában nem elég az egészségvédő magatartás eléréséhez, 

követéséhez (Métneki, 2001).   

Az egészségnevelés is a bajok elhárítására, a veszélyekre próbálta a figyelmet felhívni, a 

prediktív tényezőkre figyelmeztetett, a patogén egészségmagatartást vette górcső alá. A 

választási lehetőségekről, a betegségek megelőzési módjáról tájékoztat, életmód 

változtatásra ösztönöz és az egyénre hárított felelősség áll a középpontjában (Ewles et al., 

1999). Az egészségnevelésnek az emberek szükségleteit kell felmérnie, tájékoztatást adni a 

választási lehetőségekről, a betegségek megelőzési módjáról, az életmód-változtatásról, 

többféle útirányt mutatni és a cselekvésre ösztönzőleg hatni. A hagyományos 

egészségnevelés rizikófaktor-elméleten alapuló, elsősorban a betegségek megelőzésére, a 

meglévő problémák korrigálására, a figyelem felkeltésére irányuló, jelen időre fókuszáló 
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preventív tevékenység (Ratalics, 2002) (Meleg, 2006), tartalma az orvostudományon kívül a 

társadalomtudományok diszciplínáiból is áll (Gritz, 2007). A hagyományos egészségnevelés 

során elsősorban az egészségi állapot fenntartására irányuló szabályok, a közegészségügyi 

problémák és a testi nevelés kerül felszínre, a lelki egészséggel nem, vagy kevésbé 

foglalkozik. Az egészségnevelés magatartásformálás, amely magában foglalja az 

egészségügyi felvilágosítást is mint tudatformálást (Nyárasdy et al., 2009). A személyes, 

egyéni felelősséget hangsúlyozza, és az egészségi állapotot az egyéni életmódból kiindulva 

értelmezi. Az egészség javítására a betegségek megelőzése, kezelése révén törekszik, így 

kulcsszereplő az orvos és az egészségneveléssel foglalkozó szakember, aki eldönti, mire van 

szükség (Naidoo et al., 1999). A hagyományos egészségnevelés a WHO definíciója alapján 

magában foglalja a változatos kommunikációs formákat használó tanulási lehetőségeket, 

melyek célja az egészséggel kapcsolatos ismeretek, tudás és készségek bővítése az egyén és 

a népesség egészségének előmozdítása érdekében. Az új típusú egészségnevelés viszont 

olyan változatos (célcsoport-, életkor- és személyiségspecifikus) kommunikációs és 

kooperációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetőségek folyamata, 

amely az egészséggel kapcsolatos tudás (ismeretek, készségek, jártasságok, képességek, 

attitűdök) megszerzéséhez, fejlesztéséhez nyújt segítséget az egyén és a közösség/ek 

egészségének előmozdítása érdekében (Paulus, 1995). A korszerű egészségnevelés egészség- 

és cselekvésorientált tevékenység, a pozitív egészségképre épít, a természeti – társadalmi 

környezetbe integrált egyén kerül a középpontjába, a rövidtávú magatartásváltoztatás 

helyett az életvezetési készségek fejlesztése a célja (Benkő, 2019). 

Az egészségmegőrzés fogalmát Marc Lalonde használta elsőként 1974-es jelentésében: „az 

egészségmegőrzés olyan közvetítő stratégia, amely hidat képez az emberek és a környezetük 

között valamint az egyéni választás és a társadalmi felelősség szintézisét valósítja meg” 

(Naidoo, J. et al., 1999). 

Az egészségfejlesztés az 1980-as évektől kezdett elterjedni párhuzamosan az egészség 

fogalmában bekövetkező paradigmaváltozással, amikor egyre inkább felismerték, hogy 

egészségnevelés révén az egyének nem lesznek képesek megváltoztatni hosszútávon és 

tartósan saját maguk és tágabb környezetük egészségmagatartását (Kósa, 2010).  

Az egészségfejlesztés alapelvei  
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Az egészségfejlesztés aktív, cselekvő, pozitív tevékenység, mivel szándéka és akarata 

ellenére senkinek sem fejleszthető az egészsége, partnerséget, részvételt, személyes 

felelősséget vár el az egyéntől (Meleg, 2006), (Benkő, 2009). A fejlesztés szó már maga is 

növekedést jelent, egy folyamatot, élethosszig tartó fejlődést (Benkő, 2003), melyet az 

egyénnek is akarnia kell, motiváció szükséges hozzá. Feltételezi a megfelelő ismeret 

birtokában az öntevékenységet, az önkontrollt, ami csak akkor lehetséges, ha az 

egészségforrásait is ismerjük és nemcsak a veszélyeket. A gondolkodás középpontjába a 

betegség-központúság helyett az egészség-központúság kerül. Az egyének, közösségek 

képessé válnak saját egészségük fenntartására, ellenőrzésére, ezáltal lehetőségük van 

egészségi állapotuk és életminőségük irányítására, módosítására, javítására. Az egészség 

tehát mint a mindennapi élet erőforrása, mind társadalmi és mind egyéni erőforrás (Kishegyi 

et al., 2004). Ez a feladat elképzelhetetlen a tágabb környezet, a társadalmi háttér ismerete 

és az együttműködése nélkül. Továbbá szükséges a tudatos kormányzati törekvés és 

beavatkozás és az egészséget támogató kedvező környezet. 

A modern egészségfejlesztés alapjait az egészségfejlesztés alapdokumentumaként számon 

tartott Ottawai Charta 1986-ban fogalmazta meg, emblémája (1. ábra) is ekkor jött létre, 

melyet a további konferenciák megerősítettek apróbb módosításokkal. A piros színű külső 

kör az építmény, a bástya, ami körbe fogja a többi feladatot, az alapot képviseli, a politikai 

irányelveket, célkitűzéseket. A kör az egészséget támogató szakmapolitikai irányelvek 

megfogalmazását, a politikai tevékenység egybe tartó egységét jelenti. A kör három szárnyat 

foglal magába, amelyek kulcsfontosságú cselekvési területeket ölelnek fel. A felső szárny, a 

közösségi cselekvés erősítése és a személyes készségek fejlesztése. Ez a szárny megtöri a 

kört, szimbolizálja azt, hogy a társadalom, a közösségek, valamint az egyének folyamatosan 

változnak, melyre a szakpolitikai területnek folyamatosan reagálnia kell és fejlődnie ahhoz, 

hogy kövesse ezeket a változásokat. A középső szárny az egészséget támogató környezet 

kialakítását és fenntartását jelenti, az alsó szárny pedig az egészségügyi ellátó rendszer 

megelőzés központú áthangolását a betegségek megelőzése és az egészség elősegítése 

érdekében. A körön belüli kerek folt jelenti a három alapvető egészségfejlesztési stratégiát, 

hosszabb távú cselekvési tervet, amelyre szükség van és alkalmazni kell minden 

egészségfejlesztési akció során, ami az egészség előmozdítására, lehetővé tételére, 
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közvetítésére és érdekképviseletére irányul (képessé tesz, pártol; támogat, közbenjár; 

közbelép, beavatkozik) (Health Promotion Glossary, 1998).  

 

17. ábra: Az egészségfejlesztés emblémája 

 (Forrás: Kósa, 2010) 

 

Összességében a logó azt az elképzelést tükrözi, hogy az egészségfejlesztés átfogó, koherens 

és integrált módon alkalmazza a különböző stratégiákat és módszereket. Az Ottawa Charta 

emblémájának tartalmi mondanivalójából az 1997. évi egészségügyről szóló CLIV. (37. § 2.) 

törvényben az egészségfejlesztés cselekvési területei jelennek meg.  

Az egészségfejlesztés feltételei  

Az egészségfejlesztő tevékenységek megvalósítása a különböző ágazatok szoros 

együttműködését igényli, ugyanis az egészségre nem csupán az egészségügyi ágazatnak van 

ráhatása. Így az egészségközpontú kormányzás, egészséget szolgáló közpolitikák meglétét 

és ágazatok közötti (interszektoriális) együttműködést feltételez az egészség fejlesztése, a 

betegségek megelőzése érdekében. Jó példák erre hazánkban a nemdohányzók védelmében 

tett különféle kereskedelmi szabályozások és egyéb tiltó intézkedések vagy az egészségtelen 

élelmiszerekre kivetett népegészségügyi termékadó. További feltételek: 

- Szervezeti szintű fejlesztések. 
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- Gazdasági és szabályozási tevékenységek. 

- Egészségügyi ellátás átszervezése. 

- Kedvező környezet kialakítása.  

- Közösségi tevékenységek erősítése. 

 

A magatartásváltozásra vonatkozó elméleti modellek 

 

Az életmód jelentősége ismert a betegségek megelőzésében, kiemelten a krónikus, 

nemfertőző megbetegedések kialakulásában. Sokféle elméleti modell létezik a 

magatartásváltozás létrejöttének és fenntartásának lehetséges magyarázataival, amely az 

egészségfejlesztés és a prevenció gyakorlatát segíti. Az elméleti modellek alkalmazása 

hasznos és szükséges a magatartásváltoztatást célzó beavatkozások tervezése során, mert a 

magatartásváltozás mozgatórúgóinak, folyamatának megértése segíti az evidencián alapuló 

beavatkozások kiválasztását, tervezését, végrehajtását és értékelését (Kok et al., 2017). 

Az egészségfejlesztési vagy betegségmegelőzési programok/tevékenységek általában egy-

egy elméleti modellre vagy azok kombinációjára épülhetnek a célcsoport, az adott 

egészségprobléma, és ezek kontextusának, a kultúrának figyelembevételével (NCI, 2005). 

Az adott intervenciónak megfelelő modell megválasztása függ a viselkedés, a célpopuláció és 

a környezet számos tulajdonságától (Glanz et al., 2005). 

Az adott személy magatartásának megváltoztatásához az alábbi 8 feltétel közül legalább egy 

megléte szükséges: szilárd elhatározás, készségek, társas nyomás, több előny, mint hátrány, 

önképpel megegyező viselkedés, pozitív érzelmi reakció, észlelt önhatékonyság, környezeti 

akadályok hiánya (J. Thesenvitz et al.,2011). 

Az magatartásváltozásra vonatkozó elméleti modellek közül kettő kerül bemutatásra, melyek 

támpontot adhatnak a jelenlegi, csupán tudásátadáson alapuló szemlélet 

megváltoztatásához, és a gyakorlatban alkalmazandó eszköztár kibővítéséhez. 

1) Prochaska and DiClemente modell   

Az elmélet az akaratlagos változtatás modellje, amelynek fókuszában az egyén döntése, 

valamint a változtatás folyamata áll, kevésbé kapnak hangsúlyt a változásra ható társas vagy 
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környezeti tényezők.  A változást az elmélet egymást követő változási szakaszok 

visszaesésekkel tarkított láncolataként írja le. Az egészségmagatartás változásának fázisait 

ismertető „Prochaska & DiClemente „A viselkedés transzteoretikus modellje” (Stages of 

Change Model) stádiumait az 1. táblázat foglalja össze.    

1.  táblázat: A viselkedés transzteoretikus modell stádiumai 
(Forrás: NCI,2005) 

 

„A viselkedés transzteoretikus modellje” alapján a gyakorlati életre adaptált, kibővített 

verzió, az úgynevezett „forgóajtó modell” az alábbi 18. ábra szemlélteti, ahol a fő 

stádiumoknál alkalmazható gyakorlati támogatási lehetőségeket a szövegdobozok 

tartalmazzák. 

  

Szakasz a modell szerint Definíció Stratégiák 

Fontolgatás előtti szakasz 
Nem érdekli a viselkedés 

változtatása az elkövetkező 6 
hónapban 

A tudatosság növelése a 
változás szükségességére; 

személyre szabott információ 
a kockázatokról és 

előnyökről 

Fontolgatás 
Döntés a viselkedés 

változásáról a következő 6 
hónapban 

Motiváció támogatása 

Felkészülés 

Változtatási szándék, a 
változtatással kapcsolatos 

információk megtervezése és 
gyűjtése 

Konkrét cselekvési terv 
meghatározása 

Cselekvés 
A viselkedés megváltozott az 

elmúlt 6 hónapban 

Visszajelzések, 
problémamegoldás, 

támogatás 

Fenntartás 
A viselkedés fenntartása 

több mint 6 hónapig 

Megküzdési stratégiák 
bevezetése a visszaesés 

elkerülésére 
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18. ábra:  A „forgóajtó modell” szemléltetése (Forrás: Barna, 2018) 

 

 

 

Forgó ajtó modell lépései 

1. A fontolgatást megelőző stádium: az egyén még nincs tudatában a változás 

szükségességének, nem motivált abban, hogy változtasson egészségkárosító 

magatartásán, szokásain. 

2. A fontolgatás stádiuma: belép a forgóajtón, kellő motivációval rendelkezik a 

változtatásra. 

3. Az állásfoglalás stádiuma: az alternatívák mérlegelése után komoly döntést hoz arra 

vonatkozóan, hogyan változtasson magatartásán, egy adott szokásán. 

4. A cselekvés stádiuma: elkezdődik a változtatás folyamata, amelynek aktív 

résztvevője. Aktívan cselekszik, különböző stratégiákat dolgoz ki. 
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5. A fenntartás stádiuma: ebben a stádiumban az emberek azért harcolnak, hogy 

fenntartsák a változást és ennek érdekében különböző megküzdési stratégiákat 

vetnek be. 

6. A visszaesés stádiuma: nem sikerül kilépni a forgóajtón, visszaesnek előbb-utóbb 

(egyéni különbségek). Fontos, hogy képletesen szólva „ne kerüljenek messze a 

forgóajtótól”, így újra kezdődhessen a fontolgatás stádiuma.  

7. A kilépés stádiuma: az emberek rögzítették a magatartásváltozást (pl. abbahagyták a 

dohányzást, csökkent a testsúlyuk stb.). Megnövekedett az önbecsülésük, ők 

irányítják a sorsukat. 

 

2) Integratív modell 

Tudományosan megalapozott, hogy a viselkedést eredményesen változtató beavatkozások 

egyszerre bővítik az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket és készségeket, 

motiválnak életmódváltásra és biztosítják a magatartásváltoztatást támogató társas és fizikai 

környezetet is.  A COM-B rendszer (19. ábra) az egészségmagatartást és az azt befolyásoló 

elemek szerkezetét hatásrendszerét határozza meg. A COM-B rendszer alapján a magatartás 

befolyásolásához három tényező együttes hatása szükséges: 

a) pszichológiai és fizikai képesség, azaz az ismeretek és a magatartásváltozás 

megvalósításhoz szükséges testi és lelki készségek szabják meg, pl. a dohányzást 

választva, a leszokáshoz többek között olyan ismeretekre van szükség, hogy mi a 

leszokás ajánlott menete, milyen leszokást támogató termékek, szolgáltatások 

érhetők el, valamint készségek is szükségesek, mint az elhatározottság, a kitartás. 

b) motiváció, amely a cselekvést elindító tudatos döntések, szándékok és 

automatikusan adott válaszok, szokások kialakulását segíti elő, pl. a leszokásról való 

döntés várandósság előtt a gyermek egészsége miatt. 

c) körülmények, azaz a viselkedésváltozást elősegítő fizikai, valamint a szociális vagy 

összefoglalóan a kulturális környezet, pl. dohányzó környezet, a család, a kollégák 

dohányzása. 
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19. ábra: A COM-B modell rendszere  

(Forrás: Járomi et al., 2016) 

 

      

 

 

6. Egyéni egészségfejlesztés 

Egészséget befolyásoló tényezők a védőnői gondozás szemszögéből 

A védőnői gondozás keretein belül a védőnőnek rálátása adódik a gondozott és családja 

életmódjára, a családlátogatások során pedig az adott család fizikai, kémiai, biológiai 

környezetére. A rizikószűrés kérdőívek kitöltésének segítségével jól körülírhatóak a 

gondozott társadalmi környezetének egyes elemei is. Továbbá lehetőség adódik a gondozott 

egészségfejlesztésére is, vagyis felhívni a figyelmet, az egészséget negatív irányba 

befolyásoló tényezőkre és megerősíteni az egészségnyereséget elősegítő faktorokat. Fontos 

megjegyezni azt, hogy a védőnőnek a gondozott társadalmi környezetére (gazdasági, 

demográfiai helyzet, pl. jövedelem, iskolázottság) és a belső tényezőkre (pl. életkor, 

LEHETŐSÉG Oppurtunity 

társas 
környezet 

fizikai 
környezet 

MOTIVÁLTSÁG  Motivation 

szándék szokás 

KÉPESSÉG  Capability 

fizikai szellemi 

Egészségmagatartás 

Behavior 
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genetika) nincs ráhatása, befolyása. A nem befolyásolható tényezők miatt egyenlőtlenség 

alakulhat ki, melyet a védőnő csökkenteni tud a célzott intervenciókkal. 

Az egyéni egészségfejlesztés során fontos a következők figyelembevétele: 

a) az egészséget befolyásoló tényezők  

Ahhoz, hogy megfelelő módon értelmezni tudjuk az emberek egészséggel szembeni 

elvárását, meg kell ismernünk az egészséget befolyásoló, meghatározó tényezőket. A 

Népegészségügyi Jelentés 2004 egészségmodellje alapján az egészségi állapotot számos 

(egyéni, társadalmi, gazdasági és környezeti) tényező határozza meg, ezek a tényezők 

összetettek és kölcsönösen hatnak egymásra, így formálják és alakítják az egyének és a 

lakosság egészségi állapotát. Ebből az következik, hogy az egészségfejlesztési tevékenységek 

során az összes egészséget meghatározó tényezőre együtt kell hatni, nemcsak az egyéni 

tényezőket kell megcélozni – mint pl. egészségmagatartás, életmód –, hanem a jövedelem, a 

társadalmi státusz, az iskolázottság, foglalkozási státusz, a munkakörülmények, a megfelelő 

egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a fizikai környezet faktorait is befolyásolni 

szükséges. Az egészséget természetesen befolyásolja még mindezeken túlmenően az 

egészségpolitika, a méltányos hozzáférés az egészségügyi ellátáshoz és az egészségügyi 

ellátás struktúrájának és folyamatának minősége is. Munkánk során mindig az egyén 

közvetlen közelében tapasztalható hatásoktól haladunk kifelé a tágabb környezeti hatások 

megismerése felé, az ember, mint biológiai lény felől a család, a közvetlen környezet, a 

tágabb környezet, a település, az ország, a globális hatások felé. A negyedik ábra mutatja a 

középpontban elhelyezkedő egyén egészségére befolyással bíró tényezők sokaságát, 

valamint az egyes tényezők közötti kölcsönhatásokat, ezzel is ábrázolva az egészséghatások 

komplexitását. A rendszer bármely összetevőjének változása hatással van a többi tényezőre 

is, könnyen megbomolhat az érzékeny egyensúly. Látható, hogy az egyéni magatartást 

milyen sok különböző külső és belső hatás befolyásolja: pl. a személyes élettörténet, az 

örökletes adottságok, a szociális viszonyok, a személy által elfogadott értékek és normák, a 

munka- és életfeltételek, a környezeti tényezők, a társas kapcsolatok (Vitrai, 2011). 
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20. ábra: Az egészséget befolyásoló tényezők komplex rendszere 
 (Forrás: Vitrai, 2011) 

 

 

b) egyéni egészséghiedelmek, tévhitek 

Az egészséghiedelem modelljét a 21. ábra jól szemlélteti az egészség és az 

egészségmagatartás egyéni viszonyulását az adott állapottal, a betegséggel kapcsolatban 

észlelt fenyegetettség és az egészségmagatartás értékelése határozza meg. A fenyegetettség 

összetevője az észlelt hajlam a betegségre és az állapot várható következményeinek 

vélelmezett súlyossága. A magatartás értékelése két összetevőből áll: az ajánlott 

egészségmagatartás megvalósításának az észlelt ráfordítások vagy akadályok, másrészt az 

észlelt haszon vagy hatékonyság mérlegeléséből. Az, hogy az egyén végül is milyen 

változtatásokat tesz meg, az előbbiek mellett az általános egészség-motivációja és az olyan 

jelzések formálják, mint pl. a betegségre utaló tünetek megnyilvánulása, a médiából érkező 

információk, az egészségfejlesztő kampányok indukálta hatások. 
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21. ábra: Abraham és Sheeran egészséghiedelem-modellje  

(Forrás: Füzesi et al., 2016) 

 

Egyéni egészséghiedelmek, tévhitek védőnői felmérése 

Észlelt súlyosság 

- Mennyire tapasztalja a betegségre utaló jelzéseket és érzi, hogy változtatni kell? 

- Környezete reakciója? 

- A kapott tájékoztatást követően milyen gondolatai vannak? 

Észlelt hajlam 

- Mit gondol, mennyire hajlamos az adott betegségre? 

- Mit gondol, ha nem változtat az életmódján, van-e esélye a betegség megjelenésére? 

Egészségmotiváció 

- Rendszeresen részt vesz szűrővizsgálatokon? 

- Mennyire tartja fontosnak az egészségét? Miért gondolja ezt? 

- A környezetében van olyan személy, aki különösen figyel, aggódik az Ön egészségért? 

- Van olyan személy, akire számíthat, aki támogatja ebben? 

 

Észlelt ráfordítások, akadályok 

- Betegség esetén betartja-e az orvos utasításait?  

- Tudja-e, milyen árat fizet, ha nem tartja be? 

- Mit tesz az egészséges életmód érdekében?  
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- Miről kell ezért lemondani, és mit nyer vele?  

Észlelt haszon, hatékonyság 

- Milyen előnyt vár  a magatartás változtatástól?  

- Milyen előnyt remél attól, ha egészséges? 

- Miért jó ez Önnek? 

 

c) a kommunikáció korlátai, a gondozottakkal/kliensekkel való kapcsolat feltárása és 

értelmezése 

Az alapellátásban dolgozók, köztük a védőnő szerepe igen jelentős az egyéni képességek 

fejlesztése terén, hisz rendszeresen találkoznak az ellátottakkal/gondozottakkal, ismerik 

egyéni egészségpályájukat, így célzott és személyre szabott információt tudnak átadni, ezen 

felül lehetőségük van nyomon követni, illetve az eredményességet is monitorozni, szükség 

esetén korrekciót javasolni. 

Az egyéni egészségfejlesztés lépései 

A kliensek segítésének legfontosabb lépéseit az alábbiakban foglaljuk össze. 

1) lépés 

Megfelelő légkör megteremtése. Zavartalan, nyugodt környezet biztosítása a 

kommunikációhoz (nonverbális és verbális kommunikáció: aktív, értő figyelem, 

ajtónyitogató kérdések – beszélgetésindító kérdések). 

2) lépés 

A probléma feltárása, helyzetfelmérés – erőforrások és rizikók felmérés (erőforrások 

felmérése is nagyon fontos). 

Használja kommunikációs stratégiáit annak érdekében, hogy a felszínes dolgokról 

rátérhessen a mélyebb problémákra. Az egyéni egészségmagatartás vizsgálata történhet 

szűrővizsgálathoz kötötten, személyes beszélgetéssel vagy kérdőíves felmérés formájában 

egyaránt.  Személyes interjú (kérdőív segítségével): az egyes kérdések tartalma függ a 

kliensek életkorától, érettségi szintjétől, fontos a megfelelő tapintat, a kockázati tényezők 

mellett a védőfaktorok hangsúlyozása. Alapos kép nyerhető a populációról 

helyzetelemzés céljából kérdések révén, információt nyerhetünk nem csupán az egyes 
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betegségek prevalenciájáról (előfordulásáról), de a rizikótényezők és 

egészségmagatartással kapcsolatos vélemények is feltérképezhetőek. 

Az egyéni egészségmagatartás vizsgálatának lehetséges területei: 

- táplálkozás, folyadékfogyasztás – Hányszor étkezik egy nap? Mutassa be egy heti 

étrendjét! Nassolás esetén milyen ételeket és mikor fogyaszt?,  

- testmozgás, fizikai aktivitás – Az elmúlt félévben hány alkalommal végzett 

rendszeresen testmozgást (minimum alkalmanként fél órát)? Hány alkalommal végzett 

legalább 15 perc olyan kiadós mozgást, amitől megizzadt?, 

- lelki egészség – Tud arra koncentrálni, amit csinál? Hasznosnak érzi magát?, 

- megküzdési képesség – Tisztán tud gondolkodni, amikor nyomás alatt van?,  

- stressz tűrés, stressz kezelés, rekreáció – Az elmúlt hónapban milyen gyakran érezte 

magát idegesnek és stresszesnek?,  

- párkapcsolat, társas kapcsolatok, társas támogatás – Van-e legalább egy fontos 

személy, akire számíthat?, 

- dohányzás, környezeti dohányfüstnek való kitettség – Miért ártalmas a dohányzás? 

Hol, kitől kaphat segítséget a leszokáshoz?, 

- alkohol- és kábítószer-fogyasztás – Találkozott-e már a környezetében 

szerhasználóval, mi a véleménye róla? El tudja fogadni a szerhasználatot?,  

- koffeinfogyasztás (tea, kávé, energiaital) – Hány kávét iszik naponta? Ismeri a 

koffein hatását a szervezetre?, 

- szexuális egészség, családtervezési módszerek serdülőkortól – Védekeznek-e a 

párjával a nemi úton terjedő betegségek ellen? Ha nem, meg tudja mondani, hogy 

miért nem?, 

- személyi higiéné – Milyen gyakran fürdik? Milyen gyakran mos kezet? Milyen gyakran 

mos fogat? Milyen gyakran mos hajat? Milyen gyakran vágja a körmeit? Milyen 

készítményeket használ?, 

- napi ritmus, napirend, életrend, életritmus – Milyen gyakran fürdik? Milyen gyakran 

mos kezet? Milyen gyakran mos fogat? Milyen gyakran mos hajat? Milyen gyakran vágja 

a körmeit? Milyen készítményeket használ?, 

- sérülések elkerülése, balesetvédelem – Milyen gyakran éri baleset otthon, 

munkahelyen, közlekedésében, próbál-e védekezni a balesetek ellen, felkészült-e a kisebb 

sérülések ellátására?, 
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- családon belüli erőszak, bántalmazás – Partnere vagy más személy bántalmazta-e? Ha 

igen milyen módon, milyen gyakran?, 

- viselkedési addikciók (táplálkozás, szexualitás, munka és játék), 

- iskolai, munkahelyi hiányzások – Az elmúlt egy évben volt-e táppénzen, ha igen, 

mennyi ideig, miért?,  

- tanulmányi eredmény – munkateljesítmény, iskola – munkahely pszichoszociális 

tényezői – Hogyan értékeli munkavégzésének teljesítményét egy 5 fokú skálán?, 

- médiahasználat jellemzői – Az elmúlt két hétben milyen gyakran és mennyi ideig nézett 

TV-t? Az elmúlt két hétben milyen gyakran, mennyi ideig netezett? Szokott az 

instagamon időt tölteni?, 

- egészségügyi szolgáltatások igénybevétele – Milyen szűrővizsgálatokra jár, milyen 

gyakran? Betegség esetén mikor fordul orvoshoz? Betartja-e az orvos utasításait?. 

A személyes tanácsadás szempontjából a személyesen feltett kérdések, a beszélgetés 

könnyen kiértékelhető és a visszajelezhető kérdőíves felmérés a leghasznosabb, melyhez 

használhatunk standardizált mérőeszközöket is pl.  

- Általános egészségügyi kérdőív - General Health Questionnaire - GHQ-12 

https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/ 

- Conor-Davidson féle 10 itemes reziliencia szint mérésére szolgáló kérdőív (Járai et 

al., 2015) http://www.connordavidson-resiliencescale.com/about.php,  

- Észlelt stressz kérdőív - Perceived Stress Scale; PSS (Stauder et al., 2006). 

https://das.nh.gov/wellness/Docs/Percieved Stress Scale.pdf 

- Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív - Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support; MSPSS (Papp-Zipernovszky et al., 2017), 

https://www.researchgate.net/publication/311534896_Multidimensional_Scale_of_

Perceived_Social_Support_MSPSS_-_Scale_Items_and_Scoring_Information 

- Párkapcsolati Intimitás Kérdőív (Intimate Bond Measurement - IBM) (Wilhelm & 

Parker, 1988.) https://scales.arabpsychology.com/intimate-bond-measure-ibm.pdf 

- Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről  (COPSOQ II 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire II) standard kérdőív magyar változata 

o https://www.researchgate.net/publication/7346426_The_Copenhagen_Psych

osocial_Questionnaire_-

https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/
https://www.gl-assessment.co.uk/products/general-health-questionnaire-ghq/
http://www.connordavidson-resiliencescale.com/about.php
https://das.nh.gov/wellness/Docs/Percieved%20Stress%20Scale.pdf
https://das.nh.gov/wellness/Docs/Percieved%20Stress%20Scale.pdf
https://das.nh.gov/wellness/Docs/Percieved%20Stress%20Scale.pdf
https://das.nh.gov/wellness/Docs/Percieved%20Stress%20Scale.pdf
https://www.researchgate.net/publication/311534896_Multidimensional_Scale_of_Perceived_Social_Support_MSPSS_-_Scale_Items_and_Scoring_Information
https://www.researchgate.net/publication/311534896_Multidimensional_Scale_of_Perceived_Social_Support_MSPSS_-_Scale_Items_and_Scoring_Information
https://scales.arabpsychology.com/intimate-bond-measure-ibm.pdf
https://www.researchgate.net/publication/7346426_The_Copenhagen_Psychosocial_Questionnaire_-_A_tool_for_the_assessment_and_improvement_of_the_psychosocial_work_environment
https://www.researchgate.net/publication/7346426_The_Copenhagen_Psychosocial_Questionnaire_-_A_tool_for_the_assessment_and_improvement_of_the_psychosocial_work_environment
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_A_tool_for_the_assessment_and_improvement_of_the_psychosocial_work

_environment 

Tudnunk kell ugyanakkor, hogy dohányzás, alkohol-, drogfogyasztás, szexualitás témakörben 

az anonim kérdőívek validabb adatokat nyújtanak, de erre az egyéni egészségfelmérés 

keretében csak korlátozott lehetőség áll rendelkezésre. A kérdőíves felmérésnél ügyelni kell 

a kitöltés körülményeire, valamint, hogy a felmérések tartalma és módszerei a kliens által 

elfogadottak legyenek. Az információnyerés korlátja a kitöltés ideje, mely alapján az 

optimális kérdésszám 20-30 egy kérdőív esetén. Egyéni adatokat nyerhetünk még többek 

között naplóvezetéssel (pl. táplálkozási napló), megfigyeléssel, leltárral. 

3) lépés 

Az ismeretátadás, a tanácsadás és a funkcionális tudás kialakítása, a döntések 

magabiztossága, a mindennapi élethelyzetből hozott feladatok megértése, megoldása.  

A tanácsadás során fontos, hogy gyakorlati elemekből is álljon – mit tenne, mire gondol, 

pl. tervezzen egy étlapot. Az egyéni motiváció növelése elengedhetetlen eleme a 

tanácsadásnak, mivel nemcsak ismeretátadás a cél, hanem képességfejlesztés is a 

meglévő erőforrások felhasználásával. A tanácsadásunk alkalmazkodjon az eltérő 

szociokulturális közeghez. 

Az egyéni felelősség alapja az egészséges életmód ismerete, elfogadása, betartása. Ne 

csak tiltásokat közvetítsünk, hanem az előnyöket is hangsúlyozzuk, a haszonelvet is 

közvetítsük, mindig az egészség értékét mutassuk meg, hogy annak ismeretében fogadják 

el az önfegyelmet, az önkorlátozást. Segítsünk a reális célok kitűzésében, a lehetőségek 

meghatározásában. Az egészségfejlesztés keretében adott tanácsoknak a gondozottak 

egészségszükségleteit, egészségismereteit, életmódját, döntéseit, terveit kell szolgálni. 

A tanácsadás célja, hogy az egészség érdekében az egyének, a családok, a közösségek 

aktuális élethelyzetüknek megfelelő, tájékozott döntést tudjanak hozni. Képesek legyenek 

elkötelezetten cselekedni, változni/változtatni. 

 

4) lépés 

Segítsük a gondozottat a lehetőségek közötti választásban. Közösen keressünk 

megoldási javaslatot. Fontos, hogy Ő válasszon! A választás magában foglalja: az érvek és 

https://www.researchgate.net/publication/7346426_The_Copenhagen_Psychosocial_Questionnaire_-_A_tool_for_the_assessment_and_improvement_of_the_psychosocial_work_environment
https://www.researchgate.net/publication/7346426_The_Copenhagen_Psychosocial_Questionnaire_-_A_tool_for_the_assessment_and_improvement_of_the_psychosocial_work_environment
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ellenérvek mérlegelését, az egyes alternatívák követéséből adódó lehetséges 

következmények megfontolását.  

A megvalósításához szükséges módszerek: 

- Rangsorolás, kategorizálás – alkalmas az értékek tisztázására, pl. a „Mit jelent az Ön 

számára egészségesnek lenni?” kérdés segít annak tisztázásában, hogy az egészség 

mely aspektusait értékeljük a legtöbbre. 

- Értékskála – ez a technika segít az embereknek abban, hogy megértsék, hányféle 

vélemény lehet egy adott témán belül, illetve meghatározhassák saját álláspontjukat. 

Csoportmódszerként is alkalmazható. (A és B pont, melyeket egy egyenes köt össze. A 

és B képviseli a két szélsőséges véleményt.) 

- Áldozatok, előnyök és jutalmazás – a magatartásváltoztatás jelentős áldozattal járhat. 

Mindenképpen hasznos az előnyök világos meghatározása, a jutalmazás és a kitartás 

segítése. Az előnyök lehetnek rövid és hosszú távúak, áttételesek, pl. a várandós azért 

éljen egészségesen, hogy a gyermeke is egészséges legyen. 

- Terelés (Nudge) – a gondozott valamilyen irányba történő terelése, ösztönzése egy 

döntéstámogató rendszer, ami megpróbálja rávezetni az egyént a helyes megoldásra, 

valamilyen előre megfogalmazott döntés felé irányítja a gondozottat pozitív 

megerősítések, indirekt módszerek használatával, de továbbra is meghagyja a döntés 

szabadságát (Szántó et al., 2017).  

5) lépés 

Segítsünk a cselekvési terv kidolgozásában. Kísérjük, támogatjuk; a hangsúly a kísérésen 

van. Adjunk teret, lehetőséget a kérdéseknek, kételyek megosztásának. 

Ajánlható módszerek: 

- Célkitűzések és a fejlődés értékelése – reális célok. Elismerni az erőfeszítéseket, a 

legapróbb eredményeket is, jutalmazni, dicsérni például napló alapján. 

- Önmegfigyelés – az önmegfigyelés a változtatni kívánt magatartásforma részletes és 

precíz nyomon követését jelenti, gyakran napló formájában. Ez a módszer segít az 

embereknek saját magatartásmintáik elemzésében, valamint meghatároz egy olyan 

alapszintet, amihez képest felmérhető a fejlődés.  
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- Megküzdési stratégiák kidolgozása – önsegítő csoportok, önismeret, 

feszültségcsökkentő módszerek, relaxáció. (gyakorlat: magatartásváltozás különböző 

fázisaiban melyik/melyek alkalmazhatók). 

Mindezeken túl segíthetünk a kliensek értékrendszerével és meggyőződéseikkel 

kapcsolatos kritikus gondolkodásban, saját érték- és meggyőződésrendszerük 

kiépítésében. 

Az egészségfejlesztő sajátos kompetenciakövetelményei 

Az egészségfejlesztő 

- a szomatikus egészség védelmén és az egészség megőrzésen kívül más képzettségben, 

tudásban, képességben is naprakész, 

- kerüli a csupán szóban nyújtott információ átadását, 

- az esetleges kulturális különbségek figyelembevételével hozzájárul az egészségkultúra 

kialakításához, korrekciójához, 

- célja az interperszonális kapcsolatok kialakítása és fenntartása, 

- partner a prevenciós szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, végrehajtásában, 

- birtokában van a lakosság egészségi állapotának javítását célzó népegészségügyi 

tevékenység tudományos alapját jelentő és az ahhoz kapcsolódó módszertani és 

gyakorlati ismereteknek, 

- esetében a módszerváltás jelenti az önismereti, az önellenőrzési, az öngondozó 

szerepet, a pszicho regulációra, a stressz elhárításra, a coping mechanizmusok 

elsajátítására való felkészítést is. 

A fentiek alapján a jó egészségfejlesztő szakember komplex tudással van felvértezve, 

melynek megfelelő alkalmazását is készségszinten teszi. A modern egészségfejlesztő 

személyiségképét az egész életen át tartó tanulás rajzolja meg. Tudása jól hasznosítható, 

elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes a szaktevékenységéhez 

kapcsolódó egészségfejlesztési feladatok professzionális szintű végzésére. Az egészség 

fenntartása személyes egészségvédő képességek fejlesztését is feltételezi, azaz személyre 



 51 

szóló egészségvédő ismeretek megszerzését, azok megvalósítására való gyakorlati készséget 

és jártasságot. 

Az egészségfejlesztő mint facilitátor munkája során az egészség feletti nagyobb kontroll 

megszerzése, az egészség javítása érdekében akkor jár el megfelelően, ha: 

- ítéletektől mentes, partneri viszonyt alakít ki,  

- a meglévő tapasztalatokra, ismeretekre épít, illetve, ha ezek hibásak, megpróbálja 

azokat korrigálni, 

- biztosítja függetlenségét, kiteljesíti azokat a képességeket, hogy a kliensek vállalni 

tudják a felelősséget saját egészségükért, 

- növeli a kontrollt saját egészsége felett is, belülről vezérelt magatartás a kívülről 

vezérelttel szemben: önmagunk pozitív értékelése, önmagunk értékességébe 

vetett hit! 

Az egészségfejlesztő szakemberrel szemben támasztott speciális követelmények: 

- ismerje az egészségfejlesztés fogalmát, az egészségfejlesztés alapdokumentumait, 

a célok fejlődését, az egészségügy globális problémáit, a lehetséges 

megoldásokat, az egészségmegőrzés fontosságát,  

- készítsen saját egészségtérképet a körzetéről,  

- alkalmazza a korszerű egészségfejlesztő módszereket,  

- képessé váljon az egészségfejlesztésbe bevonni egyéneket és közösségeket, 

- készítsen saját egészségfejlesztési projekttervet (Gritz, 2007). 

 

Védőnői kompetenciák az egészségfejlesztés terén  

 

A védőnői ellátás elsődleges színtere a család otthona, és a helyi társadalmi környezet, tehát 

az a mikrokörnyezet, ahol kialakul az életmód, megtörténik a szokásrend, a viselkedés 

megerősítése, vagy lehetőség nyílik a módosulásra. A védőnői egészségfejlesztésnek 

szakmai, etikai szempontok szerint, objektív, tudományos megalapozottsággal összegyűjtött 

tényeken, adatokon, ismereteken kell alapulnia és minden elfogultságtól mentesen, 

tekintettel kell lennie az egyén, család, közösség egészséggel összefüggő kulturális értékeire, 
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szokásaira. A védőnői egészségfejlesztés keretében adott tanácsoknak a gondozottak 

egészségszükségleteit, egészségismereteit, életmódját, döntéseit, terveit kell szolgálniuk.   

A személyre szabott egészségfejlesztés előkészítéséhez szükséges tényezők: 

- a családi környezet megismerése, elemzése, 

- a családi pozíciók, az egyéni képességek, az adottságok megismerése, értékelése,  

- a családtagok elvárásainak feltárása, 

- az egészségcélok meghatározása, 

- a cél eléréséhez vezető stratégia kidolgozása. 

Mindezek alapján az egyéni gondozási terv egyeztetése a családdal. 

A tájékoztatás mellett a védőnő megfelelő tanácsokkal látja el a családokat. A tanácsadás 

egy folyamatosan fejlődő bizalmi kapcsolaton alapul, melyben a védőnő segíti a gondozott 

személyt, családot és a közösséget az egészséggel kapcsolatos kompetenciái növelésében:  

- az érzett szükségletei megfogalmazásában és problémáinak feltárásában,  

- a problémamegoldás lehetőségeinek feltárásában, 

- a gondozott által elfogadott legjobb megoldás kiválasztásában, megvalósításában. 

 A szükséges változás, változtatás érdekében a védőnő segíti az új célok megfogalmazását, a 

jövőkép kiépítését, folyamatos támogatással erősíti az egyén meggyőződését, önbizalmát 

(Védőnői szakmai kollégium, 2018). 

Egészségfejlesztés leggyakoribb módszerei a családtervezési tanácsadás, közösségfejlesztési 

programok szervezése, iskolai büfé kialakítására vonatkozó tanácsadás, település 

egészségterv kialakításában való közreműködés és a helyi szintű gazdasági vagy politikai 

lobby tevékenység. 

Egyéni egészségfejlesztés jó gyakorlatai 

- A védőnő által gondozottakkal való rendszeres találkozás lehetővé teszi a 

folyamatos egészségnevelést, és az egyén életciklusának, egészségi állapotának 

ismeretében célzott tanácsok adását, azok betartásának nyomon követését, a 

szükséges módosítások ajánlását. 
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- Az eredményes egészségfejlesztés jó gyakorlati példájaként említendő a 2012–

2017 között zajló népegészségügyi fókuszú Alapellátás-fejlesztési Modellprogram. 

A Modellprogram számos lehetőséget biztosított az egészségfejlesztés 

megvalósulására, úgy közösségi, mint egyéni szinten. A program kiemelt feladata 

volt – a népegészségügyi szakemberek bevonásával – az egészségfejlesztési, 

betegségmegelőzési programok megvalósítása. A Modellprogram futamideje 

alatt a területi és iskolát ellátó védőnők rendszeresen részt vettek a 

praxisközösségek színtérprogramjaiban mint szervezők, toborzást segítők, 

bonyolítók, vagy éppen előadók. 

- További jó gyakorlat az iskolai egészségfejlesztés és egészségnevelés 

témakörében az iskolákban megvalósuló prevenciós egészségnevelési programok, 

egészségnapok, amelyeken a védőnő, mint szakember is aktív résztvevő, tantermi 

prevenciós előadások tartásával vesz részt. (Egészségnevelés az 

óvodákban/iskolákban, jó gyakorlatok: 

https://folyoiratok.ofi.hu/ujkozneveles/egeszsegneveles-jo-gyakorlatok 

- Nemzetközi kritériumrendszer alapján validált jó gyakorlatok az 

egészségfejlesztésre: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-

portal/index_search.cfm 

 

7. Közösségi egészségfejlesztés 

 

A közösségeknek történetileg is lényeges, központi szerepe volt és van a 

népegészségügyben. A közösség kulcsfogalom a szociológiában, a pszichológiában, a 

szociálpszichológiában, definiálása rendkívül sok szempontból lehetséges. Most röviden a 

közösségnek csak azon funkcióival foglalkozunk, amelyeket fontosnak tartunk az emberek 

életminősége, egészségi állapota szempontjából, s amelyek úgy segíthetik a betegségek 

megelőzését, az egészség megőrzését, fejlesztését, hogy a közösség kultúrájára, 

adottságaira, a közösség tagjainak motivációira építenek. Köztudott tény, hogy egészségünk 

fejlesztése, illetve egészségi állapotunk javítása csak megalapozott nemzetközi, nemzeti és 

https://folyoiratok.ofi.hu/ujkozneveles/egeszsegneveles-jo-gyakorlatok
https://folyoiratok.ofi.hu/ujkozneveles/egeszsegneveles-jo-gyakorlatok
https://folyoiratok.ofi.hu/ujkozneveles/egeszsegneveles-jo-gyakorlatok
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index_search.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index_search.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index_search.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/index_search.cfm


 54 

regionális egészségpolitikai stratégiákkal, hatékony ágazatközi együttműködésben 

valósítható meg a kormányzati, a forprofit és a civil szféra együttes bevonásával kivitelezett 

korszerű és bizonyítottan hatásos és költséghatékony egészségfejlesztési programok, ezen 

belül is a közösségi színtér programok révén.  

Közösségek alatt az emberek olyan összefüggő hálózatait értjük, amelyek a lakóhelyük 

(település, szomszédság), a napi tevékenységüket legnagyobb mértékben kitöltő 

elfoglaltságuk (oktatási intézmények), munkájuk (munkahelyük), valamilyen életkori 

(gyerekek), demográfiai jellemzőik (nők), esetleg közös problémáikra közös válaszokat 

kereső (önsegítő csoportok) dimenziók mentén „szerveződnek.” E közösségek léte egyrészt 

adottság (például azokon a színtereken, ahol az emberek a mindennapi életüket élik), 

másrészt valamilyen érdekek, célok érdekében valóban önkéntesen, vagy kívülről inspirálva 

szerveződnek (Füzesi Zs., Tistyán L., 2004). 

A közösségi színtér fogalmáról 

A közösségi színtér az egészségfejlesztés fontos célterülete és egyúttal kiemelkedő 

jelentőségű szereplője. Az egészségfejlesztés nem absztrakt tudomány: ennek a 

tevékenységnek célcsoportjai, célszemélyei mindig konkrét (általában színterekhez kötődő) 

élethelyzetekben lévő valóságos individuumok, különböző lakossági csoportok. Az 

egészségfejlesztés színtere lehet minden olyan helyszín, ahol az egyének jelen vannak: élnek, 

tanulnak, dolgoznak, pihennek vagy éppen feltöltődnek mindennapi életük során, vagyis 

azok a helyszínek, ahol az esetleges egészségproblémák is jelen vannak velük, illetve ahol 

hatékonyan be tudunk avatkozni a problémák megoldása érdekében. E színterek egy része 

formális, azaz valamilyen mesterségesen létrehozott szervezethez kötődik – például iskola, 

munkahely, település. A színterek másik része nem formális szervezeti tagságon alapul – 

spontán kialakult közösségekhez, esetleg szituatív csoportosulásokhoz kapcsolható. 

Példaként említve egy diszkó, mint szituatív színtér közönségének a befolyásolása történhet 

definitív normákon keresztül (tilos a dohányzás a teremben), illetve a „hétköznapi 

normarendszer” alakításán keresztül (milyenek a kialakult szokások az adott színtéren, 

például akár a legális cigaretta, alkohol, akár az illegális kábítószert fogyasztók „tolerálására” 

vonatkozóan). A közösségi egészségfejlesztés megvalósításhoz partner, erőforrás keresés 

szükséges – a közösség tagjainak szakképzettsége, akarata, hajlandósága, elkötelezettsége 

fontos tényezői. 
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Mi a közösségi színtér program? 

A közösségi színtér program olyan stratégiai terv és cselekvési program, amelynek célja egy 

adott életszíntérhez, pl. településhez, iskolához, munkahelyhez vagy bármely más 

közösséghez tartozó emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló 

tényezők változtatásán keresztül. Még inkább így van ez helyi szinten, ahol egy adott 

közösség valamennyi tagja – pl. egy oktatási intézmény dolgozói és tanulói, illetve az őket 

körülvevő közösségek (családok, professzionális segítők, településen élők) – közös 

összefogására alapozva, alulról építkezve lehet a legmegfelelőbb egészségfejlesztési 

programokat kidolgozni és megvalósítani, minden érintett kulcsszereplő bevonásával. A helyi 

problémák helyi szinten orvosolhatóak leginkább, erre alapul a közösségi színtér programok 

koncepciója is. 

A közösségi színtér program, miközben az adott települést, iskolát, munkahelyet és egyéb 

közösséget érintő konkrét problémák megoldását (ezen keresztül az ott élő, tanuló, dolgozó 

emberek testi, lelki és szociális jóllétét) szolgálja, eközben új társadalmi gyakorlat 

meghonosodását, annak begyakorlását is elősegíti, ezáltal önbizalmat ad, cselekvési 

lehetőséget biztosít. A saját problémáik megoldásában aktívan részt vevő, autonóm módon 

szerveződő közösségek erőforrásként kezelhetők – létük egyúttal biztosítja a céljaik 

eléréséhez szükséges eszközöket is.  

A közösségi színtér program más megközelítésben egy új közösségi problémakezelési 

módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít, ebből következően ez egy alulról 

építkező közösségi koncepció, amely az adott közösség tagjainak igényein alapul.  

A közösségi színtér program tehát nem egy hatóság vagy néhány ember elképzeléseit 

tükröző feladatterv, hanem az adott közösséghez tartozók közös akaratát összegző 

cselekvési program, amelynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az 

egészségi állapot javítása, egyszerre szolgálva a program megvalósítóinak és a program 

célcsoportjának jól-létét. Például egy komplex iskolai egészségtervre alapozott iskolai 

egészségfejlesztési program egyszerre járul hozzá a tanulók és a pedagógusok, valamint az 

intézményi vezetés életminőségének javításához. 
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Minden életszíntéren, közösségben (pl. település, munkahely, óvoda, iskola, egészségügyi 

intézmények) lehet egészséget fejleszteni, de annak érdekében, hogy a különböző 

színtereken zajló fejlesztések egymás hatását erősítsék, érdemes lehet az ún. 

egészségfejlesztési terv koncepciót alkalmazni. Az egészségfejlesztés színtere lehet minden 

olyan helyszín, ahol az egyének jelen vannak: élnek, tanulnak, dolgoznak, pihennek vagy 

éppen feltöltődnek mindennapi életük során, vagyis azok a helyszínek, ahol az esetleges 

egészségproblémák is jelen vannak velük, illetve ahol hatékonyan be tudunk avatkozni a 

problémák megoldása érdekében. 

A közösségi színtér programok erőforrásai 
 

A közösségi színtér programok megvalósításához nemcsak (gyakran nem elsősorban) pénzre 

van szükség. Erőforrásnak tekinthető a közösség tagjainak szakképzettsége, akarata, 

hajlandósága, elkötelezettsége, hálózatokba való szerveződésének képessége.  

Az alábbiakban áttekintjük azokat a szervezeti erőforrásokat, amelyek egy-egy közösségi 

színtéren általában rendelkezésre állnak. E források „kiaknázása,” a megvalósítás 

folyamatába való bevonásuk akkor is szükséges, ha egyébként megfelelő pénzügyi 

forrásokkal rendelkezünk.  

A főbb helyi szereplők a közösségi színtér program szempontjából a településeken: 

- önkormányzat: polgármester, testület, hivatal, intézmények; 

- egészségügyi ellátás; 

- egyéni és társas vállalkozások; 

- civil szerveződések: formális (bíróságnál bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek), valamint informális (pl. baráti társaságok); 

- egyházak; 

- politikusok, lobbizásra képes egyéb személyek a településről stb. 

A főbb helyi szereplők a közösségi színtér program szempontjából az iskolákban: 

- köznevelési intézmény fenntartó (állam, egyház, nemzetiségi önkormányzat); 

- köznevelési intézmény vezetése: iskola, kollégium, pedagógiai szakszolgálati 

intézmény igazgatók, helyettesek; 
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- köznevelés szereplői: pedagógusok, egyéb dolgozók, szülők, tanulók; 

- az önkormányzat: polgármester, testület, hivatal; 

- a köznevelési intézmény életére hatással lévő intézmények, szervezetek (a helyi 

művelődési háztól a zenés–táncos ifjúsági szórakozóhelyekig); 

- az iskola-egészségügyi ellátás, és egyéb egészségügyi szolgáltatók a településen; 

- támogató egyéni és társas vállalkozások;  

- a településen lévő szociális szolgáltatók, intézmények, család-, gyermekjóléti 

intézmények dolgozói, iskolai szociális segítők; 

- egészségfejlesztési irodák; 

- a civil szerveződések: formális (bíróságnál bejegyzett, jogi személyiséggel 

rendelkező szervezetek, pl. iskolai alapítványok), informális (pl. baráti társaságok), 

diákszerveződések egy adott cél megvalósulására, kulturális és sportszervezetek stb. 

- nevelésben résztvevő egyházi személyek, hittanoktatók; 

- a politikusok, az iskoláért lobbizásra képes egyéb személyek stb. 

A főbb helyi szereplők a közösségi színtér program szempontjából a munkahelyeken: 

- a munkahelyi vezetés: tulajdonosok, menedzsment; 

- a munkavállalók; 

- az önkormányzat: polgármester, testület, hivatal, gazdasági, egészségügyi és 

környezetvédelmi bizottság; 

- a munkahely életére hatással lévő intézmények, szervezetek; 

- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, és egyéb egészségügyi szolgáltatók a munkahely 

környezetében; 

- a munkahellyel kapcsolatban álló egyéb vállalkozások (beszállítók, vevők); 

- a civil szerveződések: formális (bíróságnál bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező 

szervezetek, pl. munkahelyi alapítványok), informális (pl. baráti társaságok), kulturális 

és sportszervezetek stb. 

- a politikusok, a munkahelyért lobbizásra képes egyéb személyek. 
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A közösségi színtér programok megvalósítása, lépései 
 

A közösségi színtérprogram egy komplex program, amely egy adott egészségfejlesztési 

színtéren (pl. kistérség, település, óvoda, iskola, munkahely stb.) élők életminőségének, 

életfeltételeinek javítását szolgálja, mindezen belül is egészségi állapotuk javításához és 

fejlesztéséhez járul hozzá, közösségi erőforrások mozgósítása révén.  

Folyamat jellegű koncepció, amely magában foglalja a kiinduló helyzet felmérését, az ún. 

állapotleírást, ennek alapján egy egészségkép és egy problématérkép összeállítását – 

amelyek egy, a célokat kijelölő egészségfejlesztési stratégia kialakításában nyújtanak 

támpontot –, majd ezt követően cselekvési terv kidolgozását és a konkrét 

egészségfejlesztési programok megvalósítását. A programelemek külső és belső 

kommunikálása ugyanolyan elengedhetetlen részei a programnak, mint a folyamatos 

értékelés, a monitorozás és az eredményekre alapozott visszacsatolás. 

A helyzetelemzés tehát a „hol állunk?”, a stratégia a „hová tartunk?”, a cselekvési programok 

pedig a „hogyan valósítjuk meg?” kérdésekre adnak választ. Az egyes fázisoknak 

összhangban kell állnia egymással, így pl. a stratégiának a helyzetelemzésre, a programoknak 

pedig a stratégiára kell épülniük (22. ábra). 

  



 59 

 

22. ábra: A közösségi színtér program megvalósításának folyamata 

(Forrás: Saját szerkesztés, Karácsony Ilona) 

 

Elkészítésében, illetve megvalósításában az érintettek – a lakosság, a tanulók, a 

pedagógusok, a munkavállalók, a munkaadók, a nem állami és civil szervezetek, a helyi 

önkormányzat, illetve más hatóságok, az egészségügy, az oktatási intézmények, a 

szakszervezetek – egyenrangú félként vesznek részt. Ez a gyakorlat nem csupán 

demokratikus, hanem a jelenlegi társadalmi–gazdasági körülmények között a hatékonyságot 

és a fenntarthatóságot egyedül biztosító eljárás. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű 

települések esetében, ahol még inkább létjogosultak az ilyen típusú kezdeményezések és 

programok. 

A közösségi színtér program fő lépései 

Állapotleírás  

Az állapotleírás (helyzetelemzés) az adott település lakossága, az iskola, a munkahely 

közössége egészségi állapotának, az adott színtérre jellemző életfeltételeknek, 

életminőségnek a leírása, a valóság metszete egy konkrét időpontban. Célja az adott állapot, 

helyzet leírása annak érdekében, hogy az állapot kialakításában résztvevő szereplőket 

cselekvésre késztessük. Ebből következik, hogy nem elegendő magára az állapotra vonatkozó 
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jellemző információkat összegyűjtenünk, szükség van a szereplőkre, az érintettekre 

vonatkozó információkra is. Az állapotleírás során az egyes szereplők elképzeléseiről, 

cselekvési lehetőségeiről, valamint a változtatás fontosságának megítéléséről éppúgy 

ismereteket kell szereznünk, mint az adott színtér életét leíró adatokról.  

Az állapotleírás főbb részei 

A valóság, a tények leírása a legfontosabb jellemzők mentén, mint pl. az érintett közösség 

demográfiai jellemzői, infrastrukturális helyzete, a természeti és épített környezet jellemzői, 

megbetegedési adatok, a civil és az érdekvédelmi szervezetek, az egészségügyi ellátás 

helyzete stb. Ennek segítségével kijelölhetőek a prioritások, és felállítható a megoldandó 

problémák egyfajta fontossági sorrendje, rangsora. 

Az állapotleírás tartalma változó, függ a megszerezhető adatok jellegétől, a rendelkezésre 

álló szakemberek, közreműködők képzettségétől egyaránt, viszont vannak olyan fejezetei, 

amelyek elkészítése mindenképpen fontos és szükséges. 

Az állapotleírás elkészítése nagymértékben támaszkodhat meglévő adatforrásokra, ebben az 

esetben a meglévő adatok másodelemzése a célravezető feldolgozási módszer. Sokféle 

szükséges információ áll rendelkezésre helyi szinten az iskolában is, de a települési 

önkormányzatnál vagy az illetékes hatóságoknál is, így pl. adatokat nyerhetünk a helyi 

önkormányzat nyilvántartásából is, amelyeket mindenképpen összefüggésükben érdemes 

vizsgálni (pl. demográfiai, egészségügyi, oktatási, szociális, gazdasági, infrastrukturális és 

egyéb adatok). 

Fontos adatforrás az intézményekben felhalmozódott iratanyag is, olyan információkat is 

tartalmazhat, amelyekhez sehol másutt nem férhetnénk hozzá, így például adatforrások 

lehetnek egy iskolai egészségterv esetében a naplókönyvek, tantestületi ülésekről készült 

jegyzőkönyvek, vagy az iskola-egészségügyi szolgálat nyilvántartása is, de adatokhoz 

juthatunk az iskolai évkönyvek tanulmányozása során is. 

Legalább ilyen fontos szerepű a közvetlen információgyűjtés (kérdőívek, interjúk, 

fókuszcsoportos beszélgetések, egyszerű beszélgetések) is, amely információval szolgálhat az 

iskolában dolgozók és tanulók konkrét véleményéről, miszerint melyek azok a 

kulcsproblémák, prioritások, amelyek megoldása sürgető beavatkozást kíván helyi szinten. 
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De emellett alternatív információkat is nyerhetünk ily módon, amelyeket más forrásokból 

esetleg nem tudnánk beszerezni. 

Az állapotleírással nyert adatok elemzése kapcsán számos adatfeldolgozási módszert lehet 

alkalmazni, amelyek lehetnek: 1. mennyiségi adatok feldolgozására vonatkozóak, mint pl. 

meglévő adatok, iskolai statisztikák másodelemzése vagy kérdőíves információgyűjtéssel 

nyert adatok feldolgozása statisztikai módszerekkel, illetve 2. minőségi adatok feldolgozására 

vonatkozóak, mint pl. dokumentációk vagy mélyinterjúk tartalomelemzése.  

Ezeknek a módszereknek az alkalmazása kapcsán célszerű bevonni az iskolai egészségterv 

„megíró” csapatába helyi szakembert vagy ennek hiányában külső szakértő segítségét kérni. 

 

Problématérkép összeállítása 

 Az állapotleírás második része arról szól, hogy az adott színtéren élő különféle társadalmi 

csoportok, az egyes szereplők hogyan észlelik a körülöttük lévő világot, a színteret jellemző 

tényeket és a körülményeket, amelyek között élnek. Ennek megfelelően a megoldandó 

problémák számos rangsora létezhet. A szereplők különböző csoportjainak véleménye egy-

egy tényről a megoldandó problémák „szubjektív rangsorait” adja meg. Ezen ismeretek, 

hiedelmek, beállítódások alapján meghozott döntések (és megvalósított napi gyakorlat) 

hosszú időre meghatározhatják a színtérhez tartozók életfeltételeit. 

„A probléma térkép több a problémák megfogalmazásánál, bár a nevesítésük 

önmagában is közelebb visz a probléma megoldásához. A színtér szereplői, mint a 

kompetenciájukba tartozó problémák tulajdonosai, motiváltak a megoldás keresésében, 

megvalósításában. Az egészségterv problémái jelen idejűek, negatív állapotot fejeznek ki. 

Tényeken és nem feltételezéseken alapulnak, minőségi és mennyiségi jelzőkkel 

pontosítottak.  

Amennyiben a problémák megfogalmazása körültekintően megtörtént, akkor érdemes 

mindegyiknek külön címet adni, így az átfedések, ismétlések elkerülhetőek. Amikor a 

problémák címeit csoportosítjuk, összerendezzük, akkor azzal elemzésüket is megkezdtük. 

Az így megszűrt problémák képzik a térképet, amelyben a problémacímek többnyire 

három csoportba sorolhatóak: (1) azonnali beavatkozást igénylők, (2) komplex, nagy 

volumenű, ágazatot érintő problémák, (3) jó stratégiával helyben megoldható 
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problémák, akár kisebb, akár nagyobb forrás igényűek (ezek alapozzák meg a cselekvési 

terv elemeit, ezek megoldására fókuszál az egészségterv).  

Az adott színtér egészségtervének hatáskörébe bevont problémák elemzésekor két 

relatív, az adott színtér szempontjából értelmezhető tényezőt érdemes megvizsgálni. Az 

egyik a probléma megoldásához szükséges erőforrás mértéke. Erőforrás alatt értve 

többek között, a színtérre egyedileg jellemző tudást, adottságokat, hagyományokat, az 

emberi erőforrást és természetesen a pénzügyi erőforrást is. Ilyenkor el kell dönteni azt, 

hogy a probléma megoldásához saját meglévő forrásainkon túlmenően mekkora és 

milyen típusú külső erőforrásra van szükségünk. A másik szempont, hogy kompetensek 

vagyunk-e a probléma kezelésére, azaz a színtér lehetőségeihez képest ez a probléma 

könnyen, vagy nehezen kezelhető. Ilyen módon lesznek olyan problémák, amelyek kis 

forrás igényűek és helyben kezelhetőek. Lesznek nagy forrásigényűek és helyben 

kezelhetőek, általában erre szolgálnak a pályázati források. Másik csoportba sorolhatóak 

az olyan problémák, amihez kevés a kompetenciánk az általunk vizsgált színtéren 

nehezen kezelhetők, viszont magasabb szinten nagy valószínűséggel igen. A mi 

színterünkön észlelt, de helyben nem kezelhető problémák megoldásához az az út vezet, 

ha ezeket a problémákat egy magasabb szintű, egy nagyobb kompetenciával és forrással 

rendelkező színtér felé toljuk tovább. Így esély lesz arra, hogy előbb-utóbb ezek is kedvező 

irányú támogatást kaphassanak” (Kishegyi J., Solymosy J., 2010). 

 

Fontos, hogy teremtsünk alkalmat arra, hogy az általunk fontosnak tartott témákról, 

ügyekről beszélgessünk. Ezért az állapotleírás elkészülte után érdemes szervezni egy 

megbeszélést a partnerek és az érdekelt felek között a kapott eredmények 

megvitatására, majd mindezek után a megoldásra váró problémaként beazonosított 

tények rangsorolására, ún. problématérkép összeállítására. Mindez a konkrét 

gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott közösségi színtér valamennyi szereplőjétől lehet 

és kell problémákat begyűjteni az adott közösségi színtér szereplői és környezete 

vonatkozásában pl. egy iskola esetében iskolai tantestületi értekezlet keretében, amely 

után az előzetesen felállított munkacsoport elvégezheti a problémák priorizálását pl. a 

23. ábrán bemutatott elemző mátrix segítségével szétbontva azokat. 

A problématérkép elkészítése azért is nagyon hasznos, mert a kis forrás igényű és helyi 

szinten jól kezelhető problémák egy részéről kiderülhet, hogy minden külső forrásigény 
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nélkül helyben megoldhatóak. A problématérkép abban is segít, hogy a problémák 

kezelésének időbeni sorrendjét kijelölhessük. 

23. ábra: A problémák kompetencia és forrásigény szerinti csoportosítása a problématérkép 
és a prioritások összeállításához 

(Forrás: Saját szerkesztés, Csordás Ágnes) 

C. Kis forrásigényű, de helyi szinten nem 

vagy rosszul kezelhető probléma 

D. Nagy forrásigényű, helyi szinten 

rosszul kezelhető probléma 

A. Kis forrásigényű és helyi szinten jól 

kezelhető probléma 

B. Helyi szinten jól kezelhető probléma, 

amennyiben a forrásigény 

rendelkezésre áll 

 

Létrehozhatunk egy munkacsoportot is, amelynek a célja a színtéren belüli 

egészségfejlesztés a belső innováció és a szereplők programalkotása által. Lényeges, hogy a 

munkacsoport tagjai közt legyenek szakemberek, pl. az intézmény döntéshozói 

(intézményvezető vagy megbízottja), pedagógus, gyermekorvos, egyéb iskolai dolgozó, szülő 

és olyan szereplő, akik a közösség életében aktív szerepet vállal pl. gyermek és 

ifjúságvédelmi szakember, szociális munkás, érdekképviseleti vezető, érintettek.  

Lényeges, hogy a problémák megbeszélését és rangsorolását, illetve a megoldási javaslatokat 

illetően legyünk felkészültek, szükség esetén legyenek felvethető előzetes javaslataink, 

továbbá közösen fogalmazzuk meg célkitűzéseinket, határozzuk meg egészségstratégiánkat, 

osszuk el a feladatokat. A munkacsoportnak a problématérkép összeállításakor meg kell 

állapodnia az alapvető elvekben, melyek közül a legfontosabbak az esélyegyenlőség, a 

szolidaritás, az emberközpontú szolgáltatási alapállás, az átláthatóság és az 

elszámoltathatóság. A fenntarthatóság záloga egyfelől a közösségi támogatottság megléte, 

másfelől a saját források biztosítása. 

a) A szereplők leírásának fázisa: kire lehet számítani a közös cselekvés kapcsán, milyen 

módon tudjuk felkelteni és fenntartani az érdeklődésüket stb.? Az állapotleírásban 

konkrétan meg kell határozni azokat a cselekvőket, akik a színteret, annak tényeit 

alakítják. Kikre számíthatunk biztosan, kikre nem, és kik azok, akik meggyőzhetők? 
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Milyen lépésekkel tudjuk őket bevonni a közös tevékenységbe, milyen módon tudjuk 

felkelteni az érdeklődésüket? Itt gondoljunk minden érintett félre. Egy iskolai 

egészségterv esetében az iskolai vezetés, a pedagógusok, az iskola közvetlen 

munkatársai, a tanulók, fejlesztőpedagógusok, logopédus, az iskola-egészségügyi 

szolgálat (gyermekorvos, védőnő, iskolapszichológus, kisebbségi önkormányzat vezető), 

érdekelt szülők és családok, szülői munkaközösség és más szülői szervezetek, helyi vagy 

megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai, iskolaszék, helyi önkormányzat 

munkatársai, gyermekjóléti szolgálat, gyermekjogi képviselő, a gyermekvédelmi 

rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyek, iskolai szociális segítők, 

egészségfejlesztő, mentálhigiénés szakember, Egészségfejlesztés Irodák munkatársai, 

helyi művelődési ház, munkavédelmi szakemberek, helyi civil szervezetek, informális 

(baráti) társaságok, szerveződések egy adott cél megvalósulására, kulturális és 

sportszervezetek, egyházi személyek, hittanoktatók, politikusok, lobbisták. A felsorolt 

érintett szereplők a legtöbb közösségi színtér kapcsán megjelenhetnek, de ki is 

egészülhetnek további szereplőkkel. 

b) Annak feltérképezése, hogy kik azok a szereplők, akik ténylegesen részt tudnak venni a 

megvalósítási folyamatban. Nem elegendő feltérképezni a szereplőket, azt is szükséges 

tudnunk, számíthatunk-e az aktivitásukra, ki tudjuk-e váltani azt. Általánosnak tekinthető 

tapasztalat, hogy a közösségi színtereken elérhető személyek, csoportok aktivitása 

megfelelő megközelítés esetén viszonylag könnyen kiváltható. Ez a fajta aktivitás 

erőforrást jelent, amely az egészségfejlesztést, mint tevékenységet finanszírozhatóvá 

teszi. Viszont a legjobb program sem lehet eredményes a szereplők és az iskolai vezetés 

támogatás nélkül. 

A tényleges aktivitás érdekében mintákat kell mutatni azok számára, akik érdekeltek, 

motiváltak a változtatásra, a cselekvésre. E ponton szükséges azonosítani az ellenérdekű 

szereplőket is. Fel kell tárni, miben és kiknek sértheti a program az érdekeiket, és 

konszenzusra kell velük jutni, hogy mindenki azt érezhesse, ezzel a programmal 

valamilyen módon tényleg nyert.  

Célszerű olyan kapcsolódási pontokat találni, ahol a helyi közösséget is bevonathatják a 

programba. Az egészségfejlesztésben a közösség szerepvállalása központi helyet foglal el, 

a közösség elkötelezettségét bizonyítottnak kell látnunk. A közösségfejlesztés a helyi 
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emberekből, a humán, a természeti és a gazdasági erőforrásokból alulról építkezik. 

Közösségi úton könnyebben tudjuk megvalósítani kitűzött programjainkat, hiszen mindez 

plusz humánerőforrás, amely magában hordozza az emberek hozzáértését, tehetségét, 

szorgalmát, ötleteit, képességeit, lehetőségeit. A közjóra irányuló cselekvéshez a 

programszervezők alternatívákat dolgoznak ki, megszerzik a szükséges információkat, 

külső segítőket vonnak be – akár más települések képviselőit, akár szakembereket, 

országos szervezetek képviselőit stb. A közösségi folyamatban részt vevők természetesen 

együttműködnek az önkormányzatokkal is, hiszen optimális esetben a képviselőtestület a 

civil kezdeményezések képviselőiből összeállt, választott testület.  

A társintézményekkel való együttműködés, az intézmények közötti jó kapcsolatrendszer 

fontosságát sem lehet eléggé kihangsúlyozni. A folyamatos kapcsolattartás, a jó 

gyakorlatok és tapasztalatok átvétele, valamint megbeszélése minden esetben 

hasznosságot és eredményességet hoz mindkét fél számára. 

A helyi közösségben területi ellátást végző védőnő minden esetben katalizátora lehet a 

közösségi programoknak, különösen azon csoportok tekintetében, amelyekkel 

munkakapcsolatban van. Ismeri a település egészségi jellemzőit, ismeri az epidemiológiai 

adatokat a halálozási mutatókat, jelentős szerepe van a környezeti hatások feltárásában. 

Alkalmazza a gondozotti csoportjainál a rizikó kérdőívet, amely számos olyan kérdést 

tartalmaz, amely a települési egészségterv elkészítésében irányadó lehet. Olyan 

egészségfejlesztő beavatkozásokat kezdeményezhet, amelyek a település lakosságát 

megszólítják, a szakmai presztízse biztosíték arra, hogy a lakosság odafigyeljen, később 

döntsön, és belépjen azon a bizonyos forgóajtón a magatartásváltoztatás érdekében. 

Cselekvési terv 

A cselekvési terv egy konkrét cselekvési program, különböző projektek összessége, amely 

helyi célokat és feladatokat fogalmaz meg, viszonylag rövid időtartamra vonatkozólag. A 

cselekvési terv az egészségkép (pl. azok a statisztikák, amelyek helyi szinten fellelhetőek) 

tényeire épül, megfogalmazva a feladatokat, közösen kijelölve a megvalósítás módját is. 

Közmegegyezés alapján fogalmazza meg azokat a teendőket, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy a színterekhez tartozók (lakosság, diákok, pedagógusok, munkavállalók és munkaadók) 

egészségi állapota kedvezőbbé váljon. Az egészség megőrzésében és javításában érdekelt és 
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érintett társadalmi csoportok számára tartalmaz ajánlásokat. Kulcsfontosságú kérdés a 

megvalósítás stratégiájának kialakítása, amely lehet egyénre szabott és közösségi 

megközelítésű. Mindkét irányzat követésének vannak előnyei és hátrányai egyaránt: mindig 

a helyi sajátosságok és az egészségterv kidolgozói választhatják meg a megfelelő irányt.  

A cselekvési terv olyan megvalósítható, követhető életmódmodelleket, ajánlásokat dolgoz ki, 

amelyek: 

- céljai pontosan megfogalmazhatóak és kezelhetőek; 

- hatása már rövid-, illetve középtávon érezhető, eredményessége mérhető; 

- megvalósítására reális lehetőség kínálkozik a helyi döntéshozók befolyásolásán, 

valamint pénzügyi források biztosításán keresztül. 

Ebben a fázisban számos módszert kell alkalmazni. A meglévő, már működő modellek, az 

egyetértés alapján megfogalmazódó problémák összegyűjtésén keresztül, különböző 

társadalmi kiscsoportok (szülők, diákcsoportok, sportklubok, kulturális közösségek) 

működtetéséig sok minden elképzelhető. A cselekvési tervnek meg kell teremtenie az 

elkötelezettséget és a tényleges részvétel lehetőségét is a szereplők számára. A cselekvési 

programoknak reálisnak, az adott közösség szükségleteire épülőnek kell lenniük. Az 

importált, a közösség érdektelenségével találkozó programok – legyenek azok bármilyen 

látványosak – megvalósíthatatlanok.  A megfelelően kialakított a cselekvési terv kiterjed és 

választ ad az alábbiakra: 

- az állapotleírás tényeire épül (MIÉRT?) 

- definiálja a célcsoportot (KINEK?) 

- a célcsoport igényei alapján pontosan megfogalmazza a feladatokat (MIT?)  

- kijelöli a feladatmegvalósítás módszerét, eszközeit (HOGYAN?)  

- kijelöli a felelősöket (KIVEL?) 

- ütemezi a tevékenységeket időben és térben (határidők, helyszín) (MIKOR? HOL?)  

- feltárja a pénzügyi forrásokat (saját és külső forrás), megvizsgálja a  

- fenntarthatóság kérdését (MIBŐL?) 
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- az elvégzett tevékenység monitorozására is részletesen kitér (MI VÁLTOZZON?)  

A cselekvési terv megvalósításának pénzügyi forrásait már tervezés során érdemes számba 

venni (pl. saját forrás, pályázati támogatás, egyéb külső források), továbbá lényeges 

szempont az is, hogy az egészségterv tevékenységeinek igazolhatóan fenntarthatónak kell 

lenniük. 

- Saját források: azok az eszközök, amelyek felett a tevékenységekben részt vevő 

szervezetek önállóan rendelkeznek, így pl. a cél- és a címzett támogatások, a tárgyi 

infrastruktúra, a szakemberek és az önkéntesek munkájának költsége, a szervezetek 

helyi bevételei. 

- Külső vagy alternatív források: ebbe a körbe azok az eszközök tartozhatnak, amelyek 

megléte segíti és javítja az egészségterv megvalósításának színvonalát, mint pl. a 

szervezetek által elnyert egyéb pályázati támogatások, költségvetési normatíva, 

céltámogatás stb. 

Kezdetben érdemes olyan projekteket betervezni és megvalósítani, amelyek a forrás, a 

fenntarthatóság, a szakmai kompetencia, a kommunikáció és a közösségi támogatottság 

szempontjaiból egyaránt optimálisnak tekinthetők. A helyes stratégiába ágyazott, jó projekt 

tehát olyan, amelyben a szolgáltatás elsősorban a célcsoport szükségletét elégíti ki.  

A közösségi színtereken megvalósuló egészségfejlesztési tevékenységek közül különös 

figyelmet és támogatást érdemelnek azok, amelyek: 

- az egyes életkori csoportok egészségének fejlesztésére irányulnak, és mindeközben 

olyan módszereket alkalmaznak, melyek jól illeszkednek e „színterek” 

sajátosságaihoz, illetve kiaknázzák e sajátosságokban rejlő lehetőségeket; 

- maguk kezdeményezte programokkal kívánnak szűkebb és tágabb környezetükben az 

egészségfejlesztés érdekében tevékenykedni; 

- e közösségi színtereken folyó tevékenységek közül különösen eredményesnek, 

modellértékűnek bizonyulnak; 

- a „színterekben” rejlő lehetőségeket erőforrásként kezelik, és ekként hasznosítják 

azokat; 
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- olyan önfenntartó folyamatokat indítanak el, amelyek hatásai hosszú távon is, illetve 

külső támogatás nélkül is életképesnek bizonyulnak. 

 

A közösségi színtér program kommunikációs tevékenysége 

 

A közösségi színtér program készítése egész folyamatának, de különösen a cselekvési terv 

megvalósításának kulcseleme a nyilvánosság. A nyilvánosságnak nemcsak informáló, hanem 

jutalmazó szerepe is van a közösségi színtér programokban. A nyilvánosságon keresztül 

tudjuk a helyi közösséggel megismertetni (ezáltal akár jutalmazni is) azokat, akik 

munkájukkal tettek valamit a közösségért. Fontos, hogy a program állandóan „jelen legyen” 

a közösség életében. 

A közösségi színtér mögött nem állhat olyan hatóság, amely az abban foglaltak 

megvalósulását kikényszerítheti. Ennek hiányában az elképzeléseket „el kell adnunk”, el kell 

fogadtatnunk azokkal, akik tevékenységük során megvalósítják az ajánlott célokat. Ezért 

ennek a munkafázisnak az elsődleges célja az egészségterv minél szélesebb körben való 

megismertetése. Ebből kifolyólag lényeges a program eredményeinek külső és belső 

kommunikálása egyaránt – különböző kommunikációs csatornákon (pl. országos, illetve helyi 

elektronikus média és sajtó, weboldal, intranet, faliújság, kiadvány, hírlevél, szórólap, 

konferencia, falugyűlés, szülői értekezlet, tantestületi ülés, munkahelyi összejövetelek). A 

kommunikációs fázis további célja, hogy lehetővé váljék a közösségi színtér programban 

megfogalmazottak részletes és teljes körű megismerése, illetve a folyamatos kommunikáció 

hatására megváltozzon az egyéni motiváció és a választható magatartásmodellek köre.  

A kommunikáció nem egyirányú folyamat és nem csupán a lakosságot, az iskolában tanuló 

diákokat és szüleiket, a munkavállalókat és a munkaadókat, hanem a politikusokat, a 

döntéshozókat, a szakértőket is megcélozza. Az egészségképnek különböző változatai 

lehetnek aszerint, hogy kik azok a szereplők, célcsoportok, akiknek kommunikáljuk a 

tényeket. 

A jól tervezett és kivitelezett kommunikáció előnyöket nyújthat az intézménynek, a 

hozzátartozó közösségnek, beleértve a feladatok szakmai sikerességének elősegítését. Egy 

sikeres tájékoztatási kampánynál elengedhetetlenül fontos, hogy jól döntsünk a 
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kommunikáció fajtáiról, a legfontosabb kommunikációs eszközökről, használatuk módjáról, 

tervezhetőségükről és mérhetőségeikről. A kampány megtervezése megvalósulhat egy 

testületi ülés vagy egy szülői értekezlet alkalmával is, vagy akár a lakosság számára 

szervezetet nyílt fórumon, tájékoztató előadáson.  

A kommunikációs fázis a közösségi színtér program egyik legnehezebben megvalósítható 

fázisa. Minden olyan lehetőséget ki kell ezért használnunk, amelynek segítségével elérhetjük 

az érintetteket. Fontos, hogy a program állandóan jelen legyen a közösség életében.  

Az eredmények értékelése, monitorozás, visszacsatolás 

A cselekvési terv javaslatainak megvalósulása (azaz a programok sikeressége, hatékonysága) 

módosítja az állapotleírásban jellemzetteket. Az életfeltételekben, életminőségben 

bekövetkező változásokat és az ebből következő eredményeket, következményeket 

figyelemmel kell kísérni. Ezt a célt valósítja meg a közösségi színtér program egész 

folyamatának elemzése, nyomon követése. Az elemzés eredményeire alapozva szükségessé 

válik finomítani az állapotleíráson, amelynek hatásait a stratégiában és a cselekvési tervben 

megfogalmazott célkitűzések módosításával érvényesíteni kell. A közösségi színtér program 

készítésének folyamata tehát ismét újraindul. „A visszacsatolás a minőség fejlesztését 

megalapozó tevékenység, melynek során a kezdetekkor rögzített elvek megvalósulását is 

vizsgáljuk. A visszacsatolás megerősíti a színtér közösségét. A visszacsatolás lényege, hogy az 

egészségterv ciklikus működésének/működtetésének tapasztalatai eljussanak a színtér 

szereplőihez és visszajelzéseik alapján előkészítsük és megtervezzük az elkövetkezendő év 

tevékenységeit és projektjeit. Az elemzés eredményeire alapozva szükségessé válik finomítani 

az állapotleíráson, amelynek hatásait a stratégiában és a cselekvési tervben megfogalmazott 

célkitűzések módosításával kell érvényesíteni. A mennyiségi és minőségi indikátorok 

teljesülése mellett számtalan tapasztalatra teszünk szert, amelyek segítségével mind a 

tervezés, mind a megvalósítás során eredményesebbek lehetünk. A visszacsatolás részben 

kiterjesztést is jelent, hiszen a sikeres projekt eredménye más színterek számára is jól 

hasznosítható tapasztalat” (Kishegyi, 2010). 
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SMART indikátor 

- A közösségi egészségfejlesztési programok céljait ésszerű hierarchikus rendszerben 

megfogalmazni, amelyben látható, hogy az egyes rész- és/vagy specifikus célok 

hogyan járulnak hozzá az átfogó cél(ok) eléréséhez.  

- A specifikus célok jelölik ki, hogy mit kell tenni és milyen kimeneteket, eredményeket 

kell a program befejeztével elérni az átfogó cél elérése érdekében.  

- A célok megfogalmazásakor célszerű az ún. SMART követelményeket figyelembe 

venni: 

S – specifikus – jól meghatározott, körbeírt. 

M – mérhető – számszerűsíthető célok. Mérhetjük a cél felé haladást vagy 

támogatást. 

A – akcióorientált – cselekvésbe fordítható át, attraktív. 

R – reális és releváns – elérhető célok. 

T – tervezhető – időben tervezhető, határidők rendelhetők hozzá. 

 

A csoportos egészségfejlesztés 

 

 A csoportokról általánosságban 

Az egészségfejlesztés szempontjából a csoport jellemzőit mindig a feladat határozza meg. „A 

csoport több mint az egyének összessége. A csoport tagjai folyamatosan kommunikálnak, 

tudatosan, vagy nem tudatosan, szóban vagy nem verbális formában. A csoport 

folyamatosan változik, alakul, fejlődik, a csoportba tartozó egyén is változik, fejlődik.  

A csoport az emberi létezés egyik alap közege, amely legalább 3 személyből áll, tagjai 

függésben vannak egymástól, olyan szükségleteik mentén, amelyek individuális úton nem 

elégíthetőek ki. A csoport tagjai magukat másoktól valamely tulajdonság mentén 

megkülönböztethető egységként szemlélik, kölcsönös interakcióban vannak egymással” 

(Eszik, 2014). 
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Felvilágosítást, oktatást nagycsoportban is lehet tartani, míg bizonyos készségek, képességek 

elsajátítása kiscsoportban hatékonyabb. A csoportok osztályozása történhet: 

Nagyság alapján:  

- Kiscsoport: elméleti szempontból 3–20 fő, gyakorlati szempontból 5–20 fő, optimális 

7+2 fő. A létszámon túl három kritériumnak kell megfelelnie: 

   - tagjai valamilyen érzelmi kapcsolatban vannak egymással,  

   - tagjainak kognitív képe van a többiekről és önmagáról, 

   - tagjainak kognitív képe van az egészről. 

A csoport pszichológiai hatótényezői a személyiségváltozás szempontjából 

optimálisan itt működhetnek. 

- Nagycsoport: tagjai között nem feltételezünk közeli személyes kapcsolatot, kölcsönös 

függés, közös tevékenység köti össze őket. 

- Készségfejlesztő csoport: 12–16 fő, a pszichés hatótényezők kevésbé erősek, az intimitás 

szintje, az interakciók száma csökken. 

- Tréning csoport: maximum 20–25 fő, itt már a csoport működése jelentősen felszínesebb 

- 25 fő feletti csoportlétszám: itt már nem lehet jelentősen számolni a csoport 

hatótényezőkkel a munka során. 

Az alakulás módja szerint: 

- Formális csoport: szervezetten, jogi alapon jön létre, illeszkedik a társadalmi rendszerbe. 

- Informális csoport: tagjai saját elhatározásból lépnek be és maradnak a csoportban. Az 

odatartozás igénye valósul meg a csoportban. 

Funkciójuk szerint: 

- Spontán érzelmi vonzódásokra vagy közös érdeklődésre alapozó természetes csoport – 

pl. baráti társaságok. 

- Valamilyen határozott feladat elvégzésére vagy döntés meghozatalára szerveződött 

csoport.  
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A csoport működése szerint: 

- Nyitott csoport 

• a csoportfolyamat során bármikor jöhetnek új tagok; 

• a csoporttagok bármikor kiléphetnek a csoportból. 

- Zárt csoport 

• az együttműködés végéig a tagság állandó marad; 

• a szerződés egy előre meghatározott időtartamra szól. 

Cooley (1909) csoportosítása szerint: 

- Primer csoportok 

• konkrét, a valóságban fellelhető társas alakzatok; 

• intim, valódi szemtől szembe kapcsolatteremtés jellemzi; 

• pl. család, faluközösség, szomszédság. 

- Másodlagos csoportok 

• egy cél vagy feladat elvégzése érdekében szerveződnek; 

• személyesség, élményközeliség és intimitás kevésbé jellemző rájuk; 

• társadalom racionális munkamegosztásának termékei; 

• pl. társadalmi szervezetek. 

További csoporttípusok: 

- Kortárs csoport: a szocializáció során a legfontosabb elsődleges csoport, a család mellé, 

majd a helyére lép. 

- Vonatkoztatási (referencia) csoport: az a csoport, amelynek normáihoz, szabályaihoz, 

értékeihez, elvárásaihoz egy-egy ember alkalmazkodik, amelyhez méri magát. 

- Tagsági csoport: az a csoport, amelynek az egyén (valamely tulajdonsága mentén) a 

tagja. 
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Csoportmagatartás, csoportdinamika 

A csoport történései – a nyilvánvalóak és a rejtettek egyaránt – a benne résztvevő személyek 

interperszonális hatásainak eredményeképpen alakulnak. A személyek egyéni szükségletei, 

érvényesülési törekvései, a közöttük keletkező vonzalmi és taszítási érzések állandó belső 

pszichológiai mozgást eredményeznek a csoportban, ezt nevezzük csoportdinamikának. 

A csoportok fejlődésük során általában meghatározott magatartásformákat követnek, 

fejlődési cikluson mennek át, amelyeken belül négy szint különíthető el: 

1. Megalakulás 

2. Viszontagságok: a legtöbb csoport áthalad egy konfliktust jelentő szakaszon.      

Megmérettetik a csoportvezető, viták alakulhatnak ki a munkamódszerről.   Mindez 

fontos a csoport érése szempontjából. Ha sikeresen kezeljük ezt a periódust, az 

elvezet a nyitott kommunikáció, a bizalom és a csoportcélokért érzett közös 

felelősségvállalás kialakulásához. Ebben a szakaszban hagyják el legtöbben a 

csoportot. 

3. Normalizálódás: a csoport lehiggad, megszilárdulnak a normák. 

4. Teljesítmény – maximális hatékonysággal a végrehajtandó feladatokra 

koncentrálnak. 

A csoport kialakítása 

A tervezés és az előkészületek elengedhetetlenek a csoport sikeres működéséhez. A 

tervezés, előkészítés lépései során megválaszolandó kérdések:  

- Miért kezdünk hozzá a csoport létrehozásához? 

- Kik lesznek a csoporttagok? 

- Mik lesznek a csoport céljai, megvalósítandó feladatai? 

- Hol lesznek az összejövetelek? 

- Milyen források szükségesek? 

- Mikor lesznek az összejövetelek? 

- Hogyan, miként folynak majd az összejövetelek? 

- Mi lesz az értékelés módja? 
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A csoportok beindítása során lényeges szempontok lehetnek a következők: 

- Az érkezés más, ha a csoporttagok ismerik egymást, és más, ha nem.  

- Egymás megismerésére különböző módszerek vannak, pl.: ismerkedés párokban, 

névjátékok. 

- A kezdeti érzések és elvárások feltárása: az emberek könnyebben ellazulnak, ha 

tudják, hogy mások feszültnek, esetleg félénknek érzik magukat. Milyen 

módszerekkel segíthetünk? Az alapszabályok lefektetése segítség: pl. titoktartás, idő 

(érkezés, távozás), szünet/-ek, evés-ivás, szükség lesz-e jegyzetelésre, lehet-e később 

érkezni, korábban távozni, a tagoktól milyen magatartás várható el, kinek mi lesz a 

feladata, lesz-e értékelés, ha igen, hogyan történik. 

A csoportfejlődés szakaszai kapcsán általánosságban elmondható, hogy minden csoport 

története szakaszokra, fejlődési fázisokra tagolható. Rendszerint észrevétlenül követik 

egymást az egyes fejlődési fázisok, amelyekre más és más jelenségek és dinamika jellemző. 

Mindezek tudatosításával a csoportvezető – és rajta keresztül a csoporttagok – számára 

jobban érthetővé, értelmezhetővé és kezelhetővé válnak az egyes jelenségek, amelyekkel 

szembe találja magát. 

 

A csoportos egészségfejlesztés módszerei 

A megfelelő módszerek kiválasztása alapvető fontosságú az egészségfejlesztési 

tevékenységek során. Már a tervezés során el kell dönteni azt, hogy milyen módszereket 

alkalmazzunk annak érdekében, hogy:  

- a tervezés során meghatározott célokat elérjük,  

- ne csak információval lássuk el a csoportot, hanem elérjük azt is, hogy változtasson 

magatartásán, 

- a passzív befogadás helyett aktív részesévé váljon a tanulási folyamatnak. 

A módszerek lehetnek bevezető jellegűek és a csoport működését és az ismeretek 

feldolgozását segítő jellegűek. 
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Bevezető módszerek lehetnek a következők: 

Vitaindító anyagok 

A vita megindítható egy a felvetett témához kapcsolódó, lehetőleg ellentmondásos videó 

filmmel, plakáttal, szórólappal, újságcikkel. 

Cél: ráhangolódás a témára, feszültségoldás, interaktivitás, tájékozódás a csoport 

véleményéről, hozzáállásáról. 

Ötletroham 

Az adott téma bevezetésének hasznos eszköze, alkalmas a csoporttagok gondolatainak 

összegyűjtésére.  

- Tegyünk fel egy olyan nyitott kérdést, amire nincs egyszerűen meghatározható válasz – 

pl. „Miért drogoznak a fiatalok?”  

- Minden választ megjegyzés és kritika nélkül írjunk fel a táblára. Biztassuk a 

visszahúzódóbbakat – pl. „Egyéb ötletek? Szeretné még valaki kiegészíteni?” Esetleg 

szólítsuk meg az illetőt – „Kíváncsi lennék a Te véleményedre is!” Ezután célszerű 

csoportosítani a táblára felírtakat, valamilyen vezérlőelv alapján. 

Cél: ráhangolódás a témára, feszültségoldás, interaktivitás, tájékozódás a csoport 

véleményéről, tudásáról, hozzáállásáról. A csoport valamennyi tagjának hozzászólását 

egyenlőként kezeljük, mindenkinek lehetősége van a részvételre. 

Brainstorming 

Olyan technika, amellyel az embereket kreatív gondolkodásra késztetjük anélkül, hogy 

gondolataikról ítéletet mondanánk. Tegyünk fel egy olyan kérdést, amire gyors, egyszavas 

válaszok adhatók – „Mi jut eszetekbe, ha azt mondom, hogy DROG?” Minden választ 

kommentár és megjegyzés nélkül felírunk a táblára. Ezután csoportosíthatunk. 

Cél: ráhangolódás a témára, feszültségoldás, interaktivitás, orientálhatja a csoportvezetőt. A 

csoport valamennyi tagjának ötletét egyenlőként kezeljük, mindenkinek lehetősége van a 

részvételre. 
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Körkérdések 

Mindenkinek egyenlő lehetőséget nyújtanak a részvételre. A csoport tagjai körben egymás 

után tegyenek egy-egy rövid megjegyzést a csoportvezető által feltett kérdéssel 

kapcsolatban.  

A sikeres körkérdéseknek három fontos szabálya van: 

- Senkit nem szabad félbeszakítani, amíg be nem fejezte mondanivalóját. 

- Nem tehető megjegyzés mindaddig, amíg a kör le nem zárult – vagyis se vitatkozás, se 

elismerés, se értelmezés, se kritika. 

- Bárki dönthet úgy, hogy kimarad (jelezheti azzal, hogy azt mondja „passz”). Erre a 

lehetőségre a csoportvezetőnek fel kell hívnia a figyelmet a körkérdések megkezdése 

előtt – „Lehet „passzolni az egyes kérdéseknél!” 

A körkérdések a csoportfoglalkozások elején és végén is hasznosak lehetnek. A befejező 

körként használt kérdések különösen hasznosak lehetnek visszajelzésként a csoportvezető és 

a csoporttagok számára is. Pl.: 

- „Mi az, ami igazán tetszett a mai foglalkozáson?” 

- „Mi az, ami nem tetszett a mai foglalkozáson?” 

- „Milyen érzésekkel volt ma jelen, hogy érezte magát?” 

- „Mit tanult a mai foglalkozáson, mit szűrt le az ott történtekből?” 

A módszer úgy is alkalmazható, hogy a csoportvezető felteszi a kérdést és megszólít valakit, 

ha ő befejezte a mondanivalóját, ő is megszólít valakit. Ez így folytatódik egészen addig, amíg 

mindenki sorra kerül. Utolsóként visszaér a kör a csoportvezetőhöz, aki szintén válaszol az 

általa feltett kérdésekre. 

Módszerek a tényanyag és az ismeretek feldolgozására 

A bevezető módszerek után használhatóak: 

Villámcsoportok 

A villámcsoportok két vagy több fős kiscsoportok a nagycsoporton belül, akik egymás közt 

viszonylag rövid idő alatt megvitatnak vagy feldolgoznak egy feladatot, amit a csoportvezető 
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meghatároz. Ez a feladat mindig szorosan kapcsolódik a korábban elhangzott tényanyaghoz, 

ismeretátadáshoz. Amennyiben azt szeretnénk, hogy az egész csoporttal megosszák 

ötleteiket és azt, hogy mire jutottak, akkor pl. csomagolópapírra, filctollakkal plakátszerűen 

felírhatjuk azokat. 

Cél: az ismeretanyag, tényanyag megerősítése, feldolgozása (learning by doing), aktív 

részvétel. 

 

 

Strukturált tanulás          

Egy feladat megközelítésekor a résztvevők vagy a résztvevők kisebb csoportjai (pl. párban), 

meghatározott időt kapnak egy téma feldolgozására. Ezt követően a saját eredményeiket, 

véleményüket megvitathatják a csoporttal és közös álláspontot alakítanak ki. A módszer 

annyiban különbözik a „villámcsoport” módszerétől, hogy itt az adott téma feldolgozása 

irányított módon, meghatározott tematika szerint történik. 

Cél: az ismeretanyag, tényanyag megerősítése, feldolgozása, aktív részvétel. 

Snowballing 

A csoporttagok egyénileg kapnak egy feladatot, amelyet meghatározott időn belül 

elvégeznek. Ezt követően a strukturált tanuláshoz hasonlóan párokban beszélik meg 

gondolataikat, eredményeiket, majd a párok kapcsolódnak egymáshoz és a végén kialakul a 

csoport véleménye. Így lesz egyre nagyobb és érdekesebb a „hógolyó”. 

Cél: az ismeretanyag, tényanyag megerősítése, saját korábbi tudás, tapasztalat mobilizálása, 

az egyéni vélemények tiszteletben tartása, a korrekció lehetősége, amelyet az egyén végez el 

a többiek visszajelzése alapján. Nem a csoportvezető mondja meg, hogy mi a jó megoldás! 

Strukturált gyakorlatok 

Az ismeretanyaghoz, tényanyaghoz kapcsolódó gyakorlati feladatok készség szintű 

begyakorlása folyik, pl. elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, ételkészítések stb. 
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Cél: a különböző gyakorlati feladatok biztonságos végzésének elsajátítása. 

 

Esettanulmány 

Megtörtént vagy kitalált esetet dolgoz fel. Bemutathatók a nehézségek, a kételyek a döntési 

folyamat és a helyzet, a megoldást elősegítő és hátráltató tényezők (pl. egészséget 

befolyásoló tényezők, egészséghiedelmek stb.). Véleményalkotás, vita kiindulópontja is 

lehet.  

Cél: a beleélés, a beleérzés képességének fejlesztése, felelősségvállalás önmagam és mások 

iránti érzésének tudatosítása.  

Problémamegoldás 

Miután a csoport tagjai információt kapnak egy adott kérdéssel, helyzettel kapcsolatban, pl. 

strukturált módon megvitatják azt. Fontos, hogy először konszenzusra jussanak a probléma 

meghatározását illetően. Ezt követően az adott lehetőségeket, alternatívákat mérlegelve 

igyekeznek a legjobb stratégiát kialakítani.  

Cél: aktív agytorna, korábbi tudás, tapasztalatok mobilizálása, mások véleményének 

elfogadása, saját vélemény korrigálása. 

Szerepjáték 

A csoporttagok különböző szerepeket vállalnak fel. A szerepjáték általában azt jelenti, hogy 

más személy szerepét vesszük fel egy megadott szituációban és eljátsszuk, hogy vajon 

miként cselekedne, illetve miket mondana abban a helyzetben.  

Cél: beleélés, beleérzés képességének fejlesztése, segít megérteni, hogy milyen érzés lehet a 

másik ember szemszögéből látni a dolgokat. 

Vita 

A csoportot két részre, félre osztjuk. Feladatuk, hogy egy adott téma, vélemény ellentétes 

oldalait képviseljék – rövid felkészülés után – egy kialakított vitában. 
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Cél: segíti a vitakészség fejlesztését, a különböző kommunikációs technikák alkalmazását. 

Bevezető módszerként is alkalmazható, ilyenkor a ráhangolódást, beleélést segíti.  

 

Rejtvény, kérdőív, teszt 

Csoportfoglalkozást indító, záró és indító és záró módszerként alkalmazhatjuk. Ha indító 

módszerként használjuk, akkor információt adhat a csoport ismereteiről, véleményéről, 

hozzáállásáról az adott témával, kérdéssel kapcsolatban. Ha záró módszerként alkalmazzuk, 

akkor visszajelzést kaphatunk az elsajátított ismeretekről. Ha indító és záró módszerként 

használjuk, akkor megtudhatjuk, hogy a csoport honnan indult és hová jutott el. Ilyenkor 

fontos szempont, hogy ugyanazt a tesztet, kérdőívet használjuk az elején és a végén is.  Ezen 

a módon alkalmazva a módszert nagyon hasznos lehet, ha a résztvevők maguk hasonlítják 

össze a nyitó és a záró kérdőívüket – maguk vonják le a tanulságokat. 

Előadás 

Az ismeretek átadására, a tényanyag ismertetésére alkalmazható módszer. Időkerete kb. 20–

25 perc. Ezután interaktív módszerek beiktatása szükséges. Az előadáshoz szemléltető 

módszereket használhatunk. A felolvasás, mint előadási módszer korlátozottan 

alkalmazandó pl. idézetek felolvasása, az előadást kiegészítő vers, irodalmi, tudományos mű 

részletei stb.  

Demonstráció, szemléltetés 

Demonstráció – laboratóriumi vagy egyéb eszközök felhasználásával jelenségek, tények 

bemutatása, láthatóvá tétele. Szemléltetés – pl. videó, fólia, számítógépes kivetítés, 

szórólapok, plakátok stb.  

 

Mi szól az egészségfejlesztésben a kiscsoportos oktatás, tanulás mellett? 

1. Az egyik a felnőttekkel kapcsolatos egészségfejlesztés sajátossága. Nevezetesen, hogy a 

felnőttek elutasítják a kinyilatkoztató instrukciókat, a tisztán száraz, elméleti előadásmódot. 

A saját meglévő tapasztalataikat, tanult ismereteiket szeretnék felhasználni a tanulás során. 



 80 

Előnyben részesítik a különböző kérdések megvitatását, tisztázását – így alakítják ki saját 

álláspontjukat.  

2. A másik alapvető ok, hogy a kiscsoportos módszer lehetővé tesz és létrehoz olyan 

feltételeket, amelyek előmozdítják a tanulást és a döntéshozatalt. 

A csoportmunka során fellépő nehézségek kezelése 

Az egészségfejlesztő szakemberek gyakran ijesztőnek tartják a csoportmunkát, úgy érzik, 

képtelenek azzal megbirkózni. Az előrelépést ezeknek a félelmeknek a beismerése és a velük 

való szembenézés jelenti, illetve stratégiák kidolgozása arra az esetre, ha problémák 

merülnének fel. Néhány általános probléma és stratégia: 

- A csend hasznos is lehet. 

- Kezdetben párban vezessenek csoportot az egészségfejlesztők. 

- Készüljön fel alaposan, készítsen jegyzeteket, ne féljen használni azokat a csoport 

előtt! 

- Legyen készenlétben egy-két tartalék feladat, ha az eredeti téma kimerülne!  

- Váratlan kellemetlenségek: túl sok, túl kevés ember. 

- Gondolkodjon el, hogy megfelelő volt-e az előkészítés! 

- Zavaró tényezők – három választási lehetőség van: 

 A zavaró tényezők figyelmen kívül hagyása – ez ritkán célravezető. 

 A zavaró tényezők beismerése, elfogadása– általában ez a legjobb megoldás.  

 Lépéseket tenni ellene, lehetőleg a csoportot is bevonni. 

- Viselkedési problémák – a csoporttagok viselkedése nehézségek elé állíthatja a 

csoportvezetőt.  

- Az aktív részvétel hiánya – megszólítás (kit kell ilyenkor megszólítani), körkérdések. 

- Ha valaki túl sokat és gyakran beszél – pl. „a mindentudók”. A probléma kezelése: 

elgondolkodni azon, hogy vajon miért viselkednek így ezek az emberek. Dolgozzunk 

többet párokban – így nincs lehetőségük kibontakozni. Használjunk több körkérdést! 

Szólítsunk meg embereket – „Éva, szívesen meghallgatnánk a Te véleményedet is”! 

Ha mindez nem segít, beszéljük meg személyesen a problémát – négyszemközt. 

A csoportmunka eredményességét segítő feltételek 
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- A tanulás légköre: a kiscsoport a maga segítő légkörével, amelyben az új koncepció és 

gyakorlat megvitatható, segít – félelemmentes módon – új dolgokról gondolkodni és 

magatartást kialakítani. 

- Közvetlen visszajelzés és megerősítés: a pozitív visszajelzés erőteljes motiváló 

tényező. 

- Aktív részvétel a tanulásban: a hatékony tanulás dinamikus folyamat. A kiscsoport 

elősegíti az aktív részvételt a tanulási folyamatban, lehetőséget ad arra, hogy 

összevessék az új gondolatokat más felfogásokkal. 

- Magas szintű motiváció: a tanulás sikere nagymértékben azon múlik, hogy az egyén 

akar-e tanulni. A motiváció nagymértékben növekszik, ha a résztvevő érzi a változás 

szükségességét, elfogadja a tanulási helyzetet. A kiscsoportos módszer különösen 

hatékony a változással szembeni ellenállás csökkentésében az alternatívák feltárása 

révén. 

- Kísérleti tanulás: a változatosan alkalmazható csoportmódszerek igen realisztikus 

tanulási helyzetet biztosítanak. Ahelyett, hogy a csoportvezető közölné az 

információt, a résztvevők átélik és tanulnak a gyakorlatok tapasztalataiból. 

Egy konkrét gyakorlati példa: szülőcsoportok szervezése 

A szülőcsoportokban rejlő lehetőségek ma még kiaknázatlanok; számtalan család küzd 

különleges problémákkal, de nehezen találnak egymásra, nehezen találnak olyan bázisra, 

amely kielégítő információkkal, lelki támasszal és gyakorlati segítséggel látná el őket. A 

szülőcsoport megfelelő megoldás számukra. Ha felkészült szakmai vezető jelenlétében 

rendszeresen találkozhatnak sorstársaikkal, védett, bizalmi környezetben, új információkra, 

elfogadásra és támogatásra számíthatnak, könnyebben küzdhetnek meg különleges 

élethelyzetük nehézségeivel. Legyen akár szoptató anyákból álló csoport, várandósok 

csoportja, sérült gyermeket nevelő szülők csoportja, cukorbeteg gyereket nevelő szülők 

csoportja, a rendszeres összejövetelekkel biztos segítséget nyernek.” (Eszik, 2014) 

Szervezzünk szülőcsoportot! 

Milyen keretek szükségesek egy szülőcsoport létrehozásához, fenntartásához és 

népszerűsítéséhez? 
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Kinek? (célcsoport)  

Szülők gyermekkel, szülők gyermek nélkül, szülők gyermekmegőrzővel, várandósok. 

Amennyiben gyermekek is részt vesznek a találkozón:  

- Kereteket kell szabni, pl.: mindenki figyel a saját gyermekére, mindenki a saját 

gyermekéért felelős.  

- Ha a gyermek sír vagy hangos, és zavarja a csoportot, ki kell vinni, és csak akkor 

visszajönni, ha lecsendesült.  

- Nem etetjük egymás gyermekét, csak ha a szülő megengedi (gondoljunk a 

táplálékallergiákra!).  

- Nem hozunk magunkkal zajkeltő játékot (hangszert, lendkerekes autót stb.).  

- Ha valaki áthágja a szabályokat, megértően figyelmeztessük.  

- A csoportvezető saját gyermeke: csak akkor vegyen részt a találkozón, ha biztosan 

nem vonja el a csoportvezető figyelmét a csoportról. Ez féléves kor előtt, és 

hároméves kor fölött jellemzőbb.  

Hol? (helyszín)  

Védőnői tanácsadó, templom közösségi terme, művelődési ház, bölcsőde, óvoda, családi 

napközi. Berendezés a közönségtől függ. Ha gyermekek is jönnek szőnyeg, párnák, 

zsákfotelek, „csendes játékszerek,“ gyermekbiztonság.  

Időkeretek  

– Mikor? (időpont)  

Ezt befolyásolja a munkaidő, a gyermekek alvásideje, a terem rendelkezésre állása.  

– Mennyi ideig? (időtartam)  

A gyermekek terhelhetősége maximum 1,5 óra. Csak szülők számára sem érdemes hosszabb 

csoportot tartani. A határok tartása fontos, ezt előre meg kell beszélni. A csoportvezető soha 

ne késsen, tartsa tiszteletben, hogy a csoporttagok mind a csoportra szánják az idejüket. 

Pontos kezdés-befejezés, egymás idejének tiszteletben tartása.  

– Gyakoriság  
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Heti, kétheti vagy havi rendszeresség. A legtöbb témában elég havonta egy találkozó.  

Téma  

Előre kijelölhetünk minden találkozóra egy fő kérdést, amit az adott napon körbejárunk, 

majd a tagok aktuális kérdéseit is számba vehetjük. Vagy: a tagok által az előző találkozón 

felvetett kérdéseket járjuk körbe. Lehet minden alkalommal az utolsó fél óra szabad 

beszélgetés. Vagy: szakértő vendég meghívása.  

Eszköztár  

Kölcsönözhető szakirodalom, eszközök (mellszívó, hordozókendő stb.).  

Népszerűsítés  

- Szájhagyomány: család a családnak. 

- Szórólap orvosi rendelőben, gyógyszertárakban, védőnői tanácsadóban, szülészeten, 

játszótéren, bölcsődében, óvodában, bababoltban stb.  

- Plakát a rendelőben, védőnői tanácsadóban, szülészeten, buszmegállókban, játszótéren, 

bölcsődében, óvodában, bababoltban – a tulajdonos engedélyével.  

- Hirdetés helyi sajtóban, portálokon. 

- Közösségi média: csoport létrehozása, esemény létrehozása, plakát megosztása.  

 

Kapcsolattartás  

Közösségi média csoport, honlap, fórumok, levelezőlista által. 

 

Kommunikáció roma gondozottal 

Magyarországon a legnagyobb létszámú kisebbségi csoportot a romák alkotják, számuk 

becsült adatok szerint 800 ezerre tehető. Vannak területek, ahol az arányuk eléri a 12% -ot 

a népességen belül. Az epidemiológiai felmérések szerint mind a testi, mind a lelki 

betegségek tekintetében rosszabbak a mutatóik a többségi társadalom tagjainál, ennek 

következtében a várható élettartamuk is akár 10-15 évvel alacsonyabb. A halálokok között 
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a romáknál is a szív- és érrendszeri betegségek állnak az első helyen, de gyakoriak a 

fertőző betegségek is. A többségi társadalomhoz képest nagyobb arányban fordul elő tbc, 

anémia, krónikus légúti betegségek, magas vérnyomás betegség, gyomorbetegségek és 

látási problémák. Ezek jelentős része a nem megfelelő lakásviszonyokkal, környezeti 

tényezőkkel, az elégtelen, egészségtelen vagy egyoldalú táplálkozással, a nehéz és 

egészségre ártalmas körülmények között végzett fizikai munkával függ össze. A mentális 

egészségmutatókat tekintve a depresszió aránya körükben rendkívül magas, a 

magyarországi átlagot is meghaladó mértékű. Feltehetőleg a depriváció kiváltotta stressz 

miatt nagymértékű az alkohol- és drogfogyasztás, valamint a dohányzás, ami ráadásul 

gyakorta az olcsóbb, és így az egészségre károsabb szerek választását jelenti. Ezen kívül 

magasabb arányú körükben az öngyilkossági kísérletek száma is.  

Bár roma páciensek gyakran fordulnak meg az egészségügyi ellátórendszerben, mind az 

alap-, mind a szakellátásban, az egészségügyi képzések során rendkívül kevés szó esik a 

roma kultúráról, annak sajátosságairól és a roma betegekkel, illetve hozzátartozóikkal való 

kommunikációról. Természetesen a roma kultúra rendkívül sokszínű, heterogén, de 

vannak alapvető tudnivalók, melyekkel mindenképp érdemes tisztában lenni, ha roma 

beteggel vagy hozzátartozóval találkozunk. Ezek az ismeretek jelentősen növelik az 

egészségügyi dolgozó hitelességét, a roma betegek együttműködését és az ellátás 

hatékonyságát is. 

Alapvető tudnivalók a roma kultúráról 

1. A roma közösségekben nagyon erősek a hagyományos férfi vezető szerepek, de a 

külvilággal való kapcsolattartásban általában a nők kapnak fontos funkciót, és a család 

egészségével is inkább ők foglalkoznak. Az idősebb családtagok nagy tiszteletben állnak.  

2. Jellemző körükben a mágikus gondolkodás: nagy jelentősége van a szerencsének, de 

például egy betegséget hajlamosak sorscsapásként, rontásként, átokként értelmezni. A 

betegségekkel kapcsolatos prevenció ezért nehéz: mivel sorsszerűnek látják azok 

megjelenését, nem tudják, hogy ők maguk is tehetnének ellene. 

3. A betegséget a halállal azonosítják, ami miatt az orvosi szempontból nem veszélyes, 

kezelhető tünetek is rendkívül ijesztők lehetnek, a kórházi környezet pedig fokozott 
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szorongást válthat ki. Ugyancsak a betegség és a halál közti szoros kapcsolat magyarázza 

az azonnali ellátás szükségességét és igényét. Ez például az időpontkérés elmaradását 

vagy be nem tartását, az orvosi ügyelet túlzott igénybevételét stb. eredményezi. Ha 

többféle vizsgálat elvégzésére van szükség, azt gyakran fokozott ingerültséggel élik meg, 

úgy érzik, „küldözgetik őket”, ahelyett, hogy segítenének, illetve, hogy nem veszik őket 

komolyan. 

4. Nagymértékben gyermekközpontú a roma kultúra, a gyermek születése a szülők 

felnőtté válását is kifejezi. A gyermek védelme, megóvása rendkívül fontos, betegsége 

esetén az egész család összefog. A szexualitással, nemi szervekkel, szüléssel összefüggő 

témák ugyanakkor gyakran tabunak számítanak, ezekről (különösen férfiak és idegenek 

jelenlétében) egyáltalán nem lehet beszélni. 

5. A családközpontúság rendkívül jellemző. A roma közösségek alapegysége a kiterjesztett 

család, emiatt nagycsaládok együtt érkeznek egy-egy pácienssel. Ha valaki beteg lesz, az 

egész közösség összefog, és szinte saját fájdalmukként értelmezik a történteket.  Egy 

családtag betegsége az egész család problémája. A (sokszor több generációba tartozó) 

családtagok megjelenése a betegágynál egyszerre fejezi a család összetartozását, a terhek 

megosztására irányuló törekvésüket, a beteg hozzátartozó iránti sajnálatot és törődést. A 

rokonok, ismerősök rendszeres látogatásai, a beteg mellett töltött idő a roma társadalom 

szokásrendszerében kiemelkedő jelentőségű patyiv (megtisztelés) része: ezáltal biztosítják 

a beteget tiszteletükről és szeretetükről, és adnak erőt neki a gyógyuláshoz – és ez a 

társas támogatás egy formájaként valóban fontos eleme a gyógyulási folyamatnak.  

6. Bár hazánkban a roma populáció szociális szempontból nem homogén, közülük sokan az 

ún. szegénykultúra részei, jellemzően alacsonyabb szocioökonómiai státusszal és 

alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek, mint a többségi társadalom képviselői. Utóbbi 

azért is problematikus, mivel a magasabb iskolázottság az egészség vonatkozásában 

kifejezett védőfaktornak számít. A súlyos depriváció miatt az egészség megőrzése, 

fejlesztése nem számít elsőrendű célnak. Az ellátásuk során tapasztalható együttműködési 

nehézségek általában nem etnikai, hanem szociális okokból fakadnak.  
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7. Kommunikációjukra jellemző az érzelmek intenzív és kendőzetlen kifejezése, a  

temperamentumosság, ami miatt hangosabban, hevesebben gesztikulálva beszélnek. Akik  

nem ismerik ezt a kultúrát azokból ez félelmet, szorongást válthat ki.  

8. Az egészségügyi ellátással kapcsolatos viszonyuk kettős: egyrészt nagy bizalommal  

vannak az őket jól ismerő (főként házi-) orvos irányába, tisztelik és elfogadják a 

véleményét, de sokszor félelemmel és előítélettel közelítenek az ismeretlen,  

szakrendeléseken és kórházi osztályon dolgozó szakemberekhez. Az egészséget a  

betegség hiányaként értelmezik. Ha a tünet javult vagy elmúlt, az a betegség 

megszűntével egyenlő, emiatt a kezelést gyakran megszakítják. Az alacsony iskolázottságú 

családokban az egészségműveltség is alacsonyabb szintű, ami gátja lehet az orvosi 

utasítások megértésének és követésének, amit gyakorta a rossz szociális körülmények is 

fokoznak (nem jut elég pénz gyógyszerre és megfelelő táplálkozásra is, a diéta betartása 

anyagi okok miatt nem megvalósítható stb.). Az egészséges életmódra vonatkozó 

információkat, mégha birtokában is vannak ezekenek, akkor sem feltétlenül építik be a 

mindennapi életvitelükbe. 

 

Kommunikáció szempontjai a roma gondozottal 

A roma páciensek egészségügyi ellátása során nehézségek adódhatnak. A problémák egy 

része a roma beteg és a nem roma személyzet interakciójából fakad. Ezek egy része 

elkerülhető, ha az egészségügyben dolgozók jártasabbak volnának a roma kultúrában és 

jobban ismernék az egészséggel kapcsolatos attitűdjeiket (pl. tisztasági szabályok).  

1. A kommunikációnkban törekedjünk az érthető, egyértelmű kifejezésekre, kerüljük a 

szakzsargont. Fontos azonban, hogy ne használjunk túlzottan kioktató, „óvodás” stílust.  

2. A romákban miatt nagy szorongás, feszültség keletkezik, ha a kórházi környezetbe 

kerülnek. Emiatt fokozott empátiát, megértést és türelmet kell tanúsítanunk. A hangos 

beszéd, indulat egyik legjobb kezelése saját nyugalmunk megőrzése, és annak szem előtt 

tartása, hogy ezek az intenzíven átélt érzelmek általában nem az ellátóknak, hanem 

magának a helyzetnek szólnak.  
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„Kedves Marika, teljesen megértem, hogy aggódik, hogy sír gyermeke. Higgye el nekem, jó 

kezekben van, a szűrővizsgálat után oltást kap és hazamehetnek.” 

3. Ha nagy csoportban érkeznek a rendelésre, osztályra, mindig keressük meg a 

legidősebb, tiszteletben álló családtagot (általában az idősebb nőket érdemes), és vele 

kommunikáljunk. Ha a beteg vizsgálata zajlik, ezt a személyt kérjük meg, hogy küldje ki a 

többieket. 

„Kedves Marika! A kisfia hallásvizsgálatát csak akkor tudjuk elvégezni, ha a tanácsadóban csend 

van. Ahhoz, hogy hamarabb elvégezzük a szűrővizsgálatot megkérném, hogy szóljon a 

családtagoknak, és fáradjanak ki a váróba!”  

4. Súlyos betegség esetén az irreális félelmeiket próbáljuk meg feloldani, és elmagyarázni 

nekik, hogy pontosan mi történik a beteggel. Ennek ismételten az empátia, a körültekintő 

betegoktatás és kommunikáció az eszköze: 

- A félelmeik megértése: „Teljesen megértem, hogy megijedt a helyzettől.”  

- Támogató hozzáállás: „Doktornő és én mindent megteszünk, hamarosan végzünk a 

vizsgálattal.” 

- Partneri viszony megteremtése: barátságos verbális és  nonverbális kommunikáció: 

„Hogyan szólíthatom?” 

- Félelmek racionalizálása: „Kisfia egészséges, a szűrővizsgálat fájdalommentes és az 

oltásokat is jól viselte az előzőekben.” 

- Megfelelő szóhasználat (szakkifejezések kerülése). 

- Lehetőség megteremtése a kérdezésre: „Kérdezzen bátran, ha még valamit tudni 

szeretne, vagy ha valami nem volt elsőre pontosan érthető. Minden kérdésére 

választ kapott?” 

A mágikus gondolkodásukat egy-egy betegségről ne bagatellizáljuk, ne nevessük ki. 

Fogadjuk el, hogy ők ebben a rendszerben gondolkodnak. Ettől függetlenül magyarázzuk 

el a lehető legérthetőbben a betegség/kezelés orvosi hátterét. Igyekezzünk megérteni a 

hiedelmeiket, mivel azok egyes esetekben, akár a gyógyítás/gyógyulás ellenében is 

hathatnak. 
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8. Egészségfejlesztés a védőnői gondozásban 

 

Szülői egészségműveltség 

Az egészségműveltség fogalma az Egészségügyi Világszervezet megfogalmazásában jelenti 

annak a tudásnak, személyes készségeknek és önbizalomnak a megfelelő szintjét, amelynek 

birtokában az egyén és a közösség képes tenni az egészségének javítása érdekében az 

életmód, valamint az életkörülményeik javításán keresztül (WHO, 2019). Az 

egészségműveltség tehát nem más, mint az egészséggel kapcsolatos információk megértése 

és felhasználása a döntéshozatal során. Az egészségértésnek lehetnek különféle korlátai, 

mint kommunikációs korlát, például a közös ismeretek hiánya vagy a beszédértési 

nehézségek, a kulturális különbségek, valamint a zavaró külső környezeti tényezők is 

problémát jelenthetnek.  

Az egészségműveltség fejlesztése alapvető eleme az egyén és a közösségek képessé 

tételének, az egészséginformáció megszerzésére, megértésére és alkalmazására, az 

egészségvédelemre, a betegségmegelőzésre vonatkozó döntéshozatal segítése és az 

életminőség fenntartása érdekében (Csizmadia, 2016). E folyamat egyik eszköze az 

egészségkommunikáció és az egészségnevelés. 

Az egészségműveltség kapcsán lényeges megjegyezni, hogy a szülők egészségműveltsége 

fontos tényezője a gyermekek egészségének. Az egészségműveltséget többféle 

megközelítésből is vizsgálták már: az Amerikai Egyesült Államokban a múlt század végén 

health literacy-nek nevezték el azt a készséget, ami az egyéneknek a saját egészségükkel 

kapcsolatos döntéseikben, választásaikban szerepet játszik. Az eredeti definíció csak az 

egyén számára nyújtott, újonnan hozzáférhető információk alapján hozott döntéseket 

vizsgálja. Az európai definíció szélesebb körű: a szülői egészségműveltségnek, azaz a 

szülőknek a gyermekükkel kapcsolatos egészségügyi döntésekhez kapcsolódó készségeit és a 

megszerzésükre irányuló lépéseket is magában foglalja.  

Magyarországon csak 2015-ben történt kísérlet az egészségműveltség mérésére szülők és 

orvosok bevonásával, arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen tudás és készségek 

tartoznak bele Magyarországon a szülők gyermekükkel kapcsolatos egészségműveltségébe.  

A kutatás alapján a szülői egészségműveltség négy dimenzióját határozták meg: 1. ismeretek, 
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2. funkcionális tudás, 3. magabiztosság 4. motiváció (Gács et al., 2015). A kutatás során 

létrejött a szülői egészségműveltség első, hazai kulturális viszonyokra adaptált, magyar 

nyelvű definíciója és ennek kérdőíve, amely segítséget ad az egészségfejlesztési szakemberek 

és az alapellátás számára is, mert ezzel vizsgálhatóvá válik a szülői egészségműveltség és a 

gyermek egészségi állapotának kapcsolata. 

Egyéni egészségfejlesztés családtervezés és várandósság időszakában 

 

Nővédelmi gondozás keretében reproduktív egészség megőrzése – fejlesztése, pozitív 

családtervezés elősegítése, a népegészségügyi szempontból jelentős betegségek 

megelőzése. 

A várandós anya és családjának gondozása keretében az anya és a magzat egészségi 

állapotának megőrzése, javítása, a várandós anya testi-lelki harmóniájának, szociális 

biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők felismerése, megelőzése, 

felszámolásukban való segítő közreműködés, a családi élet, a családbővülés időszakának 

változásaihoz adaptált személyre szóló tanácsadás. Az alapellátás területén dolgozó 

szakembereknek, kiemelten a védőnőknek jelentős szerepe van az anyai életmód 

befolyásolásában. Az anya életmódja a várandósság alatt – ennek hatásai az újszülöttre 

(születéskori súly és hossz, szövetek fejlődése, hormonális változások) – hosszú távú hatású, 

ugyanígy az egészséges személyiséget befolyásoló családi színtér megléte, vagy hiánya 

(magány, depresszió, öngyilkosság) is.  

Egészségfejlesztés fókuszai 

Az EFOP-1.8.0 Projekt a koraszülés, a kis súlyú szülés és a fejlődési rendellenességek 

kialakulásának okait feltáró hazai felmérés eredményei alapján a prevenció tekintetében 

különösen figyelmet kell fordítani az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező várandósokra, 

mivel körükben szignifikánsan magasabb a 2500 gramm alatti születések és a koraszületések 

előfordulási gyakorisága (Balatoni et al., 2018). További fókusza az egészségfejlesztésnek az 

említett hazai felmérés szerint (n=870): 

- 15,5%-a végez ajánlásnak megfelelő testmozgást,  

- 34%-a már túlsúlyosan vagy elhízottan kezdte el a várandósságát,  
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- 8,5%-ánál a fehérjebevitel nem ajánlás szerint valósul meg,  

- 20,5%-a fogyaszt alkoholt várandóssága alatt, 6,2% rendszeresen fogyasztott 

könnyű alkoholos italt, míg égetett szeszt 1,4%-uk,  

- a várandósság előtti rendszeres dohányzás aránya 35,1% volt, amely 

várandósság alatt 19,7%. 

A várandósgondozás keretében a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettség a 26/2014 

EMMI rendelet 5. § e) és f) bekezdésben került rögzítésre: 

- e) tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges életmódról, 

különös tekintettel a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer fogyasztás várandósságra 

gyakorolt káros következményeiről, 

- f) szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és a kábítószer-

fogyasztásról történő leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális 

intervenció szakmai irányelvben foglalt módszerét. 

Egészségfejlesztés színtere: család otthona, védőnői tanácsadó 

Egészségfejlesztés területei: 

- A nővédelmi gondozás: reproduktív egészség megőrzése – fejlesztése, 

népegészségügyi szempontból jelentős betegségek megelőzése. 

- A várandós anya és családjának gondozása: az anya és a magzat egészségi 

állapotának megőrzése, javítása, a várandós anya testi-lelki harmóniájának, szociális 

biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők (koraszülés) felismerése, 

megelőzése, felszámolásukban való segítő közreműködés, a családi élet, a 

családbővülés időszakának változásaihoz adaptált személyre szóló tanácsadás. 

- A gyermekágyas és szoptató anya és családjának gondozása: a gyermekágyas anya 

egészségének megőrzése, a problémák megfelelő időben történő felismerése, 

veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a családi kötődés 

kialakulásának támogatása, segítség az esetleges veszteségélmények 

feldolgozásában. 

- Egészségfejlesztés módszerei: 
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- beszélgetés, magyarázat, feladat megoldás, megerősítés, ismétlés-gyakorlás, 

visszacsatolás, ellenőrzés, értékelés. 

A gyermekágyas és szoptató anya és családjának gondozása keretében a gyermekágyas 

anya egészségének megőrzése, a problémák megfelelő időben történő felismerése, 

veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a családi kötődés kialakulásának 

támogatása, segítség az esetleges veszteségélmények feldolgozásában. 

 

Egyéni egészségfejlesztés 0–6 éves gyermekek körében a családok aktív 

bevonásával 
 

A területen dolgozó védőnők, népegészségügyi szakemberek számára kiemelten fontos a 0–

6 éves gyermekkorú népesség egészségi állapotának ismerete. Amennyiben helyi szinten 

megfelelő ismerettel rendelkeznek a gyermekkorúak egészségi állapotbeli jellemzőiről, 

összetevőiről, akkor ezen információk kapcsán egyértelműen körülhatárolhatók lesznek azok 

a betegségterhek és prioritások, azaz beavatkozási pontok, melyek során megvalósulhat a 

„szükségletekre alapozott” védőnői egészségfejlesztési munka. Az egészségi állapotot 

megismerését célozhatja a 0-6 éves gyermekek halálozásának vizsgálata. Egy adott terület 

gyermekkorú népességének halálozásának, halálozási struktúrájának, területi 

egyenlőtlenségének, időbeli változásosának vizsgálata segít a főbb beavatkozási pontok 

kijelelésében és az elvégzett munka eredményességének mérésében. A Népegészségügyi 

Elemezési Központ Információs Rendszerében (NEKIR) erre vonatkozólag is találhatók 

információk. 

A WHO szerint az Európai Régióban a legtöbb gyermek és fiatal megfelelő egészségi 

állapottal rendelkezik, azonban gyakori az egyenlőtlenség országok között és egy országon 

belül egyaránt. A csecsemőhalandóság egy ország egészségügyi fejlettségének, a 

várandósgondozás és az újszülött-ellátás színvonalának nemzetközileg számon tartott, 

fontos mérőszáma, a 0-6 éves korú népességen belül módszertani szempontból az egyik 

legjelentősebb indikátor. A csecsemőhalálozás az egy éves kor betöltése előtt bekövetkezett 

halálozás, melynek mértékét az ezer élveszülöttre vonatkoztatott csecsemőhalálozási 

arányszám jellemzi. Hazánkban a csecsemőhalandóság 2011. évben csökkent először 5 
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ezrelék alá. Magyarországon viszonylag magasnak tűnik a koraszülöttek aránya, melyet 8-

9%-os előfordulási gyakoriság jellemez, az időbeni trendet tekintve nincs lényeges változás, a 

koraszülöttek arányának mutatója stagnált éveken keresztül. A csecsemőhalandóság az 

1991. évtől kezdve folyamatosan és nagymértékben csökkent az elmúlt 27 évben (24. ábra). 

24. ábra: A csecsemőhalálozás és a koraszülés alakulása 1990 és 2017 között Magyarországon 
(Forrás:KSH, 2019) 

 

 

A csecsemőhalandóság mellett fontos indikátor a kissúlyú újszülöttek aránya az összes élve 

született gyermekek számához viszonyítva. Hazánkban a kis súllyal született újszülöttek 

aránya az utóbbi tíz évben nem csökkent számottevően.  

A következő ábrán a csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon, néhány európai 

országban és az EU15-átlagában látható 1990 és 2016 között. 
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25. ábra: A csecsemőhalálozás alakulása Magyarországon, néhány európai országban és az 

EU15-átlagában*, 1990-2016. 

 

A 0-6 éves gyermek népesség haláloki struktúrája (2007-2018) 

Magyarországon a 2007-2018 közötti időszakban 4363 gyermek halt meg 0-6 éves 

életkorában, halálozásuk vezető haláloki főcsoportok szerinti struktúráját az alábbi ábra 

szemlélteti. Haláleseteik döntő része (1586 haláleset, 36%) a perinatális szakban keletkező 

bizonyos állapotok, a második legnagyobb része pedig (1167 haláleset, 27%) a veleszületett 

rendellenességek miatt következett be. Ezek a halálozási adatok egyértelműen kijelölik a 

legalapvetőbb tennivalókat, beavatkozási pontokat! E korcsoport specifikumai alapján 

kiemelendő a harmadik legtöbb halálesetet okozó (332 haláleset, 8%) külső okok miatti 

halálozás is, melyek legnagyobb része a balesetek miatti halálozás, melyek teljes mértékben 

megelőzhető, elkerülhető halálozásnak számítanak! 
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26. ábra: A vezető haláloki főcsoportok 

 

 

27. ábra: 
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Halálozási mutatók ismeretén túl kiemelt figyelmet kell fordítani a védőnőnek a következő 

témákra az egészségfejlesztés tervezésekor: 

1. koraszülés megelőzése, 

2. túlsúly, elhízás megelőzése, 

3. gyermekkori balesetek, sérülések, mérgezések, környezeti ártalmak megelőzése. 

Koraszülés megelőzése 

A betöltött 37. várandóssági hét előtt bekövetkezett szülésből született újszülöttet nevezzük 

koraszülöttnek. Koraszülés hazánkban évente közel 8000 gyermeket érint, az egészségügy és 

egészségügyi politika számos beavatkozása mellett sem csökken ez a szám. Rizikófaktorai, 

okai alacsony iskolai végzettség, stressz, az anyai életkor, alkohol, kávé, energiaital 

fogyasztása, dohányzás, túlságosan sovány vagy elhízott a várandós, előzetes koraszülés, 

anyai betegségek, fertőzések. A koraszülöttség nagyobb halandósági kockázattal jár, ezért a 

koraszülöttek aránya és ennek alakulása komolyan befolyásolhatja a csecsemőhalandóság 

szintjét és irányzatát. 

Tájékoztatás és edukáció a védőnői kompetencia szerint 

Az egészséges életmód, egészséges környezet, egészséges életkörülmények, egészséges 

személyiségfejlődés témák köré szervezze az egészségfejlesztést. 

Főbb témákon belül kiemelt témák: egészséges táplálkozás – személyi higiénia – egészséges 

öltözködés – harmonikus párkapcsolat – kiegyensúlyozott családi élet kialakítása, fenntartása 

– családtervezési módszerek megfelelő alkalmazása – szülői szerepek. 

Módszer 

- több érzékszervet megszólító szemléltetés,  

- motiválás pozitív, tanulást serkentő didaktikai elemekkel (tábla használata, poszterek, 

szemléltető tárgyak, prezentáció, film, zene), 

- helyben működő közösségépítő, szocioökonómiai hátrányokat csökkentő 

programokkal való összefogás, 

- tekintéllyel rendelkező személlyel való kapcsolattartás,  

- az alapszükségletek kielégítésére törekedés,  
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- minden szociális miliőben másképpen szükséges motiválni, 

- társszervek együttműködési folyamatába is beilleszthetők ezek a felkészítő, pozitív 

családtervezést ösztönző programok. 

Fel kell hívni a figyelmet a várandósság alatti rizikótényezőkre; győzze meg a várandóst 

esetleges káros szenvedélyének elhagyásáról és az aktív élet, a mozgás, a szükséges érzelmi 

támogatás fontosságáról, továbbá a koraszülést okozó, előidéző esetleges tényezők 

kiküszöböléséről. Javaslat a kommunikációhoz: 

- A tájékoztatás legyen egyszerű és közérthető! 

- Gondolja át, hogy a beszélgetés során milyen információkat oszt meg a szülőkkel, ne 

rémisztgessen! 

- Kezdje mindig pozitív szavakkal a beszélgetést! 

- Kerülje a személyeskedő vagy tragikus hangnemet és az agresszív, vádaskodó jellegű 

megjegyzéseket! 

- Magatartása legyen kiegyensúlyozott!  

- A tanács alkalmazkodjon az eltérő szociokulturális közeghez! 

- Pontosan, lényegre törően fogalmazzon a felismert problémáról!  

- Közösen keressenek megoldási javaslatot (pl. hogyan és ki tudna Önnek segíteni stb.)! 

- Igyekezzen praktikus, mindennapi példákat hozni! 

- Mondanivalóját arra korlátozza, hogy milyen jelenséget tapasztalt, milyen további 

lépésre lehet szükség! 

- Ne bocsátkozzon feltételezésekbe, ne adjon olyan szakterületről felvilágosítást, mely 

kívül esik kompetenciáján! 

- Hagyjon lehetőséget rá, hogy a szülő feltehesse kérdéseit, elmondhassa dilemmáit!   

- Folyamatosan gyűjtse azokat az információkat, amelyekkel tájékoztathatja a szülőket, 

milyen hivatalos és civil szervezetekhez fordulhatnak segítségért, akár anyagi, akár 

egészségügyi, akár fizikai segítségről, akár sorstársi kérdésekről van szó! Ezek listáját 

a beszélgetés közben érdemes átadni! 
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Túlsúly, elhízás megelőzése 

A szakmai irányelvek a legalább 6 hónapig tartó, vagy azon túl történő szoptatást támogatják. 

Az Egészségügyi Világszervezet Gyermekkori Tápláltsági Állapot Felmérése (WHO COSI) 

Magyarországon 2010-ben és 2016-ban valósult meg, első és második osztályos tanulók 

körében. A túlsúly és elhízás együttes előfordulási aránya a WHO-definíciót alkalmazva 

28,5%. Hazai határértékek szerint az előfordulási arány 20,9%.  

A 2010-es és 2016-os adatok viszonylagos stabilitást mutattak az előfordulási arányban. 

2016-ban régiós és településnagyság szerint jelentős különbségeket találtunk az egyes régiók 

között. Mind a túlsúly (beleértve az elhízottakat is), mind az elhízás aránya a Dél-Dunántúli 

régióban volt a legmagasabb (27,2%; 12,0%), és Közép-Magyarországon (18,1%; 6,1%), 

valamint Nyugat-Dunántúlon volt a legalacsonyabb (20,4%; 8,4%). Az elhízás előfordulását 

nézve kétszeres volt a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb előfordulású területek 

kötött (12% vs. 6,1%). Településnagyság szerinti bontásban nem láttak szignifikáns 

különbséget az előfordulási arányokban. 

 

Egészséges testtömeg elérése 

Az egyéni egészségfejlesztésben a védőnő több lépésben tud bekapcsolódni, segíteni a 

gondozottat. A védőnő mérje fel a gondozott motivációit, célját a testmozgás kapcsán, majd 

ezek és a felkutatott erőforrások ismeretében adjon egyénre szabott tanácsokat 

gondozottjának, a testmozgás hosszú távú egészségvédő hatásaira is fókuszálva. 

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő légkör megteremtése. Lényeges szerepe van 

ebben a kommunikációnak, a verbális és nonverbális csatornák egyensúlyának, az értő 

figyelem jelenlétének.  

A következő lépés a probléma feltárása, melynek során mélyebben rejlő problémák is 

felszínre kerülhetnek. Ebben szintén a kommunikációs készség és stratégia a védőnő legfőbb 

eszköze. Pl. Túlsúlyos várandós súlygyarapodása fokozódik, nem sportolt és várandóssága 

alatt sem mozog. 

A harmadik lépésben a reális célkitűzésben segít a védőnő. Pl. eleinte napi 10 perc séta 

beiktatása a napirendbe, majd ezt fokozatosan növelve a lehetőségek függvényében 

változhat a kitűzött cél. A gondozottat segíteni kell a különböző lehetőségek közti 
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választásban, ehhez érveket és ellenérveket gyűjtsenek közösen a védőnővel. Fontos, hogy a 

döntés az egyéné legyen! 

Végül a védőnő segítséget nyújt a cselekvési terv kidolgozásában és betartásában.  

A védőnő ezekben a lépésekben és a cselekvési terv megvalósításában is legfőképpen kísérő, 

támogató szerepben kell, hogy legyen. Pl. Védőnői találkozások alkalmával mindig kérdezzen 

rá az aktív mozgására! Bátorítsa, dicsérje az elért eredmények láttán! 

 

Gyermekkori balesetek, sérülések megelőzése 

A gyermekkori balesetek népegészségügyi jelentősége 

1. Magas az évente balesetet elszenvedők száma (morbiditás). 

2. Jelentős a probléma miatti korai halálozás (mortalitás). 

3. Magas a balesetek következtében potenciálisan elveszített életévek száma 

4. Nagy terhet jelentenek az egyén és a társadalom számára. 

A balesetek megelőzhetők – de hatékony megelőzési stratégia nélkül nem várható a helyzet 

javulása. 

A sérülésekkel összefüggő halálozás kor szerinti megoszlása látható a következő ábrán. 

28. ábra: A sérülésekkel összefüggő halálozás kor szerinti megoszlása (WHO, 2002) 

 

 

A sérülések okának korcsoportos megoszlása a kórházi elbocsájtások száma alapján 2000-

2010 között látható a következő ábrán.  
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29. ábra: A sérülések okának korcsoportos megoszlása a kórházi elbocsájtások száma alapján 

2000-2010 között (OEP/NEAK, 2011) 

 

 

 

Bizonyítottan hatékony módszerek a gyermekbalesetek megelőzésben: 

1.  Környezeti tényezők megváltoztatása. 

2. Termékek megváltoztatása. 

3. Törvényhozás, szabályozás, végrehajtás. 

4. Biztonsági eszközök használtára ösztönzés. 

5. Segítő szándékú látogatás kisgyermekes családoknál. 

6. Közösségi szintű megelőzés. 

7. Oktatás, készségfejlesztés. 

Évente 100–120 gyerek hal meg baleset következtében és félmillióra tehető azoknak a 

száma, akiket kórházban látnak el balesetből eredő sérülés miatt. Közülük 30 ezren biztosan 

kórházba kerülnek műtét, rögzítés, vagy megfigyelés miatt, 470 ezer gyermek pedig 

ambuláns ellátást kap. A legtöbb baleset a gyermek természetes fejlődéséből következik: 2 

éves korukig nagyon gyors mozgásfejlődés jellemzi őket ugyanakkor nem képesek eléggé 

kontrollálni mozgásukat, nincs veszélyérzetük, kíváncsiak.  
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A balesetek kockázata 60%-ban otthon következik be, amikor a gyermek az egyik fejlődési 

fokról a másikra lép át. A statisztikák szerint a legveszélyeztetettebb a 4–6 éves korosztály, 

nemi megoszlását tekintve a nagyobb mozgásigényű fiúk sérülnek gyakrabban. Leggyakoribb 

sérülés gyermekkorban az esés, de minden korosztálynak megvannak a jellegzetes sérülései. 

0-1 éves korosztályban a magasból leesés, megelőzése: tudatosítani a szülővel 3–6 hónapos 

kor között a gyermek mozgásfejlődése felgyorsul, pl. 5 hónapos kortól nem javasolt a 

pelenkázó használata, vagy az etetőszék kiesések megelőzésére övvel bekapcsolni. 1–3 éves 

korban a fejsérülések jellemzők. A fej még aránytalanul nagy a törzshöz képest, fej-nehezek 

és mozgásuk még bizonytalan. Fejmagasságban könnyen nekimennek mindennek (asztalok 

szélvédőzése), illetve kismotorhasználók: bukósisak használatra szoktatás. Kisiskolás korban 

ismét a magasból való leesés jellemző baleset (fára mászás), valamint kerékpár, 

görkorcsolya, roller használatából eredő fejsérülések nagy számban, de már a felső és alsó 

végtagi törések is megjelennek nagy számban ebben a korcsoportban. 

 Mit tehet a szülő?  

- Folyamatos meg- és odafigyelés. 

- Fontos, hogy a gyermek környezetét a legkörültekintőbben biztonságossá kell tenni: 

élhető környezet kialakítása, gyermekbarát otthon létrehozása (pl. vakdugó 

használata, éles tárgyak elzárása, lépcsőrács használata). 

- Védőfelszerelések használata és erre való rászoktatás. (kerékpározáskor a bukósisak, 

görkorcsolya-használatkor a csuklóvédő, a könyökvédő, a síelésnél pedig a 

gerincprotektor legyen a felszerelésük része). 

- Rendeltetésszerű használat (gyermekülés; biztonsági öv): Egyre kevesebb gyermek 

halt meg az utakon, amelynek okai között egyértelműen szerepel a szabályozás: 

biztonsági gyerekülések kötelező használata. 

 

Gyermekkori környezeti ártalmak megelőzése 

A kisgyermekek sokkal védtelenebbek a környezetszennyezés egészségkárosító hatásaival 

szemben, mint a felnőttek. Európában az ötévesnél fiatalabb korosztály betegségeinek 40 
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százalékát valamilyen környezeti ártalom okozza (WHO). A növekedés és idegrendszeri 

fejlődése a magzati- és kisgyermekkorban a leggyorsabb. A környezetben jelenlévő, 

szervezetbe kerülő kémiai anyagok élettani hatásvizsgálattal csak kis részben rendelkeznek, 

közöttük sok kedvezőtlenül befolyásolja a fejlődést (születési rendellenességet, később 

manifesztálódó betegségeket, viselkedési és tanulási zavarokat okozhatnak. A környezeti 

hatások az elmúlt évtizedekben jelentősen növelték a WHO európai az asztmás és allergiás 

gyermekek számát, ezért sokszor merül fel a kérdés, hogy hogyan kell a csecsemőt, 

kisgyermekeket a szabadban altatni, hogyan kell felöltöztetni őket, mikor és mennyi időre 

maradjanak a szabadban? 

Szülők szokásait ismerje meg a védőnő. Járnak kirándulni? Szeret napozni?  

- Esős, ködös, párás, szeles időben nem javasolt a levegőztetés, télen, -4 °C alatt ne 

legye huzamos időt a gyermek szabad levegőn. Védjük a bőrét a hidegtől, 

kiszáradástól, folyadékfogyasztásra hidegben is hívjuk fel a figyelmet. 

- Nyáron is óvjuk a bőrét az erős napsütéstől (vékony ruházat, vékony világos színű 

kiskalap) , „napozás” csak az ajánlott időszakban (10 előtt vagy 15 óra után), UV 

információk értelmezésének segítsége, babanapszemüveg extrém sugárzási 

értékeknél, naptejek csak igen indokolt esetben való használata, folyadékbevitelre 

való odafigyelés. 

- Környezeti levegőminősége a normál érték felett van, ne vigyék ki levegőztetni a 

gyermekeket. 

Gyermekkori mérgezések megelőzése 

A mérgezések (0–14 éves korosztály) az összes mérgezés 8,39%-át teszik ki (1 982 eset) 

2018-ban, ezek jó része természetesen véletlen mérgezés eredménye (OTH jelentés, 2018). 

A véletlenszerű mérgezések leggyakrabban a kisdedeket érintik, elsősorban gyógyszerek, 

vegyszerek, savak, lúgok, növényvédő szerek helytelen tárolásának, könnyű 

hozzáférhetőségének következményei. A figyelmeztető jelei a teljes jóllét mellett hirtelen 

észlelhető furcsa viselkedés, aluszékonyság, ébreszthetetlenség, görcs, hányás, szokatlan 

szagú lehelet.  
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Teendő:  

- A hétköznapi élet veszélyeinek jelzése a gyermek számára, az ismeretlen veszély 

tudatának kialakítása.  

- A gyermek ne hagyja, felügyelet nélkül vagy felelősségvállalásra nem alkalmas 

személyre ne bízza. 

- Pozitív szülői példamutatás. 

- A mérgezések megelőzése érdekében a szülő legfontosabb feladata a gyógyszerek, 

vegyszerek hozzáférés nélküli, maximálisan biztonságos tárolása. Növényvédő-

szereket, vegyszereket  ne tartsa elérhető magasságban és ne tartsa műanyag vizes, 

kólás flakonban! 

- A véletlen gyógyszermérgezések megelőzésének leghatékonyabb lehetősége 

gyógyszerfelhalmozási és gyógyszer szedési szokások  átgondolása, az indokolatlan 

családi patika felszámolása. Gyógyszerszedés esetén ne állítsa a szülő, hogy az 

cukorka. 

- Ne tartson mérgező növényeket a lakásban, udvaron. Ismertesse meg a veszélyes 

fajokkal gyermekét.  

- Lejárt, szükségtelen gyógyszerek soha ne kerüljenek a kukába! Fontos gyermekét 

elővigyázatosságra, megfontoltságra nevelje. 

- Közös családi kirándulások, társasjátékok jó alkalmat kínálnak a természet emberre 

veszélyes növényeinek (gyilkosgalóca, nadragulya) megismertetésére. Az amatőr 

gombázók vegyék igénybe gombaszakértők tanácsát.  

Egyéni egészségfejlesztés 0-3 éves korcsoportban 

 

A gyermek fejlődése tekintetében köztudott az első 3 év – de már a magzati élet is – 

jelentősége, azaz az első 1000 nap eseményei. A legújabb kutatási eredmények is bizonyítják, 

hogy a fogantatástól számított első 1000 nap egészségvesztesége nem, vagy csak alig 

nyerhető vissza később.  
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Kockázati tényezők az első 1000 napban: 

- a felnőttkori, 1-es típusú cukorbetegség kockázata sokkal nagyobb, ha az első 

életévekben nem megfelelő a gyermek D-vitamin-szintje; 

- ha a születési súly nagyon alacsony vagy nagyon magas, akkor a 2-es típusú 

cukorbetegség kockázata nő; 

- a zsírsejtek száma gyermekkorban alakul ki, így az elhízásra való hajlam gyökerei is 

kisgyerekkorban erednek; 

- a várandós anya és a kisgyermek nem megfelelő táplálkozása növeli a felnőttkori 

magas vérnyomás és érelmeszesedés kockázatát. 

Az első életévekben az anya tud legnagyobb hatással lenni gyermekére, akik az 

egészségkultúra alapjait a családban tanulják meg. A gyermekek egészségvédelme a szülők 

védelmén keresztül vezet és e komplex feladatra felkészítés az alkalmasságuk fejlesztésével 

kezdődik, így a sikeres egészségfejlesztés a szülőkön át vezet a gyermekhez. A szülők feladata 

a megfelelő feltételek biztosítása a fejlődés támogatásában, megerősítésében, segítésében, 

a viselkedési minták közvetítésében, a szokások kialakításában. A védőnő feladata pedig a 

szülők segítése, hogy gyermekeiknél a megfelelő egészségi szokásokat ki tudják alakítani. 

A klasszikus védőnői ellátás színtere a család otthona és a helyi társadalmi környezet, tehát 

az a mikrokörnyezet, ahol kialakul az életmód, megtörténik a szokásrend, a viselkedés 

megerősítése, vagy lehetőség adódik a módosulásra. Bizonyított tény a családi háttér 

meghatározó szerepe az egészségmagatartás kialakulásában: jó esetben mód nyílik az 

egészségesebb életvitel készségeinek, magatartási mintáinak kialakítására és begyakorlására. 

Abban az esetben, amikor csak korlátozott lehetőség adódik a megfelelő minták 

kialakulására (pl. hátrányos helyzetű térségekben élő, deprivált helyzetben lévő családok 

gyermekei esetében), ott még jelentősebbé válik a védőnői tevékenységek szerepe a 

kisgyermekek testi, lelki, értelmi és szociális fejlődésének elősegítésében (MTA 

Gyerekszegénység elleni program, 2018). Hazai jó gyakorlatként említhető itt a „Biztos 

Kezdet Program”, amely 0–5 éves korú gyermekek és családjaik számára jelenthet megfelelő 

esélyt a gyermek fejlődésének támogatására a településen tevékenykedő helyi szakemberek 

bevonásával. 
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A családok irányába nyújtott egészségfejlesztési tevékenységek lehetséges eredményei: a 

devianciák megelőzése, az egészségesebb szocializáció biztosítása, a szülői 

kompetenciaérzés erősítése, a szülői felelősségérzet erősítése, a szülés utáni depresszió 

megelőzése, a gyermeket nevelő családok szociális deprivációjának csökkentése, adaptív 

anyai minták nyújtása, szülői hatékonyságfejlesztés, a család, mint érték erősítése, a 

deprivált családok társadalmi beilleszkedésének segítése. 

A 0–3 éves korú gyermekek esetében az egészségfejlesztő szakember feladata, a szülők 

egészségvédő kompetenciáinak fejlesztése elsősorban a higiéné, a kulturhigiénés szokások, a 

táplálkozás, a mozgás, fizikai aktivitás, a balesetvédelem és a mentálhigiéné területén belül 

valósul meg.  

Az első szint az ismeretek, a tények és az információk, a fogalmak, a jogszabályok 

ismeretének felmérése, gondolatmenetek megfogalmazása, majd az ismeretek, információk 

bővítése. Ezt követően fontos az ismeretek alkalmazása, a jártasságok kialakítása, amikor új 

feladatok és problémák elemzése, megoldási lehetőségek kidolgozása és megvalósítása 

történik. Például a helyes kézmosás technikájának gyakorlása hagyományos szappannal, 

folyékony szappannal, vagy a fogmosáshoz kapcsolódó eszközhasználat megtanítása, 

begyakoroltatása. Ha a szülő tudja az egészségvédő folyamatok és szokások helyes lépéseit, 

technikáit, ennek megtanítása gyermeke számára, erre való nevelés is fontos feladat lesz 

számára, ebben nyújthat segítséget a védőnő, hogyan lehet ismeretből jártasság. Hogyan 

alakíthatók ki az első évek egészségvédő szokásai megfelelően, ami az egészséges életmód 

alapját teszi le, az egészség választását segítheti elő. Elsőként a folyamat szétbontása, egyes 

lépések gyakorlása, majd összeépítése. De hogyan kell felbontani a cselekvés lépéseit, majd 

ezt gyakoroltatni, a szokásokat megszilárdítani, ennek megtanításában a szakembereknek 

jelentős szerepe lehet. A jártasságot követően a készségek szintjére kell lépni, ami már az 

ismeretek automatikus felhasználásának tere. A védőnőnek emellett igen jelentős feladata a 

döntést befolyásoló hatások megerősítése, illetve kifejlesztése is, ami az elsajátított 

ismertek, a kialakított jártasságok és készségek választását segítheti elő. Ez pedig az 

egészségvédő beállítódás, viszonyulás kialakítása, ami befolyásolja az egyén cselekvését 

tárgyakkal, személyekkel vagy eseményekkel kapcsolatban, az egyén döntésében, 

választásában játszik szerepet (30. ábra).   
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A szülők egészségvédő kompetenciáinak fejlesztése során a következő módszertani 

alapelveket célszerű alkalmazni: életközeliség, motiválás, aktivizálás, érthetőség, 

fokozatosság, rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, tudományosság, 

visszacsatolás, megerősítés, játékosság (Ballér et al., 2011).  

30. ábra: A kompetencia összetevői (Forrás: Bársonyné et al. 2015) 

 

A szakemberek feladata a 0–3 éves gyermekeket nevelő családok esetében a szülők segítése, 

hogy gyermekeiknél a megfelelő egészségi szokásokat ki tudják majd alakítani, ehhez 

szükséges az ismereteik bővítése, jártasságaik kifejlesztése és készségeik megerősítése, 

képességeik kiépítése és a beállítódásuk formálása. Ennek alapja a partneri viszony, amelyet 

a következők jellemeznek: 

- bizalom, nyíltság, 

- kikéri, megkérdezi a véleményüket, 

- elismeri, ha tanult tőlük valamit, 

- tapasztalatukra, tudásukra támaszkodik, korrigál, ha szükséges, 

- bátorítja őket arra, hogy tapasztalataikat megosszák másokkal. 

Pozitív ha, jó véleménnyel van önmagáról, dicséri fejlődésüket, sikereiket, erőfeszítéseiket, 

az egészségre káros magatartásokat (pl. dohányzás, alkohol, drog stb.) nem ítéli meg 

morálisan, segítője, facilitátora a magatartásváltoztatásnak. Negatív, ha rossz véleménnyel 

van önmagáról, előnyös tulajdonságok figyelmen kívül hagyása: gyengeségekre koncentrál, 
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nem veszi észre az erőfeszítéseiket, azzal próbál motiválni, hogy bűntudatot és aggodalmat 

kelt az emberekben. 

Az előbbiek megvalósítását az egyéni egészségfejlesztés következő kommunikációs elemei 

segíthetik elő minden védőnői gondozott esetében: 

KI MONDJA? Az egészségfejlesztő/védőnő személyisége elsődleges fontosságú, ezen belül is 

lényeges a példamutatás, hitelesség, elhivatottság. 

MIT MOND? A kommunikáció tartalma is meghatározó szempont. Az egészségfejlesztő 

védőnő megfelelő érveket és bizonyítékokat használ, amelyek előmozdítják a 

magatartásváltozást. Ilyenek pl.:  

- lényeges oki érvek, amelyek befolyásolják a klienst, 

- pozitív hivatkozások, amelyek felhívják a figyelmet az előnyökre, negatív hatások, 

beleértve a félelemkeltést is, amelyek megmutatják a káros következményeket, ha a 

magatartásváltoztatás elmarad (de a félelemkeltés módszerével óvatosan kell bánni, 

mert ellenkező hatást is kiválthat). 

KINEK MONDJA? A kommunikáció címzettje, a befogadó oldaláról az alábbiakat érdemes 

megvizsgálni: 

- a gondozott motiváltsága, 

- egészséghiedelmei (az egészségét befolyásoló tényezők), 

- demográfiai jellemzői (neme, kora, iskolázottsága, gazdasági aktivitása), 

- érzelmi és társas intelligenciája. 

HOGYAN MONDJA? A kommunikáció jellege is nagyon lényeges, ezen belül is fontos 

szempontok: 

- a védőnő szakmai felkészültsége, módszerválasztása és eszköztára. 

- a védőnő kommunikációs készségei. 
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Egyéni egészségfejlesztés 4–6 éves korcsoportban 

 

Gyermekkorban fontos, hogy a szervezetet érő ingerek fejlesszék az 

alkalmazkodóképességet, a környezet segítse elő a fejlődést, az optimális teljesítőképesség 

elérését, s biztosítsa az egészséges életmód kialakítását. A belső feltételrendszerhez 

tartoznak pl. az öröklött adottságok, a gyermek alkati sajátosságai, ezeknek kb. 27%-ban van 

befolyása az egészségi állapotra. A külső feltételrendszerhez tartozik mindaz, ami a 

gyermekre a külső természeti, és társadalmi környezetből hatást gyakorol. A gyermek 

környezetével állandó kapcsolatban áll. Viszonylag kisebb környezeti ráhatások is jelentősen 

befolyásolják a testi és a szellemi fejlődését, egészségi állapotát. Elsődlegesen a szülők 

feladata, hogy gyermekeiket megvédjék a káros hatásoktól, azonban nem elhanyagolható a 

szűkebb és a tágabb társadalmi környezet felelőssége az egészséges környezet biztosítása 

terén. Az egészségi ártalmak kialakulásáért 19%-ban felelősek a környezeti hatások, tehát 

nem mindegy, hogy milyen feltételeket biztosít a társadalom a gyermekek fejlődéséhez.  

Az egészségtudatos magatartás olyan szemlélet és életvitelt jelent, melynek során a 

gyermek:  

- szokásainak kialakításában újszülöttkortól kezdve érvényesülnek az 

egészségmegőrzés szempontjai, egyrészt a szülők/nevelők tudatos nevelői hatásának 

következményeként (pl. napirend kialakítása, helyes táplálkozás, életkorának, 

egészségi állapotának megfelelő testmozgás);  

- döntéseiben, választásában érvényesíteni tudja és akarja az egészség szempontjait;  

- tevékenyen részt vesz egészségének fejlesztésében (szívesen kirándul, rendszeresen 

végez valamilyen testmozgást);  

- tevékenyen kapcsolódik a gyermekközösségek életébe, kiegyensúlyozott, érdeklődő; 

- ismeri azokat a szolgáltatásokat (orvosi ellátás, védőnői szolgálat), akik 

közreműködnek egészégi állapotának követésében, tanácsokkal segítik fejlődését;  

- környezetében élő beteg, hátrányos helyzetű gyermekkel szemben segítő, támogató 

magatartást tanúsít;  

- életkorának megfelelő szinten ismeri a gyermeki jogokat, kötelezettségeket (Markó, 

2013).  
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A 4–6 éves korcsoportnál a szülők egészségvédő kompetenciáinak növelése mellett 

közvetetten a szakemberek által is megvalósulhat a gyermekek egészségfejlesztése melynél, 

ha Bloom fejlesztési taxonómiáját követjük, akkor három fejlesztési területet szükséges 

kiemelni, a kognitív (értelmi), az affektív (érzelmi-akarati) és a pszichomotoros fejlesztését 

(Ballér et al., 2011). 

Módszerei játék, mese, mondóka, bábozás, kreatív tevékenység (rajz, gyurma, festés), 

beszélgetés. Alapelv: játékosság, pozitív megerősítés, ismétlés-gyakorlás, visszacsatolás. 

 

Az értelmi fejlődés szintjei 

Gondolkodási szint A viselkedés jellemzői Példa 

Ismeret 

 

Megértés 

 

Alkalmazás 

Analízis 

 

Szintézis 

Értékelés 

emlékezés, felismerés, felidézés 

 

értelmezés, saját szavakkal történő leírás, 

interpretálás 

problémamegoldás 

elemzés, a lényeges elemek, struktúra 

feltárása, motívumok értelmezése 

egyéni és eredeti produktum létrehozása 

vélemény- és ítéletalkotás a saját értékrend 

alapján 

mondd el, hogyan mosod a 

fogadat 

felolvastam ezt a mesét, ebben 

mi történt a kisfiúval, aki 

fogorvosi ellenőrzésen járt 

mit tennél, ha … 

tudod-e, miért romlik el fog, mi 

vezet oda, mi történik  

képeket látsz, rakd sorrendbe a 

fogmosás lépéseit 

ebben a történetben, mi történt 

a kisfiúval, aki nem figyelt a napi 

fogmosásra, étkezésre, miért 

alakulhatott ez ki 

 

Az érzelmi-akarati fejlesztés szintjei – egy jól megválasztott mesén keresztül 
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Odafigyelés 

 

Reagálás 

 

Értékelés 

 

Organizáció 

 

Az értékrendet 

tükröző viselkedés 

nyitottság a különböző külső hatások, 

értékek, attitűdök befogadására 

aktív válasz a külső hatásra, 

együttműködési készség 

értékek befogadása, egyes értékek 

preferálása, ítélkezés 

értékrend kialakítása 

a jellem kialakulása, az értékrend és a 

cselekvés harmóniájának megteremtése 

figyelem, odafordulás kialakítása, 

külső, belső motiváció felkeltése 

feladatba vonás, cselekedtetés 

 

helyes-helytelen cselekedetek közti 

különbségek meglátása 

 

ha választani kell, te hogyan 

döntenél 

alkalmazás változó helyzetekben 

például rajzold le, mutasd be 

 

A pszichomotoros képességek fejlesztési szintjei  

Utánzás 

 

Manipulálás 

Artikuláció 

 

 

Automatizáció 

mozgások másolása, 

mozgáskorrekciók végrehajtása 

felesleges mozdulatok kiküszöbölése, 

mozgási sebesség növelése 

 

 

mozgáskoordináció kialakulása, hasonló 

mozgások szimultán és egymást követő 

végzése 

a mozgások automatikus végrehajtása, rutin 

és spontaneitás 

a szülő, a szakember bemutatását 

követően - először részmozzanatok 

gyakorlása, majd annak 

összeépítése 

ha a kialakított szokás elsajátítása 

megtörtént, akkor további 

gyakorlás, különféle helyzetekben, 

ha szükséges, akkor korrekció 

 

gyakorlás, másoknak is 

megmutatása 
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Közösségi egészségfejlesztés családtervezés és várandósság időszakában 

Színtere: védőnői tanácsadó, könyvtár, művelődési ház, sportintézmény. 

Szintér programok a célcsoport specifikus programok – várandós gondozottak csoportja köré 

szervezett. 

Lehetséges formái: 

• aktív tevékenységi csoportok mozgásklub, életmódklub, főzőklub, 

• szülésre felkészítő csoportok, 

• önsegítő szülőcsoport, 

• nők, várandósak, édesanyák mentálhigiénés támogatása. 

Közösségi egészségfejlesztés 0–3 éves korcsoportban 

A védőnő egészségfejlesztő tevékenységének stratégiai céljai, hogy a szülők kellő ösztönzést 

és tudást szerezhessenek a személyes és a környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a 

lehetőségeket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van 

szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések fontosságát értsék a szülők, az egészség 

értékké váljon, s konkrét tevékenységben alapozódjon meg, mely az egyéni 

egészségfejlesztés mellett közösségi színtéren is megvalósulhat. 

A védőnő által biztosítható, családokra irányuló közösségi szolgáltatások a korai (0–3 éves) 

életciklusban: 

- kisgyermekes játszóház, 

- önsegítő szülőcsoport, 

- szülői hatékonyságfejlesztő tréning, 

- aktív tevékenységi csoportok, 

- anya–gyerek interakció fejlesztő programok, 

- képességfejlesztő programok, 

- várandós, gyes-es, gyed-es édesanyák mentálhigiénés támogatása, 

- kisgyermek-nevelési tanácsadás. 
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Közösségi egészségfejlesztés 4–6 éves korcsoportban 

A gyermekek életkorának előrehaladtával az önállóságra törekvés miatt a felnőttek 

tekintélye, direkt nevelő hatása csökken, és ezzel párhuzamosan a kortársak valós vagy vélt 

véleménye kerül előtérbe, az általuk képviselt szokások és normák válnak elfogadottá. 

Azonban ezt felismerve és tudatosan használva (pl. kortárs segítők bevonása, 

közösségfejlesztő programok szervezése) is lehetőség adódik a fiatalok 

egészségmagatartásának hatásos fejlesztésére. Mivel a gyermekkorban kialakított 

egészségmagatartás kulcsszerepet játszik a lakosság egészségének javításában, a köznevelési 

intézményekben (óvodákban, iskolákban) történő teljes körű egészségfejlesztési 

beavatkozások kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak a népegészségügyi beavatkozások 

sorában. Ezekben az intézményekben megvalósított beavatkozások hatékonysága a 

fentieken túl várhatóan azért is különösen nagy más beavatkozásokhoz viszonyítva, mert a 

célcsoport szinte teljesen elérhető, és a beavatkozást megvalósító egészségfejlesztő és 

nevelési szakemberek köre a népességhez viszonyítva viszonylag szűk, képzésük során 

célzottan felkészíthetők erre a feladatra. A mindennapi élet színtereiben való gondolkodást 

az Egészségügyi Világszervezet több évtizeddel ezelőtt javasolta először. Magyarországon a 

90-es évek elejére tekintenek vissza a színtérprogramok. Elsőként az Egészségesebb 

Városokért mozgalom indult el, majd később az Egészségesebb Falvakért, az Egészségesebb 

Iskolákért, az Egészségesebb Munkahelyekért és az Egészségesebb Kórházakért 

kezdeményezések. A színtérprogramok célja, hogy minden szinten kialakuljon az ágazatközi 

együttműködés az egészség érdekében, megerősödjenek a közösségi akciók. 4–6 éves 

korcsoport közösségi egészségfejlesztésének legfontosabb színtere az óvoda. Az 

egészségfejlesztés színtéralapú megközelítése értelmében, az a hely, ahol az egyének 

mindennapjaikat töltik, ahová el lehet juttatni az egészségfejlesztő beavatkozásokat.  

Ha visszautalunk arra a fejezetre, ahol az egészségfejlesztés fogalmi tisztázása történt, az 

Ottawa Chartában foglalt cselekvési területekre, akkor azok közül a következetőkben van és 

lesz feladata a védőnőnek az óvodákban. Az egészséges környezet megteremtésének 

elősegítése – arra irányuló tanácsadás révén; az egyéni képességek fejlesztése, közösségi 

cselekvések erősítése – gyerekek, családok bevonásával megvalósuló egészségnevelési, 

egészségfejlesztési programok szervezése, megvalósítása és az egészségügyi ellátórendszer 

irányultságának megváltozása – az egészségorientált ellátás középpontba helyezése.  A 



 112 

színtér alapú megközelítés alapján az óvodában végzett egészségfejlesztő tevékenységeknek 

tovább gyűrűző hatása lesz, ami által a család, a helyi közösségek egészségi állapota, 

egészségtudatossága is változhat. A komplex és a hosszú távú egészségnevelő és 

egészségfejlesztő cselekvéseknek lehet igazán eredménye (Benkő, 2019).  

 A 4–6 éves korcsoport egészségi állapotának előmozdítása érdekében a közösségi 

egészségfejlesztés területén belül egyrészt közvetlenül célirányosan a családok számára 

szervezett egészségorientációjú programok (egészségnap, egészségprojektek, ételkóstolás, 

mozgásprogram, szülőcsoportos foglalkozások) mellett az egészségügyi alapellátás 

szakembereinek színtéralapú tevékenysége is meg kell, hogy jelenjen az óvodai országos 

nevelési alapprogrammal összhangban közvetett hatást kiváltva a családok egészségére 

(Bukicsné, 2012). 

Közösségi egészségfejlesztési programok 

- Kisgyermekeket célzó, dohányfüstmentes életet támogató egészségfejlesztési 

szolgáltatáscsomag 

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-

vedelme 

- HAPPY7 Vízfogyasztást támogató program www.ogyei.gov.hu 

- Szocioemocionális Pedagógiai Terápia (SZPT) Komplex fejlődés támogatása, szociális 

és érzelmi kompetenciák támogatása http://gobelorsolya.hu/szpt/mi-az-szpt/ 

- Relaxációs módszerek: Autogén tréning, progresszív izomrelaxáció és Mindfulness 

gyerekeknek http://www.relaxacio.hu/modszerek.html, 

http://mindfulnessegyesulet.hu/mi-a-mindfulness/ 

- NyugiOvi program - bullying megelőzése http://www.zknp.hu/nyugiovi-foglalkozas/ 

- Boldogságóra a mentális egészség elérése, fenntartása; személyiségfejlesztés, a jóllét 

növelése http://boldogsagprogram.hu/tudomanyosan-igazolt-hogy-boldogga-teszi-a-

gyerekeket-a-boldogsagora) 

- Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Egészséges 

közösség - Babaklub – Egészségfejlesztés 

http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme
http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/hu/content/nemdohanyzok-vedelme
http://gobelorsolya.hu/szpt/mi-az-szpt/
http://www.relaxacio.hu/modszerek.html
http://mindfulnessegyesulet.hu/mi-a-mindfulness/
http://www.zknp.hu/nyugiovi-foglalkozas/
http://boldogsagprogram.hu/tudomanyosan-igazolt-hogy-boldogga-teszi-a-gyerekeket-a-boldogsagora
http://boldogsagprogram.hu/tudomanyosan-igazolt-hogy-boldogga-teszi-a-gyerekeket-a-boldogsagora
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http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok//6.%20Egeszseges_k

ozosseg_v2.pdf 

- Szolgáltatáskatalógus az EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében 

 

Jó gyakorlatok és példák egészségtervekre 

Iskolai egészségterv: 

- http://www.c3.hu/~mgym/lap/eterv.doc 

Munkahelyi egészségterv: 

- http://primasoftkft.hu/wp-content/upload/munkahelyi_egeszsegfejlesztesi_terv.pdf 

Települési egészségtervek: 

- http://portal.debrecen.hu/upload/File/varoshaza/Kozzetetel/Debrecen_varos_egesz

segterve.pdf 

- http://infoszab.budapest.hu:8080/GetTirFile.aspx?id=100581 

- http://www.zahony-port.hu/hirmondo/2013/egeszsegterv.pdf 

- http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/2013%20rend/Vegleges_egterv_fzs_na

pko%CC%88zis_OVI.pdf 

- http://www.palotas.hu/prog_terv/palotasi.doc 

  

http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/6.%20Egeszseges_kozosseg_v2.pdf
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/6.%20Egeszseges_kozosseg_v2.pdf
http://kozossegimodszertar.nmi.hu/storage/upload/Kiadvanyok/6.%20Egeszseges_kozosseg_v2.pdf
http://www.c3.hu/~mgym/lap/eterv.doc
http://primasoftkft.hu/wp-content/upload/munkahelyi_egeszsegfejlesztesi_terv.pdf
http://portal.debrecen.hu/upload/File/varoshaza/Kozzetetel/Debrecen_varos_egeszsegterve.pdf
http://portal.debrecen.hu/upload/File/varoshaza/Kozzetetel/Debrecen_varos_egeszsegterve.pdf
http://infoszab.budapest.hu:8080/GetTirFile.aspx?id=100581
http://www.zahony-port.hu/hirmondo/2013/egeszsegterv.pdf
http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/2013%20rend/Vegleges_egterv_fzs_napko%CC%88zis_OVI.pdf
http://www.felsozsolca.hu/useruploads/files/2013%20rend/Vegleges_egterv_fzs_napko%CC%88zis_OVI.pdf
http://www.palotas.hu/prog_terv/palotasi.doc
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Preventív szolgáltatások igénybevétele 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a 

szűrővizsgálatok igazolásáról kötelességgel ruházza fel a szülőket gyermekük fejlődésének, 

egészségi állapotának nyomon követését segítő szűrővizsgálatok által, mely egyben 

lehetőség is a problémák, nehézségek, kockázatok időbeni felismerését tekintve. A szülők 

előbbi kötelező feladatát gyermekük egészséges fejlődésének elősegítését a  2015. évi CXXIII.  

alapellátási törvény 13. §-a is megerősíti, mivel kötelesek a védőnővel a feladatai ellátása 

során együttműködni, s azt nem utasíthatják vissza (1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 21. 

§ 1/a). Valamennyi a gyermek ellátásában résztvevő szakemberrel, szervvel, hatósággal is 

együtt kell a szülőnek működni (1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 12. § (4), ha ezen együttműködést a szülő megtagadja az a gyermeket súlyosan 

veszélyeztető tényezőnek minősül (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 130/A § (3). Gyermeke egészsége érdekében a védőoltások 

tekintetében is köteles a szülő együttműködni. Ha a védőoltás igénybevételére köteles 

személy írásbeli felszólításra sem teljesíti kötelezettségét az egészségügyi államigazgatási 

szerv a védőoltást elrendeli (1997. évi CLIV. egészségügyi törvény 58. §). Victory és 

munkatársai texasi vizsgálatának eredményei alapján (n=622) a szülők hallgatnak az 

egészségügyi szakemberek véleményére a védőoltások beadatása kapcsán, melyet Facciolà 

és munkatársai 2017-ben Szicíliában végezték kutatása (n=1093) is igazolt. Az utóbbi 

felmérésben megállapították azt, hogy általánosságba véve a szülők nem ellenzik az 

oltásokat, de nincs megfelelő ismeretük és kompetenciájuk ebben a témában. Szülők néha 

nem is tudják, hogy pontosan milyen oltást kapnak gyermekeik. Az egészségfejlesztés a 

szakemberek megfelelő egyénre szabott személyes konzultációja, információjának átadása 

nagyon fontos ahhoz, hogy az oltásokról való téveszméket el lehessen oszlatni. Az alapellátás 

szakembereinek kiemelt feladata az egészségnyereséget elősegítő preventív szolgáltatások 

megismertetése, igénybevételének módjával kapcsolatos tudás átadása a családok számára 

(Ádány et al., 2017). 
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9. Az egészséges táplálkozás és testmozgás  

Bevezetés 
 

Hazánkban a halálozások közel fele az egészségtelen életmódra vezethető vissza (helytelen 

táplálkozás, mozgásszegény életmód, alkoholfogyasztás és dohányzás).  2016-ban becslések 

szerint a halálozások kb. 28%-a volt összefüggésben a helytelen táplálkozással, ez évente kb. 

34000 halálesetet jelent, míg az EU országaiban átlagosan ez az arány 18%. A rendszeres 

testmozgás hiánya hazánkban a halálozások 4%-áért tehető felelőssé (László és munkatársai, 

2017). 

Magyarországon is az egyik legnagyobb népegészségügyi problémának tekinthetjük. 2017-

ben a magyar felnőtt lakosság 20%-a volt elhízott, ami több, mint az uniós 15%. A magyar 

serdülők közel 1/5-e túlsúlyos vagy elhízott, a kisebb gyermekek 22%-a küzd túlsúllyal (Kovács 

és munkatársai, 2018). 

A nem fertőző krónikus betegségek a modern kor emberét sújtják. Elterjedésük az elmúlt 

néhány évtizedben rendkívül megnőtt. Leggyakrabban előforduló nem fertőző krónikus 

betegségek közé tartozik az elhízás, amiért a helytelen táplálkozás és a mozgásszegény 

életmód a felelős. A leggyakrabban előforduló nem fertőző krónikus betegségek: daganatos 

betegségek, magas vérnyomás, koszorúér, szív- és érrendszeri betegségek, szívinfarktus, 

agyvérzés, elhízás, anorexia, bulimia, depresszió, szenvedélybetegségek, cukorbetegség, 

csontritkulás, asztma, allergia stb. 

Elsősorban a fent említett krónikus betegségek megelőzésében van nagy szerepe a helyes 

táplálkozásnak és a rendszeres testmozgásnak. A túlsúly és az inaktivitás minden korosztályt 

érintő probléma. A WHO szerint az elhízás az egyik legnagyobb egészségügyi probléma 

világszerte. A genetikán túl táplálkozási- és életmód szokások tehetők felelőssé az elhízásért.  

Legfőbb, elsődleges színtér az egészségfejlesztésre: A CSALÁD. A szülő-gyermek kapcsolatban 

fontos szerepe van az átadott mintáknak, a társas támogatásnak, valamint azoknak a 

védőfaktoroknak, melyek az egészségkárosító magatartással szemben nyújtanak védelmet. 
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A koraszülés, a kis súlyú születés és a fejlődési rendellenességek kialakulásának okait feltáró 

hazai felmérés eredményei is alátámasztják a téma népegészségügyi jelentőségét. 

- A várandósok 8,5%-ánál tapasztalható, hogy a fehérjebevitel nem ajánlás szerint 

valósul meg. Az újszülöttek testtömegében ez szignifikáns különbséget okoz.  

- Ha a dohányzó és nem az ajánlásnak megfelelően táplálkozó anyákat is vizsgáltuk, ez a 

különbség igen jelentős, hiszen 526 grammal lesz kevesebb az újszülött tömege.   

- A várandósok 15,5%-a végzett ajánlásnak megfelelő testmozgást. 

 

Jogszabályi háttér 

2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 

13. § (1) A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot 

megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés 

céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a 

családtervezés időszakában lévő személyek számára. 

(4) A védőnői ellátás a megelőző ellátások körében: 

a) az egészségi állapot javítására, a rizikótényezők elkerülésére, csökkentésére, ebben a 

körben az egészséges életmódra, táplálkozásra, a mindennapos testmozgásra, lelki 

egészségre, az egészséges és biztonságos környezet kialakítására, az egészségkárosító 

magatartás elkerülésére, a családtervezési módszerek alkalmazására, szűrésekre 

történő figyelemfelhívásra irányul (elsődleges megelőzés). 

26/2014. (IV. 8.) a várandósgondozásról szóló EMMI rendelet alapján egyéni 

egészségfejlesztés  

 5. § (1) A méhen belüli várandósság megállapításáról szóló igazolás benyújtásával 

egyidejűleg a várandóst a területileg illetékes védőnő gondozásba veszi. Ennek 

keretében: 

e) tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges életmódról. 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 3. § alapján a védőnő feladata 

a 0-6 éves gyermeket nevelő családok egyéni egészségfejlesztése 



 128 

da) a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek 

nyújtása 

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 2. számú melléklet alapján 

közösségi egészségfejlesztés 

Csoportos egészségfejlesztő foglalkozások: (szülésre szoptatásra felkészítés, baba-

mama klub, csecsemőmasszázs, életmód klub, szülők iskolája stb.). 

 

A tananyag hozzájárul a tudás megerősítéséhez és a bővítéséhez az aktuális és korszerű 

szakmai ismeretek átadásával. Biztos alapok (egészségtérkép) a komplexitás biztosítása az 

egészség valamennyi dimenzióját érintő felméréssel. Az erre épülő, több színterű 

fejlesztéshez (egyéni és közösségi) a kezdő lépés megadása, gondolatébresztés gyakorlati 

példákkal és jó gyakorlatokkal. 

Az egészséges táplálkozás és a mozgás témában képzésként használható korszerű anyag 

átadása. 

 

Az egészséges táplálkozás családtervezés, várandósság, szoptatás 

időszakában 
 

A családtervezés ideje alatt fel kell készülnie a párnak a várandósságra. Tág értelemben az 

egészséges életmóddal, a káros tényezőktől való tartózkodással tehetik meg ezt. A védőnő 

fontos feladata már ebben az időszakban, a primer prevenció eszközeivel annak 

hangsúlyozása, hogy fogantatás előtt, ha szükséges, változtatások szükségesek az 

életmódban, táplálkozásban. Ki kell emelnie a helyes táplálkozás fontosságát, az optimális 

testtömeg elérését a fogamzás előtt. Hosszú távon is ideális testsúly elérésére kell törekedni, 

mely a későbbiekben is hozzájárul a jó közérzethez, az energikus, aktív életmódhoz. 

Külön hangsúlyt kell fektetni a tápanyagok közül a folsav-, vas-, cink-, jódraktárak 

feltöltésére. 

Tudatos családtervezés esetén a legfontosabb életmódváltást a dohányzás és az 

alkoholfogyasztás elhagyása jelenti, lehetőleg már a fogamzást megelőző 3 hónaptól. Ez 

természetesen a leendő anyára és apára is vonatkozó változást jelent, csakúgy, mint az 



 129 

egészséges étrend kialakítása. Rostokban és vitaminokban gazdag táplálkozás javasolt ebben 

az időszakban. Alultápláltság, illetve elhízás esetén számos szövődmény léphet fel a 

várandósság alatt. Az anyai elhízás és diabétesz megnöveli a gyermekkori diabétesz 

kialakulásának esélyét.  

A tápláltsági állapot megítélésére alkalmazható egyszerű módszer a testtömeg index (BMI, 

Body Mass Index) meghatározása (kiszámítása: aktuális testtömeg (kg) /magasság2 (m). Az 

alábbi 1. táblázat a testsúlyosztályozást mutatja be a BMI értékek tekintetében. 

1. táblázat: Testsúlyosztályozás BMI értékek tekintetében 
(Forrás: saját szerkesztés a WHO WHO: BMI Classification, 2018) 

Testtömegindex (kg/m²) Testsúlyosztályozás 

< 16 súlyos soványság 

16–16,99 mérsékelt soványság 

17 – 18,49 enyhe soványság 

18,5–24,99 normális testsúly 

25–29,99 túlsúlyos 

30–34,99 I. fokú elhízás 

35–39,99 II. fokú elhízás 

≥ 40 III. fokú (súlyos) elhízás 

 

Esetbemutatás Normál BMI 

160 cm magas, 61 kg testsúlyú nő családtervezés időszakában 

BMI kiszámítása: aktuális testtömeg (kg) /magasság
2
 (m); 61/1,6

2
=23,83 normál BMI 

Normál BMI esetén védőnői javaslatok családtervezés időszakában: Normál BMI ideális a 

teherbe esés szempontjából. Amennyiben a kiindulási BMI normál tartományban van (18,5-

24,99), a várandósság során az optimális testsúlygyarapodás 11-16 kg. Az egészséges 

táplálkozás ismérveit, szabályait kell a leendő várandósnak követnie Pl.  kérdezzen rá: Milyen 
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kenyeret, péksüteményt fogyaszt?  Hányszor fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt?  Mennyi 

folyadékot iszik naponta? Amennyiben egészségi állapota nem indokolja, normál étkezés 

javasolt a gondozottnak, szakember bevonása nélkül (természetesen dietetikus szakembert 

nyugodtan keressen fel, a számára megfelelő étrend kialakításához). Törekedjen a leendő 

édesanya a napi 5-szöri, rendszeres étkezésre, kb. 1800-2000 kcal bevitelre, betartva az 

egészséges táplálkozásra vonatkozó szabályokat. 

 

Amennyiben a családot tervező, várandósság előtt álló nő BMI értékét nem megfelelőnek 

ítéli meg, szakember segítségével, egyénre szabott módon ajánlott normalizálni, az ideális 

testtömeg eléréséig vagy megközelítéséig, illetve nagyobb mértékű súlyfölöslegnél legalább 

a 25 alatti BMI-érték eléréséig. Ebben a védőnő mindenképpen segítségére lehet a családot 

tervező párnak. A túlsúly csökkentése szakszerűen, egyénre szabottan történjen, 1200-1500 

kcal/nap étrendet követve. Rendszeresen végzett testmozgás egészítse ki a csökkentett 

energiatartalmú étrendet. A védőnő hívja fel a figyelmet arra, hogy a fogyás mértéke ne 

okozzon egészségi problémákat, mértéke hetente kb. fél-1 kg legyen. 

A speciális diétákat is át kell gondolni a gyermeket tervezőknek, a védőnő szakemberrel való 

konzultációt javasolhat, ugyanis saját döntésre nem javasolt a diétázás (Rigó, Papp, 2005). 

Esetbemutatás Túlsúly BMI 

160 cm magas, 70 kg testsúlyú nő családtervezés időszakában 

BMI kiszámítása: aktuális testtömeg (kg) /magasság
2
 (m); 70/1,6

2
=27,34 túlsúlyos BMI 

Túlsúlyos BMI esetén védőnői javaslatok családtervezés időszakában: A várandósság előtti 

elhízás a teherbe esés kockázati tényezője, de szülési komplikációkat, fejlődési zavart, 

vetélést, koraszülést is eredményezhet. A fogantatást megelőzően meglévő normálistól 

jelentősen eltérő testsúly (BMI≥30) rontja a reprodukció eredményességét. Az anyai elhízás 

és diabétesz növeli a gyermekkori diabétesz kialakulásának esélyét. Amennyiben a kiindulási 

BMI túlsúlyos tartományban van (25–29,99), a várandósság során az optimális 

testsúlygyarapodás 7–11 kg. Az egészséges táplálkozás ismérveit, szabályait kell a leendő 

várandósnak követnie, lehetőség szerint dietetikus szakember bevonásával kell a megfelelő 

étrendet kialakítani, hogy a túlsúly ne fokozódjon. Ideális volna, ha az optimális testsúlyát 

még a várandósság előtt (25 BMI érték alatti) eléri. Ezt csökkentett energiabevitellel 
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valósíthatja meg, melynek napi mennyisége kb. 1400 kcal legyen. A fogyás mértéke kb. fél 

kg/ hét legyen. Törekedjen a leendő édesanya a napi 5-szöri, rendszeres étkezésre, részesítse 

előnyben az egészséges konyha technikákat. Példa kérdés: Milyen sűrítési eljárást használ? 

Ismer-e más lehetőséget? A leendő várandós életmódjának megfelelő mozgásforma 

kiválasztása, egészséges nő esetében lehet javasolni különféle mozgásformákat jógát, úszást, 

kényelmes gyaloglást. A leendő apának is fontos szerepe van az egészséges életmód 

kialakításában, fenntartásában. Motiváló szerepe lehet például a közösen végzett 

testedzésnek. 

 

Esetbemutatás Enyhén sovány BMI 

160 cm magas, 45 kg testsúlyú nő családtervezés időszakában 

BMI kiszámítása: aktuális testtömeg (kg) /magasság
2
 (m); 45/1,6

2
=17,57 enyhén sovány BMI 

Enyhén sovány BMI esetén védőnői javaslatok családtervezés időszakában: A várandósság 

előtti soványság a teherbe esés kockázati tényezője. A fogantatást megelőzően meglévő 

normálistól jelentősen eltérő testsúly (≤18,5) rontja a reprodukció eredményességét. A 

várandósság előtti és alatti soványság, a hiányos táplálkozás szülészeti komplikációkat 

eredményezhet. Amennyiben a kiindulási BMI sovány tartományban van (16–18,49), a 

várandósság során a teljes optimális testsúlygyarapodás 12–18 kg lehet. Az egészséges 

táplálkozás ismérveit, szabályait kell a leendő várandósnak követnie, dietetikus szakember 

bevonásával kell a megfelelő étrendet kialakítani a gondozott számára. Törekedjen a leendő 

édesanya a napi 5-szöri, rendszeres étkezésre, betartva az egészséges táplálkozásra 

vonatkozó szabályokat, kiegészülve azzal, hogy optimális súlyát elérje még várandósság előtt. 

A napi energiabevitel kb. 2000 kcal legyen. Ha naponta 250 kcal-val nő az energiabevitel, két 

hét alatt 0,5 kg testtömeg-növekedésre lehet számítani. Ezt fehérjedús, szénhidrátdús, 

vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag ételekkel valósíthatja meg. Az étrendet olyan 

ételekből kell összeállítani, amelyek nagy energia- és tápanyagtartalommal rendelkeznek, 

könnyen emészthetőek kis telítőértékűek. A megszokott ételek energia- és tápanyagtartalma 

dúsítással, tejpor, tejszín, tojás, túró, mandula, dió, méz, vaj, margarin hozzáadásával 

növelhető. 
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Tápláltsági állapot megítélése 

A gyermeket tervező párok egészségi állapotát és ez által általános jóllétét befolyásoló 

környezeti és életmódbeli tényezők befolyásolhatják a reprodukció kimenetelét. Fontos 

kiemelni az egyének étkezési és testmozgással kapcsolatos szokásait. Vizsgálatok kimutatták, 

hogy túlsúly esetén a testtömegindex csökkenése jótékonyan befolyásolja a szív- és 

érrendszer működését, csökkenti az inzulinrezisztenciát és az ún. hyperandrogenismust (férfi 

hormon túlsúly), aminek hatására rendeződhetnek a vérzészavarok. Alacsony testsúly esetén 

a testtömegindex növekedése kedvezően hat a petefészkek működésére, ezáltal a 

termékenységre (Sanders, 2004). 

Tápláltsági állapot felméréséhez alkalmazható kérdések 

Testi egészség: 

- Milyen gyakran méri a testtömegét?   

- Mindig ugyanabban a napszakban? Mikor méri? Milyen ruházatban méri? 

- A mért testtömege alapján hogyan határozza meg, hogy normál testsúlyú vagy 

sovány vagy túlsúlyos? 

- Ha a normáltól eltérőnek ítéli meg a tápláltsági állapotát, mit tesz? Kér-e segítséget? 

- Ha rendszeresen hetente méri a testtömegét, és heti 1-2 kg-nál több gyarapodást 

vagy ugyanilyen mértékű csökkenést tapasztal, mit tesz? 

- Követ-e valamilyen táplálkozási elvet? (pl. vegetáriánus, paleo) 

- Táplálékallergiában szenved-e? Betartja-e a megfelelő diétát? 

Lelki egészség: 

- Hogyan látja magát, ha tükörbe néz? (anorexia) 

- Koplal szándékosan? Milyen gyakran éhezik? (anorexia) 

- Vannak-e falásrohamai? (binge eating disorder) 

- Hashajtást, hányást mesterségesen idéz-e elő? Ha igen, milyen gyakran? (bulemia 

nervosa) 

- Mennyire figyel az élelmiszerek összetevőire? Az élelmiszercímkéket elolvassa? 

 

 



 133 

Társas egészség: 

- Hogyan ítéli meg tápláltsági állapotát, ha a családjában lévőkre gondol? 

- A családja többi tagja méri-e a testtömegét? Ha igen milyen gyakran? 

- Észreveszik-e, ha a család egyik tagjának jelentős testtömegváltozása történik?  

- Tudnak-e neki segítséget adni, vagy tudják-e, kitől kérhetnek segítséget? 

 

31. ábra: „Okostányér” modellje (MDOSZ, 2016) 

 
 
 

 

 

 

Kitűnő eszköz lehet a védőnő kezében az „Okostányér®” modellje, melynek segítségével 

bemutatható egy-egy étkezés megfelelő kialakítása, a tápanyagok összetétele. A védőnő 

mérje fel a (leendő) anya motivációit, célját az egészséges táplálkozás kapcsán, majd ezek és 

a felkutatott erőforrások ismeretében adjon egyénre szabott tanácsokat gondozottjának (31. 

ábra). 
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Okostányér ajánlás 

- Vitamin bevitel fontos 

- Javasolt 400–800 µg folsav, 30 mg vas, illetve 2000 NE = 50 µg D-vitamin bevitel/nap 

- Folyadékfogyasztás – napi 2-2,5l javasolt. 

- Minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét. 

- Tej, tejtermékek napi 0,5l megfelelő mennyiségben kerüljön a tányérra. 

- Napi 4x zöldség, gyümölcs, (1 adag friss), valamint napi minimum1x teljes értékű 

gabonát fogyasszon. 

- Heti legalább 1x tengeri halat, legfeljebb 1x belsőséget válasszon. 

- Só, zsír, cukor csökkentésére ügyeljen. 

- Folyadék bevitel fontossága 2-2,5liter. 

- Figyeljen az elfogyasztott ételek, italok mennyiségére és minőségére. 

- Étkezzen naponta 3-5 alkalommal, változatosan! 

- Sportoljon heti 3x1 órát. 

Gyakorlatban 

- Naponta 3 adag gabonaféle 1adag = 1db péksütemény, vagy 1 közepes szelet 

kenyér/kalács vagy 12 evőkanál főtt tészta/rizs vagy 3 evőkanál müzli. 

- Minden főétkezés tartalmazzon teljes értékű fehérjét, 1adag = 2dl tej, 5dkg túró, 3dk 

sajt, 10dkg hús, 15dkg hal, 5dkg felvágott, 1db tojás. 

- Naponta 4 adag zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasszon, legalább egy adag friss vagy 

nyers legyen. 1 adag = 10dkg friss, párolt vagy főtt formában, 1 kistányér saláta, vagy 

kispohár bogyós gyümölcs. 

- Elsősorban friss gyümölcsöt fogyasszon (fagyasztott vagy cukormentes konzerv, 

befőtt). 

- Egyen minden főétkezéshez több színű zöldséget. 

- Egyen gyümölcsöt tízóraira, uzsonnára, salátaként vagy desszertként. 

- Amikor gyümölcslevet választ döntsön a 100% gyümölcstartalmú mellett. 

- Használjon a lehető legkevesebb sót, egy részét helyettesítse friss vagy szárított 

zöldfűszerekkel. 

- A magas zsírtartalmú élelmiszerekből, mint pl. torta, keksz, tejszínes jégkrém, zsíros 

sajt, kolbász, majonéz ne minden nap, csak ritkán egyen. 
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- Használjon minél kevesebb, elsősorban növényi olajokat az ételek készítéséhez. 

- Alkalmazzon gyakrabban zsírtakarékos elkészítési módokat, pl. grillezés, párolás, 

habarás. 

- Alkalmanként fogyasszon csak bő zsiradékban sült ételeket. 

- Heti 2-3x ropogtasson kismaréknyi sótlan, olajos magvakat.  

- Fogyasszon naponta 8 pohár folyadékot, ebből 5 pohár ivóvíz legyen. 1 pohár = 2-

2,5dl 

- Hetente legfeljebb kétszer egyen édességet, desszertet. 

- Vásárláskor hasonlítsa össze a termékek összetételét (zsír, szénhidrát, só), válassza az 

alacsonyabb tartalmúakat.  

 

Egészséges táplálkozás a várandósság időszakában 

 

Várandósság alatt a táplálkozás és a megfelelő testmozgás befolyásolja az anya egészségi 

állapotát és a magzatának fejlődését. Az alapvetően fontos élettani tényezőket a 

várandósságban a védőnőnek, mint gondozást végző szakembernek ismerni kell: 

- az alapanyagcsere növekedést, 

- a hormonháztartásban történő változást, 

- a csökkent fizikai aktivitást, 

- a testsúlygyarapodást, 

- az esetleges betegségeket. 

Táplálási ajánlások 

A mennyiségi növekedés mellett leginkább a minőségi összetételben történő változás 

fontos. Energia bevitel terén kb. 10-15%-os emelésre van szükség. A várandóssági hetek 

száma jelentősen befolyásolja a napi étkezések időbeosztását. Többszöri, kevés 

mennyiségű táplálkozás javasolt. Az anyának az eredeti szükségleteihez képest kb. 10 g 

fehérjével kell többet fogyasztania (30 g sovány hús = 7 g fehérje, 1 nagy tojás = 6 g 

fehérje, 30 g sajt = 7 g fehérje). Szénhidrát-többletbevitelről az egészséges 

várandósoknak nem kell gondoskodniuk, de a minőségre ügyelni kell. A megfelelő élelmi 

rost bevitel kb. 30 g /nap legyen. 
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Édességek, cukorkák, sütemények kerülendők, helyettük inkább a keményítőben és 

rostokban gazdag szénhidrátforrások fogyasztása ajánlott: pl. gyümölcsök, zöldségek, 

gabonafélék. 

A zsiradékokból nincs szükség többletbevitelre. Előnyben kell részesíteni a telítetlen 

zsírsavakat: a nem hidrogénezéssel előállított, egészséges margarint és a hidegen sajtolt 

növényi (lenmag, olíva) olajokat. 

Kb. 2-3 liter folyadék fogyasztása ajánlott naponta: szénsavmentes ásványvíz, frissen 

facsart gyümölcslé, limonádé, gyümölcstea formájában. A puffadásra hajlamos, gyakori 

hasi panaszokkal küzdő várandósok kerüljék a szénsavas italok fogyasztását. 

Kinintartalmú italok (tonik, bitter lemon) fogyasztása nem ajánlott. 

Ízesítés és fűszerezés során a mértékletességet kell tartani. Az intenzív, csípős, erős ízű 

fűszernövények fogyasztása mérséklendő. 

Alkohol és nikotin fogyasztásáról a saját és a születendő gyermeke érdekében le kell 

mondania a kismamának. 

Kávé és tea fogyasztása megengedett, egyéni toleranciához igazodva. A WHO ajánlása 

szerint a megengedett koffeinmennyiség felső határa 300 mg/nap várandósság idején 

(WHO, 2016). 

Ügyelni kell a fertőzéses kockázatra is: az étkezés előtti alapos kézmosásra fokozottan 

kell figyelni, valamint a megfelelő hőkezelésre az ételek készítése során (Szilveszter, 

2011), (Aradvári-Szabolcs, Mák, 2015). 

A várandósság alatti elhízás megnövelheti a vetélés, a halvaszülés vagy a koraszülés 

esélyét is. A szülési komplikációk mellett gyakoribb a fejlődési zavar és a szív-, érrendszeri 

szövődmény vagy egyéb rendellenesség is. A hiányos táplálkozású várandós nők 

esetében a megfelelő energia- és fehérjeszükséglet pótlása elengedhetetlen, elsősorban 

vas-, B12-, D-vitamin-pótlás szükséges. Fontos azonban, hogy kellő körültekintés és 

ellenőrzés mellett történjen a vitamin- és ásványianyag-pótlás, önkéntesen ne szedjen a 

várandós ilyen készítményeket. 
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A védőnőnek ki kell térni mindezek mellett a manapság egyre „népszerűbb” mesterséges 

édesítőszerek használatára is, illetve információt kell átadni szükség esetén a 

várandósoknak azok várandósságra gyakorolt hatásáról. Várandósság ideje alatt egy 

egészséges, normál testsúlyú kismamának nem indokolt a mesterséges édesítőszerek 

használata, étrendbe építése. Számukra a fent jelzett egészséges táplálkozás irányelvei a 

mérvadók, a cukortartalmú ételek fogyasztásával kapcsolatban. Az ideálisnál nagyobb 

mértékű súlygyarapodás, vagy diabetes esetén mértékkel fogyaszthatók a mesterséges 

édesítőszert tartalmazó élelmiszerek. Ilyen esetben szakember segítségét kell kérni a 

megfelelő étrend összeállításában. 

Általánosságban elmondható, hogy a mediterrán típusú étkezés ajánlott erős mennyiségi 

korlátozással. Kívánatos a zöldségek széleskörű fogyasztása, mérsékelt konyhai 

hőhatással elkészítve. Számos zöldség nyers fogyasztása előnyös. Tengeri halak 

fogyasztása kívánatos. A fehérjebevitelben a szárnyasok és a marhahús előnyben 

részesítendő a sertéshússal szemben. A szervezet csökkentett sóterhelése indokolt. A 

gyümölcsök esetében figyelembe kell venni a magasa cukortartalmukat.  A zsiradékok 

fogyasztásakor törekedni kell a többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó termékek 

fogyasztására, a konyhai felhasználásban előnyös a nagytisztaságú olíva-, valamint 

lenmagolaj használata. Szénhidrátok bevitelekor az alacsonyabb GI termékek választása. 

Tájékoztatni kell a gravidákat az egészséges táplálkozás előnyeiről, a kevésbé egészséges 

táplálkozás esetén a várandósság alatt várható anyai és magzati veszélyekről.  

Összegzésként kiemelendő a kiegyensúlyozott anyai életmód és táplálkozás, 

testsúlykontrollal, pszichés vezetéssel szabályozni a folyamatokat, valamint folsav, vas, 

B6-, B12-, C-, D-vitamin, Mg, Omega 3 zsírsav bevitele fontos ebben az időszakban (Papp, 

2016). 

Az étrend-kiegészítő készítményekről 

Vitamin szedése a várandósság során a szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és 

nyomelemeket olyan arányban és mennyiségben tartalmazza, amely a várandósságra való 

felkészülésen kívül, legtöbb készítmény esetében a várandósság, a szoptatás ideje alatt is 

fedezi a megnövekedett igényt. Felkészíti az anyai szervezetet a fogamzásra, feltölti a 

raktárakat, majd a várandósság ideje alatt fedezi a megnövekedett igényt, csökkentve 
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ezzel bizonyos magzati fejlődési rendellenességek kialakulásának valószínűségét. Célszerű 

a napi rutinban kialakítani az alkalmazás időpontját, így könnyebb elkerülni, hogy egy 

kapszula kimaradjon. A várandós vitamin készítmények hasonló összetételűek, minimális 

eltérés azonban lehet természetesen közöttük. Arra azonban figyeljen, hogy kétféle 

várandós vitaminkészítményt párhuzamosan ne szedjen! A várandós vitamin más 

multivitamin-készítménnyel együtt való szedése nem ajánlott, amennyiben más 

vitaminkészítményt szedne mellé, konzultáljon kezelő orvosával. D-vitaminhiány esetén 

D-vitaminnal történő kiegészítésre, anaemia igazolódása esetén vaskészítmény szedésére 

is szükséges lehet. Hiányállapot és bármely megbetegedés esetén konzultáljon kezelő 

orvosával! Bizonyos italok ronthatják a felszívódást és a hasznosulást egyes összetevők 

esetében, ezért javasolt vízzel bevenni. Célszerű a meglévő gyógyszerektől elkülönítve 

alkalmazni a készítményt, mivel esetleg hatással lehetnek egymásra. Rostban gazdag 

táplálkozás ronthatja a felszívódást, amit nem csak a magzatvédő vitamin, hanem egyéb 

gyógyszerek alkalmazása kapcsán is érdemes figyelembe venni. El kell különíteni időben a 

bevételt a rost fogyasztásától. 

Védőnői tanácsok várandósság idejére 

A várandósság ideje alatt felléphetnek olyan jelenségek, tünetek, melyek a várandós nő 

életminőségét befolyásolhatják, problémát, nehézséget okoznak hosszabb-rövidebb ideig 

számára. Ezen jelenségek (pl. émelygés, hányinger, székrekedés, bizonyos ételek fokozott 

kívánása vagy elutasítása) részben étrendbeli változtatással is kezelhetők. 

Néhány példa, tanács 

Az első trimeszterben jelentkező, és optimális esetben 12–16. várandóssági héten 

befejeződő reggeli rosszullétek, émelygés, étvágytalanság esetén olyan élelmiszert 

válasszon a várandós nő, melyek nem fokozzák a hányingerét. Kerülje az erős illatú, 

intenzív, jellegzetes ízű ételeket, italokat. Reggel, még felkelés előtt pár korty 

koffeinmentes tea, vagy tej, esetleg joghurt fogyasztása enyhíteni tudja a hányingert. 

Egyen a várandós többször, de keveset. Fokozottan ügyeljen hányás esetén a 

kiegyensúlyozott folyadékbevitelre, melyet kortyonként, egyszerre csak kis 

mennyiségben fogyasszon.  
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Jelentkezhet gyomorégés a várandósnál, ez esetben, a védőnő rostban gazdag 

táplálkozást, lassú étkezést javasoljon. Kerülni kell az ecetes, savanyú ételek és italok 

fogyasztását, melyek a savtermelést fokozzák. Emésztést serkent és gyomorégést 

csökkent a könnyű torna is.  

Székrekedés kivédése érdekében a rostban gazdag élelmiszerek (pl. gyümölcsök, zöldség- 

és főzelékfélék, teljeskiőrlésű gabonából készült pékáruk, gabonapelyhek), valamint 

savanyított tejtermékek (kefir, joghurt, aludttej) fogyasztása javasolt, kiegészítve a 

bőséges folyadékbevitellel (Ágoston és mtsai, 2005). 

Jelen életszakaszban is megfelelően alkalmazható a fentebb már megismert Okostányér 

eszköz, a várandósság fontos ismérveit és a gondozott egyéni állapotát figyelembe véve. 

 

A szoptató anya táplálkozása 

A gyermek megszületése után továbbra is fontos az édesanya táplálkozása, életmódja, hiszen 

magatartása a saját egészsége mellett a gyermeke fejlődését is meghatározza. Táplálkozása 

egészséges, vitamindús, vegyes, kiegyensúlyozott legyen. 

Szoptatás alatt a fogyókúrát érdemes elhalasztani. Ilyenkor kb. 200 kcal energiatöbbletet 

igényel az anya szervezete, melynek jelentős részét állati és növényi fehérjékből kell 

biztosítani. Figyelni kell a megemelkedett kalciumigényre, és a fokozott vitamin- és 

ásványianyag-szükséglet kielégítésére, valamint a megfelelő folyadékbevitelre is. 

Tápanyag Tápanyag forrása 

B12-vitamin a fáradtság csökkentéséhez, az 
idegrendszer megfelelő működéséhez Tojás és húsfélék 

Cink az idegrendszer megfelelő működéséhez Tökmag, kesudió 

E-vitamin az immunrendszer egészséges 
működéséhez Csukamájolaj, lazac, tej 

Ca és Mg az egészséges csontok és fogazat 
fenntartásához 

Ca: natúr joghurt, rikotta, quinoa 
Mg: mandula, spenót 
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Omega-3 zsírsav a baba normál agyfejlődéséhez Lazac, hering, chia mag 

Vas a vérszegénység megelőzésére (C-vitaminnal 
kiegészítve, mert segíti a vas felszívódását) 

Vas: spenót, hüvelyesek, kesudió, máj, áfonya, 
tojás 
C-vitamin: paprika, narancs, karfiol, brokkoli 

 

Tévhitek a szoptatás alatti étrendről 

Tévhit Valóság 

„A zsírdús ételektől a tej is zsírosabb lesz.” 

Az anyatej zsírtartalmát nem befolyásolja az anya 
táplálkozása, a szervezetben felhalmozott 
zsírraktárak biztosítják, nem a pillanatnyilag 
elfogyasztott zsír mennyisége.  

„Akkor lesz tápláló a teje, ha sokat eszik.” 

A várandósság alatt felszedett súlytöbblet 
megalapozza azt a tápanyag raktárt, amely 
biztosítja az anyatej megfelelő minőségét és azt 
az energiát az anyai szervezet számára, ami a tej 
termelődéséhez, leadásához és a szoptatáshoz 
szükséges. 

„Nem baj, hogy meghíztam, ez kell a sikeres 
szoptatáshoz!” 

A várandósság alatt képződött zsírtartaléknak van 
szerepe a szoptatásban,  de nem ajánlott a 
„sikeresség jegyében” hízókúrába kezdeni.  

„Bizonyos ételek fokozzák a tejtermelődést.” 

Nem bizonyítható, hogy egyes ételek valóban 
fokoznák a tejelválasztást, nem mindenkire 
egyformán igaz a megállapítás. Ami valóban 
fokozza a tejelválasztást, az a gyakoribb szoptatás. 

„Nagyon sok tejet kell innom ahhoz, hogy több 
anyatejem legyen.” 

A tehéntej fehérjéi az anyatejben is megjelennek, 
és allergiára hajlamos csecsemőnél panaszokat 
okoznak.  Tejterméket elsősorban joghurt, túró 
formájában fogyasszon az anya. 

„Szoptatás alatt tilos a fogyókúra!” 

 

A heti fél kilónál nagyobb súlycsökkenéssel járó 
fogyókúrától érdemes tartózkodni. Ne az 
alapvető tápanyagokról mondjon le az anya, 
inkább a felesleges, „üres kalóriákról”, pl. cukros 
üdítők, sütemények, zsíros, nehéz ételek, 
rágcsálnivalók. 
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Táplálkozási szokások felmérése  

Testi egészség: 

- Hétköznap/hétvégén hányszor étkezik? Hogyan épül be a napirendjébe az étkezés? 

Hol ebédel? Hogyan és mit ebédel? Meleg ételt mikor eszik? 

- Egyes élelmiszerek, ételek zöldség, gyümölcs, tejtermék (tej, sajt, túró, joghurt, kefir), 

húsfélék (baromfi, sertés, marha, hal) milyen gyakran jelennek meg az étrendjében, 

gondoljon vissza az előző hónapra? 

- Folyadékfogyasztás naponta mennyit, kb. hány pohárral és mit iszik?  

- Akkor is iszik, ha nem szomjas, odafigyel, hogy meglegyen a megfelelő 

folyadékbevitel? 

- Kenyér, tésztafélék közül mit, milyen gyakran fogyaszt? 

- Teljes kiőrlésű lisztből, rozslisztből készült van-e az étrendjében, milyen gyakran? 

- Vannak olajos magvak az étrendjében? Ha igen, mi és milyen gyakran? 

- Figyel-e az élelmiszerek/ételek szénhidráttartalmára? Ha igen, hogyan? 

- Étkezések közötti szünetben szokott nassolni? Ha igen, mit, milyen gyakran? 

- Szeret főzni? Főzésnél milyen ételkészítési eljárásokat használ, s azt milyen gyakran? 

- Főzésnél, vásárlásnál figyel arra, hogy mit és mennyit főz, vásárol? 

- Van ételallergiája/-intoleranciája? 

- Az étkezésben válogatós? Mennyire változatosan táplálkozik? Mondjon példát! 

- Ételek, tárolását hogyan végzi? Mondjon példákat! 

- Ételhigiénére hogyan figyel? Mondjon példát! 

- Előfordulnak Önnél táplálkozással összefüggő panaszok, tünetek? Mi váltja ki? Milyen 

gyakran fordul elő? 

 

Lelki egészség: 

 

- Ha feszültnek érzi magát, gyakrabban étkezik? Ha igen, főként milyen élelmiszereket 

fogyaszt? 

- Ha szomorú vagy boldog, megjutalmazza magát valamilyen élelmiszerrel, édességgel? 
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- Előfordul, hogy nagyobb mennyiségű táplálékot vesz magához? Ha igen, akkor ez 

általában mikor fordul elő? 

- Van olyan, amikor inkább a szeme kívánja meg a táplálékot, mint inkább a 

szükségletei? 

- Odafigyel arra, hogy megfelelő időt szánjon az étkezésre? Terített asztal mellett 

étkezik? Milyen gyakran, melyik étkezés során? 

- Örömet jelent Ön számára az étkezés, vagy ha másoknak főz?  

 

Társas egészség: 

 

- Milyen gyakran étkezik a családdal vagy egyedül? 

- Ha közösen étkezik a családdal, kiegészítik hosszabb-rövidebb beszélgetéssel? 

- Van olyan, hogy ha nem éhes, más kedvéért is étkezik, pl.  ha társa éhes? 

- Baráti társasággal, nagyobb családdal milyen gyakran kapcsolják össze közös 

étkezéssel a találkozásokat, és mit fogyasztanak általában? 

- Milyen gyakran étkeznek étteremben, általában mit fogyasztanak? 

 

Felmérés kiértékelése 

Testi egészség: 

- Ha az élelmiszerek, a folyadékbevitel gyakorisága, fajtája eltér az Okostányér 

ajánlásától, akkor annak szabályait meg kell erősíteni. 

- Ha nem főz otthon, javasoljuk az otthoni ételkészítést friss alapanyagokból, 

lehetőség szerint a félkész, kész élelmiszerek felhasználása minél ritkábban 

legyen. Ha nem főz, ne gyorséttermi ételeket vásároljon, hanem olyan 

étteremben, étkezdében egyen, ahol változatos, frissen készített ételek vannak. 

- Válogatóság esetén próbálja ki új fűszerezéssel a kevésbé szívesen fogyasztott 

ételeket, figyeljen a tálalásra, az ételek megfelelő párosítására. 

- Élelmiszer higiéniára a WHO ajánlása a követendő. 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_Elelmiszer

Higienia/ch03s14.html  

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigienia/ch03s14.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigienia/ch03s14.html
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- Táplálkozással kapcsolatos panaszok – haspuffadás, székrekedés, hasmenés, 

hányinger – ha ismeretlen eredetű orvosi vizsgálat szükséges, ismert ok esetén 

az ok eliminálása, szükség esetén orvosi therápia. 

Lelki egészség 

- Ha feszült,  szomorú vagy boldog és nassol, akkor zöldség-gyümölcsfélét fogyasszon! 

- Ha van olyan, hogy nagyobb mennyiségű táplálékot vesz magához, akkor ilyenkor 

próbáljon folyadékot, vizet inni és gyümölcsöt enni, és figyelje meg mikor fordul elő: 

Ha feszültség hatására, akkor próbáljon futni, sétálni, kerékpározni! 

- Ha sietve, szinte futva eszik, le sem ül, próbáljon megfelelő időt szánni az étkezésre és 

lehetőleg ugyanazon időben legyen, terítse meg az asztalt, tegyen terítőt tányért, 

evőeszközt! 

- Főzzön a családjára, saját magára, legyen rá ideje! 

Társas egészség 

- Legalább egyszer egy nap üljön le a család közösen étkezni, terített asztal mellett, 

szánjanak rá időt, legyen idő a beszélgetésre is! 

- Társa kedvéért ne üljön le ismét vacsorázni, kétszer ne vacsorázzon, de legyen vele ott 

az asztalnál, Ön egyen gyümölcsöt, beszélgessenek közben! 

- Havonta 1-2 alkalommal legyen közös étkezés barátokkal vagy a tágabb családdal, 

vagy menjenek el étterembe! 

 

Egészséges mozgás családtervezés, várandósság időszakában 

 

A családtervezés időszakában, a felnőtt pár egészséges életmóddal, káros szenvedélyektől 

mentesen tud felkészülni a várandósságra. A fentebb már részletezett egészséges 

táplálkozás mellett a rendszeres testmozgás, fizikai aktivitás is elengedhetetlen összetevője 

az egészséges életmódnak. 

Egészséges felnőttek körében a fizikai aktivitás magában foglal olyan szabadidős 

tevékenységeket, mint kerékpározás, séta, kocogás, a házimunka során végzett 

tevékenységeket, valamint játékot, és egyéb sporttevékenységeket. 
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A rendszeres testmozgás növeli a szervezet energiafelhasználását, erősíti a vázizomzatot, 

testsúlycsökkentő hatása van. Hatására javul a szénhidrát-anyagcsere, csökken az 

összkoleszterin szintje. A légzési és keringési rendszer működése javul, ahogyan a fizikai és 

szellemi teljesítőképesség is. A rendszeres testmozgás jótékony hatású a stressz kezelésben, 

valamint a feszültség csökkentésében is. Összességében elmondható, hogy a rendszeres 

testmozgásnak köszönhetően az életvitelben javulás tapasztalható. 

A WHO ajánlása alapján: 

- Hetente minimum 150 perc mérsékelt intenzitású aerob fizikai aktivitást 

szükséges végezni, vagy legalább 75 perc magas intenzitásút, vagy ezek 

egyenértékű kombinációját. 

- Az aerob testmozgásnak legalább 10 percig kell tartania, hogy annak 

egészségvédő hatása érvényesüljön. 

- További egészségügyi előnyök elérésére a mérsékelt intenzitású fizikai 

tevékenységet duplájára, tehát heti 300 percre (vagy ezzel egyenértékűre) 

javasolt növelni. 

- Heti kétszer vagy többször izomerősítő gyakorlatokat érdemes végezni, a 

nagyobb izomcsoportok bevonásával (WHO, 2010). 

Mozgás gyakorisága 

Heti gyakoriság Gyakorlat típusok 

Legalább heti 5 alkalom Közepes intenzitás (VO2max 40-60%-a) 
aerob mozgások, saját testsúlyos gyakorlatok, 
hajlékonyságot növelő gyakorlatok 
pl. Gyaloglás (4,8 km/h) (150 perc/hét = kb. 12 

km) Főzés, edények mosogatása, takarítás, 

porszívózás (mérsékelt erőfeszítés) +nyújtó 

gyakorlatok 

 

Legalább heti 3 alkalom Magas intenzitás (VO2max 60%-a felett) 
Aerob mozgások, saját testsúlyos gyakorlatok, 
hajlékonyságot növelő gyakorlatok 
pl. Biciklizés (15 km/h) Kocogás (9,7 km/h) (150 

perc/hét = 17-20 km) Úszás. Tánc      + nyújtó 
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gyakorlatok 

 

3-5 alkalom hetente Közepes és magas intenzitású gyakorlatok 
kombinációja 
Aerob mozgások, saját testsúlyos gyakorlatok, 
hajlékonyságot növelő gyakorlatok 

2-3 alkalom hetente Erő-, állóképesség-növelő gyakorlatok, 
rezisztenciaedzés, calisthenic, egyensúly és 
gyorsaságfejlesztő gyakorlatok 
Crossfit magas intenzitású gyakorlatok állandó 
változatosság mellett, iromjátékok - lényeg a 
rövid ideig tartó nagy erőkifejtés, pihenők 
közbeiktatásával történő ismétlődéssel 
Fartlek futás sprintek, gyors beleváltások, résztáv 
típusú gyorsítások ötvözi az aerob jellegű 
(lassabb tempójú) folyamatos futással, és más 
pihentető edzésszakaszokkal (pl. séta). 
 

ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription (2013), pp 153., 7.1 táblázat alapján 

 

Fizikai aktivitás a várandósság ideje alatt 

 

Várandósság ideje alatt is kiemelten fontos a rendszeres testmozgás. A sport többek között 

csökkenti a gesztációs diabétesz, a magas vérnyomás és a koraszülés kockázatát, lerövidíti a 

szülés utáni lábadozási időt, és protektív faktornak bizonyul szülés utáni depresszió 

kialakulásával szemben is.  

Amennyiben nincsen emelt kockázat, és a várandós nő a várandósságot megelőzően 

intenzíven mozgott, az orvos beleegyezésével tovább folytathatja a sporttevékenységét, de a 

várandósság előrehaladtával a sporttevékenység intenzitáscsökkentése szükséges. 

Amennyiben a várandós nő korábban semmilyen intenzívebb sporttevékenységet nem 
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végzett, elkezdhet mozogni várandósság alatt is, melyhez mindenképpen szakember 

segítségét kérje, de főleg alacsony és közepes intenzitással végzett gyakorlatok az ajánlottak. 

Az Amerikai Szülészeti és Nőgyógyászati Társaság ajánlása alapján komplikációmentes 

várandósság esetén legalább heti három alkalommal ajánlott 30-45 percet mozgással 

töltenie a kismamának, de a várandóssággal járó anatómiai és élettani változásokat 

mindenképpen szem előtt kell tartani (ACOG, 2015).  

Az elhízás mozgásterápiájában a napi legalább 30-60 percet kitevő tempós gyaloglás 

mutatkozik legeredményesebbnek jelen időszakban (Papp, 2016). 

 A várandósság alatt végezhető, valamint kerülendő mozgásformákat az alábbi 2. táblázat 

tartalmazza.  

2.  táblázat: A várandósság alatt ajánlott és kerülendő mozgásformák 
(Forrás: Saját szerkesztés, Hegedüsné Talabér Júlia) 

Példák az ajánlott mozgásformákra Példák a kerülendő mozgásformákra 

séta 
rázkódással, ütődéssel járó sportok 

(aerobik, step, futás) 

szobakerékpározás kényelmes 

tempóban 
hasprés jellegű mozdulatok 

Pilates, gerinctorna küzdősportok 

úszás labdajátékok 

jóga vadvízi evezés 

 

Vannak bizonyos kórképek, amelyek esetén nem szabad sportolni, pl. placenta praevia, az 

extrém fokú magas vérnyomás, az extrém elhízás vagy soványság esetén. Szédülés, 

magzatvízszivárgás, hüvelyi vérzés, mellkasi vagy alsó végtagi fájdalom esetén is érdemes 

kerülni a mozgást. 
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Mozgás felmérése családtervezés és várandósság időszakában 

Testi egészség: 

- Az elmúlt félévben/hónapban hány alkalommal végzett rendszeresen 

testmozgást? (minimum alkalmanként fél órát) 

- Az elmúlt félévben/hónapban hány alkalommal végzett legalább 10 perc olyan kiadós 

mozgást, amitől megizzadt? 

- Milyen sporttevékenységet/fizikai tevékenységet végez? 

- Kellemes fáradtságot érez az intenzív mozgást követően? 

- Van, aki segít Önnek a mozgás kiválasztásában? 

- Van, aki tanácsokkal látja el? 

- Tud segítséget kérni, ha az aktív mozgással kapcsolatban kérdése lenne? 

 

Lelki egészség: 

 

- Feszültséggel teli helyezetek esetén szívesen mozog? Előfordult ilyen alkalom? 

- Közérzetére milyen hatással van a mozgás? (alkalmi/rendszeres) 

- Kikapcsolódást jelent Ön számára a mozgás? 

- Várja a következő sportfoglalkozást? 

 

Társas egészség: 

 

- Otthon egyénileg szokott sportolni?  

- Miért? Tudja, mi az előnye? 

- Eljár edzőterembe, sport szakosztályba? 

- Ott egyénileg sportol vagy csoportosan? Miért? Mi az előnye? 

- Családtagokkal közösen sportolnak, vagy közösen járnak el sétálni, kerékpározni vagy 

mozogni edzőterembe? 

- Támogatja, buzdítja valaki a mozgásra általában/vagy ha már elfárad? Ha támogatja, 

akkor ki – családtag, edző, barát? 
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Egyéni egészségfejlesztés családtervezés, várandósság időszakában – táplálkozás, mozgás 

Az egyéni egészségfejlesztés során fontos, hogy a védőnő figyelembe vegye a következőket: 

- melyek a gondozott célcsoportban az egészséget befolyásoló tényezők, 

- melyek a gondozott esetén az „egyéni egészséghiedelmek”, 

- vannak-e, és ha igen: milyen kommunikációs korlátok, 

- milyen a gondozottakkal való kapcsolata a védőnőnek. 

A védőnő teljes személyiségével vesz részt a gondozás, egészségfejlesztés folyamatában. A 

személyiségén kívül fontos a kommunikációs készség és stílus, eszköztár, valamint a 

példamutatás és a szakmai felkészültség. Ezekből adódóan pedig a védőnő hitelessége 

elsődleges az egészségfejlesztés különféle területein, így az egészséges táplálkozás és a 

rendszeres testmozgás esetén is. 

Az átadott információ tartalma szintén fontos az egyéni egészségfejlesztés során. A védőnő 

érveket, bizonyítékokat használ a magatartásváltozás előmozdítása érdekében. Ilyen érvek, 

bizonyítékok a következők lehetnek: pozitív hivatkozások, melyek a bekövetkező 

egészségmagatartás-változás előnyeit foglalják össze (egészséges táplálkozás és rendszeres 

testmozgás következményei, pozitív hatásai, különös tekintettel a gyermekvállalás és 0-6 

éves gyermeket nevelő családok életmódjára). Az elmaradó magatartásváltozás hátrányai, 

következményei a negatív hivatkozások, mely akár ellenkező hatást is kiválthat, kerülni kell a 

félelemkeltést, a negatív következményekkel való riogatást. 

Családtervezés során készítsenek közösen egyéni egészségtervet, a korábbi mozgás, fizikai 

aktivitás felmérésére építve, akár szakemberek (pl. gyógytornász, személyi edző) 

bevonásával. 

A védőnő mérje fel a (leendő) anya motivációit, célját a testmozgás kapcsán, majd ezek és a 

felkutatott erőforrások ismeretében adjon egyénre szabott tanácsokat gondozottjának, a 

testmozgás hosszú távú egészségvédő hatásaira is fókuszálva 

Várandósgondozás során szintén egyéni egészségtervet készítsenek, figyelembe véve a 

várandós nő aktuális állapotát. 
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Táplálkozás, mozgáskiértékelésen alapuló egészségfejlesztés 

- Felmérést követően az egészséget támogató faktorok kiemelésére, megerősítésére 

fókuszáló tanácsadás. A gyengeségekre, hiányosságokra rá kell világítani és célirányos 

tanácsadást folytatni, pl.: 

- Készítsünk vásárlási listát! 

- Térkép – Étkezési, mozgási lehetőségek feltérképezése az adott településen és 

környékén – gondoljuk át az egyes lehetőségeknek mi az előnye, miért mennék oda, 

hogyan tudom igénybe venni, mi szükséges hozzá nekem – végül mit választok – 

cselekvési terv a megvalósításhoz. 

- Készítsünk egészségtervet étkezésre (étlap)mozgásra! Tervezzük meg a napi rendbe 

iktatottan az étkezéseket, a mozgást! 

- Családi munkamegosztás készítése az étkezéshez, ételkészítéshez kapcsolódóan.  

- Közös programtervezés mozgás, főzés családdal, baráttal – hogyan valósítható meg? 

- Cselekvési terv – Lista készítése – jövőbeni elhatározások, cselekvések – Mit kell ezért 

tennem, mi kell hozzá? 

 

Közösségi egészségfejlesztés családtervezés, várandósság időszakban – táplálkozás, 

mozgás  

 

A védőnők közösségben kis és nagycsoportos formában is szervezhetnek 

klubfoglalkozásokat, konkrét tematika köré építve: egészséges táplálkozással kapcsolatos 

előadások szervezése, kiscsoportos foglalkozások meghirdetése konkrét tematika köré 

építve, rendszeres testmozgással, annak jótékony hatásaival kapcsolatos előadások 

szervezése, főzőklub, receptcsere meghirdetése a szülők, leendő szülők között. Az EFI irodák 

munkatársait (pl. dietetikus szakember) bevonva, egészségnapokon együttműködve 

tarthatnak csoportos foglalkozásokat a célcsoport számára. 

Egészségklub – Néhány tervezhető tematika lehet: aktuális évszak egészséges ételei (pl. friss 

zöldségekből készíthető levesek, főzelékek, téli megfázás megelőzésére immunerősítő ételek, 

őszi termények, egészséges krémlevesek stb.); egészséges ünnepi fogások (pl. karácsonyi 

menü kíméletesen újragondolva, születésnap az egészség jegyében stb.); divatos vs. 
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egészséges táplálkozás ismérvei (pl. vegetáriánus/vegán étkezés, mediterrán étrend stb. 

bemutatása); segítség a különféle ételintoleranciák étrendjében (pl. laktózmentes, 

gluténmentes, cukormentes stb. étrendek bemutatása, dietetikus bevonásával). Sport télen-

nyáron. Sport szabadban – teremben, sport eszközzel, eszköz nélkül. 

Családtervezés időszakában ajánljon a területen működő torna- illetve sportfoglalkozásokat: 

pl. jóga, pilates, csoportos gyógytorna, melyek speciálisan is hozzájárulhatnak a szervezet 

gyermekvállalásra történő felkészüléséhez. 

Várandós nőknek az aktuális állapotnak megfelelően csoportos várandóstornát, 

kismamajógát lehet ajánlani, illetve olyan csoportos alkalmakat szervezni, melyeken 

várandósok és családjaik is részt vehetnek (pl. sétaklub, természetjáró csoport). 

 

Egészséges család program 

Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatósága szervezésében a 

My Healthy Family program vizsgálta, hogy melyek a gyümölcs- és a zöldségfogyasztás 

népszerűsítésének leghatékonyabb módszerei. A programban Észak-Magyarország és Észak-

Alföld, valamint két lengyelországi régió lakosai vehettek részt. A programban havonta 

gyümölcs-, zöldségcsomagokat és ezek elkészítéséhez recepteket kapott összesen 3500 

jelentkező, akiknek családjában 10-15 év közötti fiatal, várandós nő vagy 65 év feletti idős 

ember él. A családok összesen több mint 136 tonna friss zöldséghez és gyümölcshöz jutottak. 

Ezek mellett táplálkozási tanácsadás és egészségügyi szűrések is történtek, valamint 

receptfüzetet is kaptak a jelentkező családok (Barna, Biró, Biró, 2017). 

A már említett Egészséges család program várandósok körében is segítségül hívható a 

védőnők számára. 
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Egészséges táplálkozás 0-3 éves gyermekeket nevelő családokban 

 

Csecsemőkor 

A csecsemő számára a legideálisabb táplálék az anyatej, melynek minőségét, összetételét, 

mennyiségét befolyásolja az édesanya életmódja. Szakmai szervezetek, köztük a WHO, az 

ESPGHAN, Védőnői Szakmai Kollégium kizárólagos anyatejes táplálást ajánlanak a csecsemő 

6 hónapos koráig, vagy legalább négy hónapon (17 hét) keresztül.  

Az egészséges anya kizárólagos szoptatással az egészséges, időre született csecsemője 

tápanyagigényének javát nagyjából 6 hónapos korig fedezi, de ez nem minden anyára és 

csecsemőre igaz, néhány csecsemőnek szüksége lehet energia- vagy vaspótlásra 6 hónapos 

kora előtt. A csecsemő hozzátáplálása négy hónapos kor előtt nem ajánlott, de a hat 

hónapon túli késleltetése sem indokolt. A glutén 4–12 hónapos korban bármikor 

bevezethető a csecsemő étrendjébe. Fontosak a tiszta eszközök, amelyek kizárólag a 

gyermek ételeinek elkészítéséhez használatosak és a higiénia, valamint a nyugalom, a 

szeretet, az elfogadás.  

 

Hozzátáplálás bevezetésében a következő étkezések sorrendjét ajánlott figyelembe venni: 

először tízórai, majd uzsonna, aztán reggeli és/vagy ebéd, legvégül a vacsora. A vasban 

gazdag ételek (máj, búzakorpa, tökmag, szezámmag, szójabab, lencse, tojássárga), illetve 

vassal dúsított táplálékok adása fontos ebben az időszakban. Új étel bevezetése lehetőleg 

hétköznap történjen (allergia, érzékenység esetén a háziorvos elérhető legyen), elsősorban 

szezonális alapanyaggal. Egyidőben csak egyféle új táplálék kerüljön bevezetése 2-3 napig. A 

csecsemő fejlődésének, életkorának megfelelő textúrájú, állagú ételeket kell adni a 

gyermeknek, hozzásegítve őt a falatkák fogyasztásához és az önálló táplálkozásra való 

áttéréshez. Legkésőbb 8-10 hónapos korban képesnek kell lennie a csecsemőnek a darabos 

étel elfogyasztására. A kiegészítő táplálékoknak nem szabad hozzáadott sót vagy cukrot 

tartalmazniuk. A gyümölcslevek, cukros italok kerülendők, helyette kiemelendő a 

vízfogyasztás jelentősége. A szülőnek reagálni kell a csecsemő éhség-, illetve 

szomjúságjeleire, a táplálást sose használja a megnyugtatásra, jutalmazásra! 
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A védőnő mérje fel a szülők és a család motivációit, célját az egészséges táplálkozás kapcsán, 

majd ezek és a felkutatott erőforrások ismeretében adjon egyénre szabott tanácsokat 

gondozottjának. Segítséget nyújthat egyénre szabottan a hozzátáplálás megkezdésében az 

anyának, gondozóknak az ételek elkészítésében, adagok kiszámításában, új táplálékok 

bevezetés sorrendjének megismertetésében. 

Példa eset: Újszülött látogatásra érkezik a védőnő. Édesanya aggódik, hogy sokszor szopik 

gyermeke.  

 

Mit tanácsol a védőnő?  

A sok szopás nem probléma. Az egészséges újszülött már az első életórákban szopik, a 3. 

naptól 8-12-szer, az első héten átlagosan 8-szor. A szopások időtartama kezdetben hosszú 

(30-40 perc), a csecsemő korának előrehaladtával azonban csökken (15-20 perc), 4-6 

hónapos korban akár 5 percre is redukálódhat, de figyelembe kell venni, hogy nagy az egyéni 

variáció, eltérés. A szopásoknak csak egy része szolgálja a táplálkozást (nutritív szopás), a 

többi a csecsemő megnyugtatására szolgál (komfortszopás). A szopások hossza és a szopások 

között eltelt idő változó lehet csakúgy, mint az anyatej mennyisége és összetétele.   

 

Kisdedkor 

Egy éves kor után a gyermek gyakorlatilag már minden olyat megehet, amit szülei és idősebb 

testvérei is. A közös családi étkezések és a hozzá tartozó szokások és szabályok megtanulása 

mintaként szolgálnak a gyermeknek, ezért a szülőknek érdemes jó néhány szabályt betartani. 

Ilyen szabályok lehetnek a következők: közös családi étkezésekkor ne nézzenek TV-t, 

telefonos csevegést mellőzzék. Az étkezés helye az étkezőasztal legyen, ne pedig szőnyeg, 

szoba, ágy. A gyermek etetőszékben egyen az asztalnál, ezentúl az legyen az ő kijelölt helye. 

Az étkezések lehetőleg mindig azonos időpontban legyenek. A gyermek tanulja meg az 

alapvető étkezéssel kapcsolatos viselkedési szabályokat, milyen ételt mivel egyen, szalvéta 

és evőeszköz használatot. Fontos a rendszeresség, a nyugodt környezet, a példamutatás. Az 

étel fogyasztása ne legyen sem jutalom, sem büntetés. Ekkor kell kialakítani a gyermek 

ízlésvilágát, táplálkozási magatartását, étkezési kultúráját és kell megalapozni az egészséges 

táplálkozás alapelveit (táplálék és íz preferenciák kialakulása). Törekednünk kell, hogy az 

étrend változatos legyen, ismerje meg a gyermek az ételek széles skáláját. Megfelelő 

mennyiség és minőségi természetes alapanyag kerüljön a tányérjára. Három fő- és két 
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kisétkezés (naponta 3 adag gyümölcs, zöldség) legyen. A kisded gyomorkapacitása kicsi, a 

gyermek egyéni igényeit figyelembe kell venni. Kisétkezéseknek is tápanyagokban gazdagnak 

kell lennie. Felnőtt étrendhez hasonló alapanyagaiban, de eltér az elkészítés és a fűszerezés. 

Alkalomszerű édességfogyasztás javasolt, étkezések előtt ne adjunk kekszet, édességet, 

üdítőt. Fontos a folyadékbevitel, vízfogyasztás, gyakori kínálás szükséges (6-8/nap). 

Egyéves kor után citrusfélék, déligyümölcsök illeszthetők bele az étrendbe, illetve a bogyós 

gyümölcsök. Szárazhüvelyesekből készült ételek is adhatók már egy éves kor után: lencse, 

szárazbab, sárgaborsó. Már egész tojást is fogyaszthat a gyermek. Továbbra is vannak ételek, 

melyeket nem szabad adni a kisdednek: szója, olajos magvak (ezeket csak darálva, 

süteményekben), illetve a bő zsírban sült ételek, a túl fűszeres, csípős és alkoholtartalmú 

ételek kerülendők. 

A kiegyensúlyozott táplálkozáshoz az alábbi szabályokat érdemes betartani: 

- naponta 6 adag folyadék elfogyasztása, 1 adag = 1,5 dl; 

- naponta 5 adag nyers zöldség vagy gyümölcs, 1 adag = maroknyi méret, mely 

elfér a kisded kezében, ez kb. 5-8 dkg friss, párolt vagy főtt, idényjellegű 

zöldséget, vagy gyümölcsöt jelent. pl. 1 kisebb paprika, paradicsom, 1 közepes 

alma/ őszibarack/ narancs, 1 fél pohárnyi bogyósgyümölcs (pl. eper, ribizli, málna) 

vagy 1 kis/fél tányér saláta; 

- 4 adag húsféle, tejtermék, tojás/nap: a gyermek majdnem minden étkezése 

tartalmazzon állati eredetű fehérjeforrást. 1 adag tejtermék: kb. 2 dl tej vagy 

joghurt vagy kefír; 

- 3 adag gabonaalapú termék/nap. 1 adag = 1 db péksütemény (pl. zsemle/kifli), 1 

közepes szelet kenyér vagy kalács, kb. 15 dkg főtt rizs/tészta; 

- napi 2 adag zsiradékféle, 1 adag= 1 kávéskanálnyi. 

A reggeli étkezés fontosságára már ebben az életkorban el kell kezdeni felhívni a szülők 

figyelmét, hiszen az elfogyasztott reggeli a teljes napi energiaszükséglet kb. 20-25%-át 

jelenti. Befolyással van a napi szellemi és fizikai teljesítményre, valamint a későbbi esetleges 

elhízásra is (Aradvári-Szabolcs, Mák, 2015). 
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Példa eset: Két éves kisded látogatásakor édesanya panaszkodik, hogy nem eszi meg 

gyermeke a két fogásos ebédet.  

Mit tanácsol a védőnő?  

Kisdedkorban a gyermekek két-háromfogásos ételt ritkán tudnak elfogyasztani. Próbálta már 

egytálétel adását? Próbálja meg, hogy gyermekének is öröm, siker élmény legyen az étkezés. 

Általában már az első fogástól csillapodik az éhségük, és a második fogás fogyasztása közben 

befejezik az étkezést. Kisebb mennyiséget adjon neki, inkább repetázzon. Darabolja fel az 

ételeket, színesítse a tányérját. 

Táplálkozási problémák 

Probléma Ok Teendő 

Szelektív evés - 
válogatósság 

Ha a gyermek nem eszik meg 
valamit, azonnal adnak helyette 
másikat. 
Utánzás. 

El kell fogadni, hogy van 
olyan étel, amit a 
gyermek nem szeret. 
Ne adjunk azonnal másik 
ételt. 
Ha lehet, ne lássa, ne 
tapasztalja meg, hogy a 
szülei is válogatnak. 

Rossz evés Senki nem születik rossz evőnek, 
hanem azzá válik. 
Általában többet kell megenni, 
mint amennyit kíván (kellemetlen 
élmény, bele erőszakolják, 
jutalmazás, figyelem elterelés, 
szeretetmegvonás, büntetés így 
nem öröm az evés, hanem 
kötelesség). 

Annyit egyen a gyermek, 
amit maga jó étvággyal 
szívesen elfogyaszt. 
Engedjük, meg hogy maga 
tapasztalhassa meg, hogy 
éhes lesz, melyet evéssel 
csillapíthat. 
Adjunk lehetőséget, időt 
az étel megismerésére 
(önálló evés akár kézzel). 

Étvágytalanság Rossz közérzet, betegség, lelki 
állapot. 
Az anya türelmetlen magatartása. 
Természetes saját igény figyelmen 
kívül hagyása. 
Hibás nevelés – helytelen szokás 
kialakítás (pl. mese közben 
étkezés, erőltetés). 

Ok tisztázása. 
Engedjük a saját 
megtapasztalást, hogy 
éhes lesz, melyet evéssel 
csillapíthat. 
Szükség esetén 
szakember segítsége. 
Nevelési hiba esetén – 
korrigálás, 
következetesség. 
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Kérdések a táplálkozási problémák felméréséhez 

 

Felismerése: 
- Mennyire fogadja el a gyermeke az új ételeket? 

- Elutasítja az új ételeket?  

- Mit tesz, ha elutasítja gyermeke az ételt?  

- Mennyi ideig tart egy étkezés? 

- Megpróbálja gyermekének adni azokat az ételeket is, amelyeket a szülők nem esznek 

meg? 

- Hogyan próbálta a különböző ízű, állagú ételeket elfogadtatni? 

- Milyen mennyiséget eszik gyermeke egy étkezés alkalmával? 

- Szokta jutalmazni vagy büntetni gyermekét étellel?  

- Érdekli az ételek megkóstolása, amelyeket még nem próbált ki? 

- Ha úgy dönt, hogy nem szeret egy ételt, nem is kóstolja meg azt? 

- Nehéz a gyermeke kedvére tenni az ételek tekintetében? 

- Etetés, étkezés közben szokott mással is foglalkozni? 

 

Táplálás, táplálkozás felmérése 

Testi egészség 

- Mennyi ideig szoptatta gyermekét? Ha nem szoptatatta gyermekét, miért nem?  

- Szoptatásnak voltak akadályozó tényezői, nehézségei az Ön vagy a csecsemő részéről? 

- Szoptatás gyakorisága? Szoptatás időtartama? Milyen szoptatási testhelyzetet 

alkalmaz? 

- Ha pohárból táplált vagy cumisüvegből táplált, ezt milyen testhelyzetben valósította 

meg? 

- Az elválasztás hogyan, mikor indult? Milyen ételek bevezetésével indult?  

- A fehérjék bevezetése mikor, hogyan történt meg? 

- Ha tápszert kapott gyermeke, vagy még csecsemőként folyadékot adott neki, miből 

kapta? 

- Csecsemőjénél, gyermekénél vitaminpótlás történt? Ha igen, milyen vitamin és 

milyen formában, adagban? 
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- Milyen módszerrel valósult meg a gyermeke etetése (testhelyzet, nem etette gyors 

ütemben, nem terelte el, illetve nem engedte elterelni a gyermek figyelmét)? 

- Higiénés szabályokat hogyan tartotta be az ételek kezelése, tárolása során és az etetés 

közben? 

- Etetési alkalmakat felhasználta-e arra, hogy közben figyelt gyermeke nevelésére? Ha 

igen, hogyan (ételek neve, étkezéssel kapcsolatos fogalmak)? 

- A gyermek hány hónapos korában használta először a poharat?  

- Mikor engedte-e gyermeke önállósodási törekvéseit a pohárból történő ivás során 

(kezét rátenni, tartani, dönteni majd felvenni letenni?  

- Kanállal történő evés során teret adott-e gyermekének, hogyan és mikor (kétkanalas 

etetés)? 

- Ölben táplálta-e gyermekét? Ha igen, mikor akart a gyermek az anyai öltől megválni 

és kisszékbe ülve enni? 

- Csak annyi ételt adott gyermekének, melyet jóízűen elfogyasztott? 

- Hogyan valósította meg az önálló étkezésre nevelést? 

- Milyen külső körülmények között történt az etetés (pl. TV mellett, halk zene, csendes 

nyugodt légkör)? 

- Hogyan valósította meg és segítette a különböző ízű és állagú ételek elfogadtatását, 

megszerettetését? 

- Mikor és milyen ételek bevezetésével történt a rágásra szoktatás? 

- Ön szerint a gyermeke milyen tempóban eszik?  

- Hogyan segítette elő a helyes étkezési szokás kialakulását? 

- Az önálló étkezéshez használatos eszközök bevezetését mikor és hogyan valósította 

meg? 

- Az étkezés előtti kéz higiénét mikor és hogyan vezette be? 

- Az étkezés közbeni testtartás kialakítását hogyan segítette elő? 

- Milyen szabályok betartására nevelte gyermekét étkezés közben (pl. mások 

tányérjába ne nyúljon bele, ne szaladgáljon evés közben)? 

- Helyes szalvéta használatot mikor kezdte tanítani és mikor tanulta meg gyermeke? 

- Gyermeke testi fejlődését hogyan ítélné meg? 

- Ön egészségtudatos vásárló? (ételszínezékek, cukor és só mennyiségének 

figyelembevétele stb.) 
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- Milyen gyakran szokott főzni? Ha nem főz, miért nem? 

- Gyermekét étellel jutalmazza-e? 

- Családban fordult elő allergiás megbetegedés? 

 

Lelki egészség: 

- Szülést követően volt lehetősége, hogy újszülöttjét a mellére tegyék? Ha nem, miért 

nem? Ha igen, akkor ez hogyan valósult meg? 

- Rooming-in rendszerben volt-e újszülöttjével a szülést követően? 

- Vannak emlékei, élményei, hogy Önt hogyan táplálta az édesanyja? 

- Voltak a szoptatást megelőzően negatív érzései, véleményei a szoptatással 

kapcsolatban, ha igen, akkor mi? Pozitív érzései voltak, ha igen, akkor milyenek? 

- Mennyire tudott a szoptatás Ön és a csecsemője bensőséges kapcsolata lenni?  

- Teljes mértékben a csecsemőjére figyelt szoptatási alkalmakor? 

- Ön hogyan élte meg gyermeke szoptatását és elválasztását? 

- A gyermek étkezési szokásainak kialakítása során mennyire érezte magát 

magabiztosnak?  

- Hogyan látja, gyermeke hogyan viszonyul a szoptatáshoz/az étkezéshez? 

- Kért segítséget? Kitől? 

Társas egészség 

- Mikor engedte, hogy önállóan szedjen magának gyermeke? 

- Mikor kapcsolódott be gyermeke a közös ételkészítésbe? Hogyan? 

- Mennyire tartja fontosnak a közös étkezések kialakítását gyermekével? 

- Mikor ültették a gyermeket a közös családi asztalhoz – etetőszékbe, majd külön 

székbe? 

- Hétközben, hétvégén hányszor étkezik együtt közösen a család? 

 

Felmérés kiértékelése 

Testi egészség 

- Lehetőleg csecsemőjét hat hónapos koráig igény szerint szoptassa, kerülje a cumi 

használatát, saját magán az új illatokat, mosás során a korábbitól más illatú 

mosószereket. Szoptatás során csak gyermekére figyeljen, különféle testhelyzetben 
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próbáljon szoptatni. Ha tejcsatorna-elzáródás alakul ki, akkor hónaljtartásban 

próbáljon szoptatni. Ha az újszülött kis súlyú, nehezen kapja be a mellet, és/vagy 

nagyobbak a mellei az átlagosnál, a kereszttartást használja. Az elválasztás során 

figyeljen a fokozatosságra, a megfelelő lehetőleg vegyszermentes zöldség, 

gyümölcsök megválogatására. 

- Tápszert pohárból, svéd itató pohárból adja. 

- A D-vitamin pótlásáról, és a kizárólagos anyatejes táplálás mellett a K-vitamin 

adagolásáról ne feledkezzen meg. 

- A gyermeknek legyenek saját evőeszközei, edényei, amiben főz, különösen figyeljen 

az ételkészítésre, tárolásra, ételek mosására. 

- Etetés közben észrevétlenül tanítsa, nevelje gyermekét az ételek nevére, színekre, 

ízekre stb. 

- Engedje gyermek önállósodási törekvéseit, bátorítsa közben, ha kisasztalnál szeretne 

enni, meg akar válni az anyai öltől, engedje, teremtse meg a feltételeket. 

- Mindig figyeljen az étkezés körülményeire, a gyermekére irányuljon a figyelem, de 

neki se terelje el semmi a figyelmét, beszélgessenek közben, legyen elég idő az 

étkezésre így öröm lehet az étkezés. 

- Rágásra szoktatás csak ha kialakult a szem – kéz – száj koordináció, és csak szülői 

felügyelet mellett. 

- Az étkezés előtti kézhigiénére, az evés közbeni helyes testtartásra is figyeljen a 

gyermek korának megfelelő bútorválasztásra is. 

- Legyenek íratlan családi szabályok a terített asztalnál, figyeljen a kulturált étkezés 

szabályainak kialakítására is 

- Főzzenek együtt gyermekével. 

 

 

Lelki egészség 

- Ha szülést követően a körülmények vagy a korábbi negatív élmények nehezítik a 

mellre helyezését fokozottabb támogatás szükséges, időt szánni a meghallgatásra, a 

beszélgetésre. 

- Tudjon és merjen segítséget kérni, ha nehézségei adódnak gyermeke táplálása során. 
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Társas egészség 

- Legyen közös élmény az ételkészítés. időt kell rászánni. 

- Mindennap egyszer étkezzen együtt a család, időt szánva a közös beszélgetésre is. 

 

 

Egészséges mozgás 0–3 éves gyermekeket nevelő családokban 

 

 
A gyermek születésétől kezdve kb. 7 éves korig a mozgásfejlődés különösen intenzíven zajlik. 

A születés utáni mozgásfejlődés a legtöbb gyermek esetében egy meghatározott sorrendet 

követ. Például a hasra fordulás, a mászás, felállás folyamata a legtöbb gyermeknél 

ugyanabban a sorrendben jelennek meg. Természetesen nem minden gyermek mozgása 

fejlődik azonos sebességgel, fontos megemlíteni a család, a környezet befolyásoló szerepét. 

A testi, lelki fejlődés minőségét alapvetően befolyásolja a mozgás.  A kognitív és affektív 

tanulás alapja. Fejlődés, fejlesztés legintenzívebb, legszenzitívebb szakasza általában a 0–14 

éves kor – a születés pillanatától hét éves korig a spontán fejlődés jellemző. 

Feltétele a genetikai potenciál (lehetséges fejlődési lehetőség) 

- strukturális sajátosságok 

- a fejlődés örökletes elemei 

- reflexek és elemi mozgásminták 

- társadalmi és szociális viszonyok 

- Mozgástapasztalatok, mozgásingerek, természeti környezet. 

Jellemzője a variábilitás egyéni szinten, de a szervezet és a környezet kapcsolatában is. 

Ezeknek az elősegítése védőnői feladat. 

 

Mozgásfejlődés elősegítése 

 

Életszakaszok jellemzői: 

- 0–3 hó: céltalan, nem akaratlagos mozgások. 

- 3–14 hó: az első koordinált mozgások. 

- 14 hó–3 év: az alapvető mozgásformák elsajátítása. 
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Alapvető cselekvési forma a játék. Az önálló játék az új mozgásformák szabad gyakorlását 

segíti. Fontos a saját testtel való játék segítése, a homokkal, vízzel való játék, a képeskönyvek 

lapozgatása. A hagyományos gyermekjátékok mellett lehetőséget kell adni a háztartásban 

előforduló tárgyak (edények, fedők, egymásba helyezhető tálak) megismerésére, 

kísérletezésre. Mindig kornak megfelelő játékokat válasszunk. Mozgással kísért mondókázás 

is segíti a fejlődést. Hasznosak a játszóterek és a természetben tett kirándulások. 

 
Minél változatosabb mozgások végrehajtásának feltétele a szükséges eszközök megléte. 

Fontos a megfelelő tér biztosítása a mozgáshoz, de feltétlenül gondoskodni kell a biztonságról 

is (pl. a bútorokat úgy helyezzük el, hogy csak egy oldalazó lépésre legyenek egymástól és ne 

legyenek borulékonyak). Szabad mozgást lehetővé kell tenni. Megfelelő feladathelyzetek 

biztosítása esetén a környezet személyei és tárgyai iránti érdeklődés kialakul (pl. távolról 

hívogassuk! Szólítsuk a nevén, hívjuk magunk felé, nyújtsuk feléje kedvenc játékát). Hagyni 

kell saját tempójában, a gyermek saját örömére gyakorolt mozgásokat (nem szabad siettetni 

a gyermek mozgásfejlődését)! Nevelési módszerek alkalmazása: dicséret, biztatás is 

elengedhetetlen. A gyermek egészséges mozgásfejlődéséhez a hétköznapi életben adódó 

tapasztalatok általában elégségesek. 

 

Mozgás felmérését segítő kérdések 

Testi egészség 

- Mozgásfejlődés helyváltoztató mozgásának egyes állomásai hogyan történtek 

gyermekénél (kúszás, mászás,felállás. lépcsőn járás)? 

- Mozgásfejlődés helyváltoztató mozgásának egyes állomásai mikor történtek 

gyermekénél (kúszás, mászás,felállás. lépcsőn járás)? 

- Hogyan segíti gyermeke mozgásfejlődését? 

- Milyen eszközök vannak az otthonában, melyek a mozgásfejlődést segítik? 

- Mekkora szabadtér gyermeke rendelkezésére a mozgáshoz? 

- Hogyan figyel a balesetvédelmi szabályokra? 

- Hány órát tölt gyermeke játékkal, kreatív tevékenységgel (színezés, babázás, 

építőkockákból építés) hétköznap és hétvégén? 

- Gyermekének milyen játékai vannak, amelyek a nagymozgást segítik elő (labda, 

futóbicikli/tricikli/kismotor, hinta, hintaló, tologatós játékok (nagy autó, lepke)? 
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- Hány órát tölt gyermeke nagymozgásos játékokkal (labdázás, futóbiciklizés, biciklizés, 

mászókázás ) hétköznap és hétvégén? 

- Hány órát tölt gyermeke a szabadban hétköznap és hétvégén? 

- Hány órát tölt gyermeke képernyő előtt hétköznap és hétvégén? 

- Gyermekét viszi-e rendszeresen különfoglalkozásra? Ha igen, akkor milyen 

különfoglalkozásra (babaúszás, gyermektorna stb.)? Milyen gyakran? 

- Szokta-e gyermekét játszótérre vinni? Ha nem viszi gyermekét játszótérre, annak mi 

az oka? 

- Milyen gyakran viszi gyermekét játszótérre? 

- Hány órát tölt gyermekével a játszótéren hétköznap és hétvégén? 

- Van lakóhelye közelében játszótér? Ha igen, hogyan érzi, milyen közel, illetve távol 

van? 

- Ha van, milyennek ítéli meg a játszótér felszereltségét?  

- Gyermekének milyen játékai vannak, amelyek a finommotorika fejlesztését segítik elő 

(bábok, színes ceruza, építőkocka)? 

 

 

Lelki egészség 

 

- Hogyan éli meg gyermeke a világ felfedezését, újabb mozgásformák megtanulását? 

- Az előbbi tanulási folyamat során hogyan viselkedik gyermeke – szívesen próbálkozik, 

nem adja fel? 

- Szeret-e a szabadban, játszótéren lenni a gyermeke? 

- Szeret bújócskázni gyermeke? 

- Szűk, sötét helyek okoznak túlzott félelmet gyermekének? 

- Mozgás során látja-e gyermekén az önfeledt örömet vagy éppen a teljes bevonódást a 

játékba/mozgásba? 

 

 

 

Társas egészség 
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- Dicséri-e gyermekét, ha sikerült egy újabb mozgásformát elsajátítania? 

- Ha igen, hogyan dicséri gyermekét? 

- Ön, illetve családja tagjai bevonódnak-e a gyermekével közös mozgásba?  

- Ha igen, akkor melyik családtag és hogyan? 

- Játszótérre kivel megy a gyermek, mivel, hogyan telik az oda- és a visszaút? 

- Játszótéren társul gyermeke a többi gyermekhez? 

 

 

 

Egyéni egészségfejlesztés 0–3 éves gyermekeket nevelő családokban – táplálkozás, 
mozgás 
 
Védőnőnek fel kell mérnie a szülők és a család ismereteit, szokásait, motivációit, célját az 

egészséges táplálkozás, a mozgás kapcsán, majd az erőforrások ismeretében egyénre szabott 

tanácsadás történik. Hasznos az élelmiszerek/ételfélék megismertetése, kiadványok, netes 

források ajánlása. Élelmiszer-beszerzési térkép készítése, hogy hol vásárolhatók meg egyes 

élelmiszerek, melyek nem ismertek a családnak (kókusztej, köles, bulgur, hajdina, csírák stb). 

Vásárlási szokások átbeszélése, tudatos vásárló, tudatos fogyasztó a szülő. Játszótér térkép 

készítése. Hol, milyen játékok vannak, hogyan érhető el a településen, a szűk környéken. 

Fontos a jó szokások, napirend, életritmus kialakítása, fókuszában a mindennapos mozgás a 

családdal közösen, a szülői mintaadás. Egészségterv készítése (egyéni, családi). 

 

 

Közösségi egészségfejlesztés 0–3 éves gyermekeket nevelő családokban –
táplálkozás, mozgás 
 
 
Adott életkorokban jó példa lehet az Egészséges család program (Barna, Biró, Biró, 2017) és 

Gyere – Gyermekek Egészsége Program.® 

A program első és legfontosabb célja, hogy a helyi közösség tagjait hozzásegítse az aktív és 

egészséges életmód kialakításához és annak hosszú távú fenntartásához. Ennek 

eredményeképpen a gyermekkori elhízás előfordulásának jelentős csökkentése és 

megelőzése a fő cél. A hároméves programot Magyarországon elsőként Dunaharasztiban 

indították el 2014-ben.  
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A programban szoros együttműködést és összefogást alakítanak ki a város lakosaival és 

intézményeivel. Bölcsődék, köznevelési, egészségügyi és közétkeztetési intézmények 

közreműködésével zajlik a 0–18 év közötti lakosság, a gyermekek oktatása, illetve a családok 

tájékoztatása. Dietetikusok az oktatási intézményekben rendszeresen játékos, gyakorlati 

foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, amelynek során negyedévenként egy-egy 

egészséges táplálkozással kapcsolatos témát dolgoznak fel a védőnők közreműködésével a 

bölcsődék bevonásával a 0–3 éves korosztály szüleit is megszólítja a program. A szülők 

részére egyes tematika során összefoglaló anyag érhető el, valamint az úgynevezett GYERE 

menü az oktatási intézményekben, amely a település élelmezésvezetőivel együttműködve 

kerül kidolgozásra. Közösségi napokon, rendezvényeken térítésmentes dietetikai-táplálkozási 

tanácsadás, játékos egészségfoglalkozások, többlépcsős tudás alapú játékok és a 

kiegyensúlyozott életmód szellemében szervezett programok a családok számára is a 

program részét képezik. 

Védőnő szervezhet egészségnapot, sportnapot, a helyi igényekhez igazodva a helyi 

szakemberek összefogásával pl. Mocorgó, Baba-mama torna, főzzünk közösen a 

hozzátáplálástól a kisded étkezésig. 

 

Egészséges táplálkozás a 4–6 éves gyermekeket nevelő családokban 

Közösségbe kerüléssel ismét új szabályok jönnek a gyermek és a család életébe. 

Legfontosabb a napirend átgondolása, újra alakítása, amely a megfelelő számú és minőségű 

táplálkozást és testmozgást is magában foglalja. Óvodáskorban és kisiskolás korban már 

szükséges az egészségre nevelést elkezdeni (többek között a megfelelő táplálkozás és 

rendszeres testmozgás témakörben), ekkor befolyásolható legjobban a gyermekek 

szemlélete, és a megfelelő gyakorlat is ekkor a leginkább kialakítható. 

Figyelni kell az étkezési ritmus és a változatos étrend kialakítására. Kisdedkor végén, 

óvodáskorban az önálló étkezés megtanítása is fontos. Kellemes, nyugodt légkört kell 

megteremteni az étkezések alkalmával, a kisgyermek napirendjébe illesztve. Óvodáskorban 

tanuljon meg a kisgyermek a terítésben segíteni. Sajátítsa el a család étkezési szokásait, 

kultúráját (kézmosás fontossága, szalvétahasználat, helyes testtartás étkezés közben, 
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kizárólag saját tányérjából egyen). Az óvoda és a családok kapcsolata nagyon fontos, a szülő 

rendszeresen tájékozódjon a faliújságra kihelyezett étrendről, s vegye figyelembe az otthoni 

tervezés során.  

Szezonalitás – évszaknak megfelelő ételek adása javasolt. Minél többféle nyersanyagot és 

ételt ismerjen meg a gyermek, ezáltal nagyobb lesz a valószínűsége, hogy később is szívesen 

elfogadja azokat. Fontos a többféle érzékszerv bekapcsolása a megismerés folyamatába 

(látás, hallás, szaglás, tapintás). Piaci vásárlás közben ismerje meg a zöldségeket, a 

gyümölcsöket és azok különféle tulajdonságait (érett, éretlen, kemény, puha). Az ételkészítés 

során friss vagy szárított fűszernövényeket célszerű használni, kerülni kell a túlzott sózást és a 

sóban bővelkedő ételféléket. Bő zsírban, olajban sült étel csak hetente 1-szer forduljon elő. 

Folyadékpótlásra figyelni kell, ami elsősorban ivóvíz legyen, érdemes többször megkínálni, 

főként játék közben hajlamosak megfeledkezni arról, hogy szomjasak. Meg kell tanítani a 

gyerekeknek, hogy az édességek nem önálló étkezésre valók, hanem a főétkezések után, 

desszertként ajánlatos fogyasztani és csak hetente 1-2 alkalommal, de a mennyiségre is 

érdemes figyelni. Az ételeket, a zöldség-, gyümölcsféléket – hogy szívesebben fogyasszák – 

különféle alakzatra vágva is lehet tálalni, pl. négyzet, csík, háromszög, kocka, csillag, hold, 

szív, kör. Ha a húst többszöri próbálkozásra sem fogyasztja el a gyermek, akkor valamilyen 

más formában egy-egy ételbe csempészhető, mint pl. a rakott ételek. Minden olyan 

konyhatechnológiai műveletbe bevonhatók a gyerekek, ami nem balesetveszélyes, amivel 

nem tudják leforrázni magukat, vagy elvágni, elreszelni a kezüket, pl. készítsenek 

szendvicseket él nélküli, vagy gyerekkéssel, megkenhetik a kenyeret, rátehetik a felvágottat, 

sajtot, zöldséget; fejtsenek friss zöldborsót; mossák meg a zöldségeket; kevergessenek hideg 

mártásokat, szendvicskrémeket; gyúrjanak tésztát; szaggathatnak pogácsát, süteményt. 

A szülő a követendő minta az étkezés területén is, s a hiteles szülő az igazi példakép, ezért 

különösen nagyon fontos, hogy a szülők figyeljenek oda saját táplálkozásukra, mert ez 

nemcsak a saját egészségükre, hanem az elkövetkező generáció egészségére is hatással van 

Az óvodáskor végére, 6 éves korban már alkalmazható Az „Okostányér®” modellnek a 6-17 

éves korosztálynak készített ajánlása. 
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Táplálkozás felméréséhez javasolt kérdések 

Testi egészség 

- Hogyan néz ki gyermeke heti étrendje? Az egyes élelmiszerfélék milyen gyakran 

jelennek meg? 

- Zöldség-, gyümölcsfélék milyen gyakran, milyen formában vannak jelen gyermeke 

étrendjében (nyers, főzelék, kompót, reszelve, apróra vágva, zöldséglé, gyümölcslé, 

smoothie)? 

- A változatosság hogyan valósul meg gyermeke étrendjében? 

- Az étkezési idők hogyan valósulnak meg a mindennapokban? 

- Vásárláskor és ételek készítésekor figyel az évszaknak megfelelő kínálatra? 

- Érdeklődik személyesen és vagy faliújságon keresztül az óvodai étrendről?  

- Gyermeke mennyire szívesen fogyasztja az óvodában feltálalt ételeket? 

- Az otthoni étrendjébe beépített az óvodai étkezésből? Ha igen, kérem beszéljen erről, 

milyen sikerrel járt? 

- Bevonja gyermekét az otthoni ételkészítésbe, tálalásba?  

- Piacon, boltban szokott-e Önnel lenni a gyermeke? 

- Vásárláskor szokta tanítani gyermekét pl. a különféle zöldségek megismerése? 

- Beszél arról, hogy melyik árut érdemes megvenni? Miről ismeri fel melyik az érett 

ehető zöldség, gyümölcsféle? 

- Előfordul-e, hogy megpróbálják felismerni csak íz alapján, vagy illat alapján az 

ételféléket? 

- Figyel-e, illetve figyelmezteti-e gyermekét a kellő mennyiségű folyadékpótlásra? 

- Figyel-e az étkezés előtti kézhigiénére? 

- Figyel-e az ételek szállítására, tárolására, az ételkészítés, a főzés higiénés szabályait 

hogyan tartja be, ezt gyermekének megtanítja-e? 

- A kulturált étkezés hogyan valósul meg a családban? 

- Összhang van aközött, amire neveli gyermekét és a családi étkezés között? 

- Milyen gyakran nassol gyermeke és mit? 

- Utánaolvas-e, utánanéz-e, hogy gyermekének milyen ételek a legmegfelelőbbek? 

- Mi a véleménye az étkezési, táplálkozási irányzatokról? (gyors étterem, vega, paleo 

táplálkozás) 
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Lelki egészség 

- Jó étvággyal, szívesen eszik-e gyermeke? Örömet jelent-e számára az étel? 

- Örül-e gyermeke, ha bevonja az ételkészítésbe, tálalásba? 

- Megdicséri-e gyermekét, ha ügyesen vesz részt a főzés körüli teendőkben? 

- Az ételféléket büntetésként, jutalmazásként szokta használni? 

- Ha szomorú a gyermeke, ételfélével megvigasztalható? 

 

Társas egészség 

- Milyen gyakran vonja be gyermekét a főzés, ételkészítés, vásárlás közös feladataiba? 

- Van-e olyan alkalom, amikor a család több tagja vagy valamennyi tagja részt vesz az 

ételek elkészítésében? 

- Asztal mellett a család közösen milyen gyakran étkezik? Ekkor jut-e elég idő az 

étkezésre? 

- A közös étkezések adnak-e lehetőséget a beszélgetésre? 

- Részt vesznek-e közösen a gyermekkel valamilyen egészségfejlesztési rendezvényen, 

egészségnapon? 

- A nagyszülőkkel közösen is készít ételeket a gyermeke?  

- Megismer-e így különféle étkezési kultúrákat? 

Felmérés kiértékelése 

Testi egészség 

- Készítsen étrendet gyermekének, melynek alapja lehet a 37/2014. EMMI rendeletnek 

a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírása! 

- Napirend legyen! 

- Figyelje az óvoda étrendjét, harmonizálja össze az otthonival, kérdezzen, érdeklődjön, 

tanuljon! 

- Gyermekét vonja be a vásárlásba, menjenek piacra, főzzenek közösen, de a 

balesetvédelem nagyon fontos. Vásárlás, ételkészítés, étkezés közben sokat lehet 

tanulni és beszélgetni.  

- Gyermekét minden étkezés után kínálja meg folyadékkal, vízzel. 
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- Élelmiszerhigiénés szabályok betartása különösen fontos 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigie

nia/ch03s14.html  

Lelki egészség 

- Ha segít gyermeke az ételkészítésben dicsérje, biztassa, örüljön vele együtt! 

- Büntetés, jutalom, vigasz ne legyen az étel! 

Társas egészség 

- Legyen saját feladata a gyermeknek az ételkészítés, tálalás során, amit ha ügyesen 

megold, akkor dicsérje meg. 

- Legyen közösen a családdal főzés, ami kitűnő területe a beszélgetésnek. 

- Ismerjenek meg más étkezési kultúrát is (rokonok, tágabb család, hazánk más 

vidékei). 

 

 

Egészséges mozgás 4–6 éves gyermekeket nevelő családokban 

 

3,5–7 év jellemzői az alapvető mozgásformák gyors tökéletesedése, az első 

mozgáskombinációk megjelenése. Különösen intenzív időszaka a mozgásfejlesztésnek. Nagy 

mozgásigény jellemző. Az első „alakváltozás” időszaka. A keveset mozgó gyermekeknél 

mozgásos tevékenységek végrehajtása során a mozgások szerkezetének megfelelő térbeli–

időbeli és dinamikai történéseket újra kell szervezni, mert a növekedés sebessége nincs 

összhangban a biomechanikai struktúra változásával. A motoros, a verbális megnyilvánulások 

és a percepció összehangolt fejlesztése szükséges, ami segíti a mozgásfejlődését. 

Fontos az eddig megszerzett képességek és a velük kapcsolatos funkciók harmonizálása. 

Gyakorolni kell az egyre újabb mozdulatokkal bővülő, eddig már megtanult mozgásokat minél 

többször, és minél hosszabb időn keresztül. Biztosítani kell a lehetőséget a kellő ideig tartó 

gyakorlásra. Nagyon fontos, hogy a gyermekek kedvvel, örömmel végezzék a gyakorlást, a 

monoton, edzésjellegű tevékenység nem ajánlott. Fontos a csoportban való tevékenykedés is, 

előnyben kell részesíteni az óvodai mozgásformákat. A családdal közösen, együtt rendszeres 

és az időszakos szabadidős elfoglaltságok tervezése. A túl korai sportoltatás (pl. a 3 éves 

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigienia/ch03s14.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_533_ElelmiszerHigienia/ch03s14.html
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kortól edzés jellegű úszás) megterhelő a gyermek idegrendszerére és érzelmi állapotára 

egyaránt. Az edzésjelleggel végzett mozgás általában kisiskolás kortól javasolt. 

 

Mozgásfejlesztés eszközei 

Sokmozgásos testnevelési játékok, a hagyományos gyermekjátékok – fogócska, ugróiskola, 

fára mászás, kerti játékok. Fontos a napi több órányi szabadban töltött idő, az erdei 

kirándulások, vízparton szerzett élmények.  

Csúszás, mászás, kúszás – irányváltoztatással előre-hátra, alatt-fölött, fel-le, hason és hanyatt 

fekvésben, két kézen és egy lábon babzsákkal, labdával, akadályokon, akadályok alatt, 

szerekkel. 

Járás különböző tempóban, iránytartás, irányváltoztatás, akadályokon, különböző 

kartartásokkal és testhelyzetekkel, lépésnagysággal, ritmusra, párosával. 

Futás gyorsítással, lassítással, alakzattartással, különböző testhelyzetek felvételével jelre, 

eszközökkel, akadályok közbeiktatásával, versengések. 

Ugrás helyben páros lábon és egy lábon előre és hátra, fordulattal is, szökdelés különböző 

talajon, fel- és elugrás akadályok felhasználásával karlendítéssel. 

Dobás hajítással, lökéssel, vetőmozdulattal, segítségadással, különböző nagyságú és súlyú 

szerrel. Labdaérzék fejlesztése. Labdagurítás, rúgás, ütögetés, pörgetés. 

Elkapás – guruló, repülő labda elfogása. 

Egyensúlyozás, húzás-tolás, függés, forgás, gurulás.  

 

 Nagyon nagy a család felelőssége a mozgás megszerettetésében,  

az intenzív és szenzitív időszak adata lehetőségek maximális kiaknázásában. 

 

Mozgás felméréséhez javasolt kérdések 

Testi egészség 

- Mozgásfejlődésben lévő nagymértékű előrelépéseket látja-e, tapasztalja-e 

gyermekénél? Hogyan? 

- Milyen szabadtér, eszközök vannak az otthonában, melyek a mozgásfejlődést segítik? 
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- Hogyan figyel a balesetvédelmi szabályokra? 

- Hány órát tölt gyermeke a szabadban hétköznap, hétvégén? 

- Hány órát tölt gyermeke képernyő előtt hétköznap, hétvégén? 

- Gyermekét viszi-e rendszeresen különfoglalkozásra? Ha igen, akkor milyen 

különfoglalkozásra? 

- Milyen gyakran viszi gyermekét játszótérre? Hány órát tölt gyermekével a játszótéren 

hétköznap, hétvégén? Milyen a játszótér felszereltsége?  

- Gyermekének milyen játékai vannak? 

- Az Ön vagy társa családjában mennyit mozogtak és mit? 

- Milyen az óvónő meglátása gyermeke mozgásáról? Szokott erről beszélni vele?  

- Gyermeke mozgását illetően tud segítséget kérni? 

 

Lelki egészség 

- Gyermekének örömet jelent a mozgás? 

- Szívesen mozog gyermeke?  

- Van olyan alkalom mikor belefeledkezik a mozgásba, ugrándozásba? 

- Az előbbi tanulási folyamat során, hogyan viselkedik gyermeke – szívesen próbálkozik, 

nem adja fel? 

- Szeret-e kirándulni gyermeke? 

Társas egészség 

- Dicséri gyermekét, ha sikerült egy újabb mozgásformát elsajátítania? Ha igen, hogyan 

dicséri? 

- Ön, illetve családja tagjai bevonódnak-e a gyermekével közös mozgásba? Ha igen, 

akkor melyik családtag, és hogyan? 

- Kirándulni szoktak-e? Ha igen kivel, kikkel együtt van a gyermek? 

- Kirándulás, játszótér vannak-e közös élmények? 

 

Egyéni egészségfejlesztés 4–6 éves gyermeket nevelő családokban – táplálkozás, mozgás 
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Család számára szükségleteknek megfelelően és hiányosságokat figyelembe véve nyújtott 

gyakorlatias tanácsadás. Kiadványok, hiteles internetes oldalak, szakirodalom ajánlása. Közös 

vásárlás, piaci séta megvalósítása. Gyermek bevonása az ételkészítés folyamatába. A nevelési 

módszerek megbeszélése. Családi közös mozgás megtervezése, foci, kirándulás. Ételfélék, 

élelmiszerek megismertetése. A mozgásfejlesztéshez kapcsolható eszközök megbeszélése 

(háztartásban lévő eszközök is). 

A rendszeres testmozgás megismerése, életmódba építése is fontos ebben az életkorban.  

Példa az egyéni egészségfejlesztésre 

„Gabriella 31 éves, férje János 32 éves, második gyermeket szeretnének. Első gyermekük 

Lilla, 2 éves. Mindketten egészségesek, káros szenvedélytől mentesen élik életüket. Az 

egészséges életmódra igyekeznek az egész családban odafigyelni, de úgy érzik, van még mit 

javítani szokásaikon. Gabriella első gyermeke születése után nehezen adta le a várandóssága 

alatt felszedett kilókat, problémásnak érzi az optimális testtömeg megtartását. János 

rendszeresen sportol, heti 2-szer fut, ezen felül néha otthon is tornázik. Lilla még nem jár 

közösségbe, otthon van édesanyjával. Táplálkozására a rendszertelenség jellemző, szülei 

elmondása szerint válogatós, csak a kedvenc ételeit fogyasztja jó étvággyal. Gabriella a 

védőnő segítségét kéri, elsősorban a táplálkozásra vonatkozó kérdései vannak.” 

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő légkör megteremtése. Lényeges szerepe van 

ebben a védőnő kommunikációjának, a verbális és nonverbális csatornák egyensúlyának és 

az értő figyelem jelenlétének. Lehetőleg négyszemközt beszéljen a védőnő az anyával, 

megfelelő alkalom lehet egy látogatás a gondozottak otthonában. A tanácsadás megkezdése 

előtt fontos védőnői feladat az erőforrások (külső-belső) felmérése. 

Jelen esetben: milyen lehetőségei vannak a családnak az egészséges élelmiszerek 

megvásárlására (mind anyagi, mind infrastrukturális szempontból)? Az anya konyhai 

ismeretei lehetővé teszik-e az egészséges táplálkozás megteremtését? Otthonuk, konyhájuk 

alkalmas-e mindezekre? Mi az anya motivációja a változásra (pl. Fogyás? Egészség? 

Következő gyermek vállalásának könnyebbé tétele? Jobb alak elérése? Kire számíthat az 

anya a felmerülő nehézségek leküzdésében?). 
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A következő lépés a probléma feltárása, melynek során mélyebben rejlő problémák is 

felszínre kerülhetnek. Ebben szintén a kommunikációs készség és stratégia a védőnő legfőbb 

eszköze. 

Jelen példánkban az alábbiakra kell figyelmet fordítani. Fontos a tények és adatok minél 

pontosabb megismerése (pl. fizikális paraméterek, BMI, gyermeknél percentilis értékek, 

vérnyomás). A jelenlegi étkezési szokásokról számoljon be az anya. Írja le, mondja el a család 

egy napi étkezését, minden családtag esetében. Kérdezzen rá, hogyan készülnek a felsorolt 

ételek, hogyan tudja az anya a hozzávalókat beszerezni, tárolni. Ismeri-e a felsorolt ételek 

tápanyagtartalmát? Hányszor étkeznek egy nap? Hol történnek az étkezések? 

Tulajdonképpen egy átfogó képet kell a gondozottól kapni arra vonatkozóan, hogy az 

esetleges problémás mechanizmusok a felszínre kerülhessenek.  

A következőkben maga a tanácsadás, ismeretek átadása történjen meg az adott életkor, 

adott kérdéskörében. 

Példánkban az egészséges felnőtt táplálkozás irányelveit kell szem előtt tartani a védőnőnek. 

A háttér információk tükrében be kell mutatni egy egészséges felnőtt napi/heti étrendet, 

ennek elkészítési módjáról, a benne szereplő tápanyagok fontosságáról szót kell ejteni. A 

BMI ismerete az optimális testtömeg elérésében segítséget nyújthat, valamint a 

tápanyagtáblázat megismerése, és használatával egy 1200-1500 kcal/nap étrend 

összeállítása. Mindezek mellett a kisded étkezésére is ki kell térni a védőnőnek – mind a 

kiegyensúlyozott táplálásról, az étkezés rendszerességéről, a napirend kialakításáról, 

szokások bevezetéséről, megtanításáról beszélni kell. Fel kell mérni, mi okozza a nehézséget 

a kisdedtáplálásban, tudni kell alternatívákat ajánlani például jelen esetben arra, hogy a 

kisded több ételt, több alapanyagot ismerjen meg, és kreatív módon szerettessenek meg 

vele különféle ételeket. 

Konkrét feladatokon keresztül kell kialakítani egy funkcionális tudást, melyet a 

későbbiekben a gondozott be tud építeni mindennapi rutinjába. Jelen példánkban konkrét 

feladat lehet egy heti étlap összeállítása mind a szülők, mind pedig a kisded számára. 

Egyénre szabott cselekvési terv kidolgozásában nyújtson segítséget. A védőnő ezekben a 

lépésekben legfőképpen a kísérő, támogató szerepében van. 
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Közösségi egészségfejlesztés a 4–6 éves gyermeket nevelő családban – táplálkozás, mozgás 

Az egészséges táplálkozásra, illetve rendszeres testmozgásra nevelés nem csak a 

családokban kezdődik el, hanem a gyermek közösségbe kerülése idején, magában a 

közösségben is fontos feladat. 

 Adott életkorokban jó példa lehet a korábban megismert Gyere – Gyermekek Egészsége 

Program® valamint az „Egészségfejlesztés az óvodában, másképp!” című védőnői 

pályamunka (Hartung, 2013) és a ”Szív kincsesláda” szív egészségvédő program. 

 „Egészségfejlesztés az óvodában, másképp!” címmel Hartung Vilmosné területi védőnő 

2013-as pályázata egy dombóvári óvodában végzett egészségfejlesztő tevékenységet mutat 

be. „A gyermekek számára az egészségfejlesztés legjobb módja a játékosság, hiszen a játék a 

kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés 

leghatékonyabb eszköze” írja a pályázó. A védőnő az óvodai egészségfejlesztő tevékenységet 

egész évben, különböző játékos foglalkozások keretében végzi. Elsőként a gyermekekkel 

saját testüket, testrészeiket ismerteti meg, egy játékállatka, illetve egy kedves mondóka és 

színezők segítségével. A legfőbb témakör az egészség, melyet közös beszélgetésekkel segít 

megismertetni az óvodás gyermekekkel (pl. ki segít az egészség megőrzésében? Mi magunk 

hogyan tudunk segíteni ebben? Mi egészséges és mi nem?). Az egészségen belül az óvodások 

megismerik a helyes tisztálkodás és fogápolás módszereit, majd végezetül az egészséges 

táplálkozás témaköre következik. Színes kártyák, találós kérdések segítségével tanulják meg 

a gyermekek, hogy milyen étel egészséges, mi az, ami nem az, illetve azt is meg tudják 

mutatni, hogy az általuk kedvelt ételek között mi az, ami mindenképpen a tányérra kerülhet, 

mi az, ami „belefér”, és mi az, ami mindenképpen kerülendő. Pozitív visszajelzés, ha 

elmesélik a gyerekek (vagy a szülők), ha egy bolti bevásárlásnál az óvodában tanultakat 

alkalmazzák a gyerekek. Rajzos feladatlapok, illetve a védőnő által készített puzzle kirakása 

zárja a témakör összefoglalását. Ajándékba színezőt kapnak az óvodások, amelyen egy 

egészséges étel, tányér látható.  

A táplálkozás fontossága után a mozgásról is beszél a védőnő. Megbeszélik, ki mit sportol, 

milyen mozgást szeret. Szintén egy rajzos feladatlap kitöltése zárja a foglalkozást.  
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A jó gyakorlat eredményei, hatásai a következők a pályázat írója szerint: az óvoda és a szülők 

visszajelzéséből is lemérhető, hogy mennyire fogynak a korábban kevésbé népszerű ételek. A 

védőnői szűrések során mérhető a túlsúlyos vagy elhízott gyermekek száma, illetve a 

mozgásszervi elváltozások csökkenő száma a táplálkozás és a mozgás szerepének 

köszönhetően. A gyermekek kevesebbet ülnek a televízió és a számítógép előtt is (Hartung, 

2013). 

”Szív kincsesláda” – szív egészségvédő program 

Célja, hogy a gyermekek (óvodás korosztály) ismerjék meg a szív működését és azokat a 

módszereket, amelyekkel megállapítható, hogy a szív valóban egészséges-e, valamint hogy 

megfelelő táplálkozással, mozgással és pihenéssel miként lehet rá vigyázni. A program 

ismeretátadásra, ismeretrögzítésre és viselkedés-alakításra törekszik.  

Témakörei 

1. Témakör: A szív működése és azon módszerek, amelyekkel megállapítható, hogy a szív 

valóban egészséges-e.  

Feladata a gyermekek megismerkednek a szív: élet értékével, működésével, felépítésével, 

munkájával – belsejével, a vérellátással.  

2. Témakör: Az aktív mozgásos tevékenység és pihenés. 

Feladata ismerjék fel, illetve értsék meg, hogy a sokféle fizikai tevékenység, mozgás erősíti, 

edzi a szívet, a kevés erőkifejtést igénylő, nyugodt tevékenységek pedig pihentetik, és ezáltal 

egészségesebbé teszik.  

3. Témakör: Egészséges táplálkozás – egészséges szív.  

Feladata tudatosodjon a gyermekekben, hogy a szív egészségének megőrzésében a 

legfontosabb: a helyes táplálkozás, a gyümölcs- és zöldségfogyasztás, cukor- és zsírszegény 

étrend. 

Amikor a gyermek már megért utasításokat, kialakul a testtudata, kipróbálhat neki tetsző 

sportokat, lehetőleg többet, hogy választhasson. Kerüljék a féloldalas (pl. vívás, tenisz) 
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sportokat, inkább a törzsizmokat erősítő, tartásjavító mozgásformák ajánlottak. Ilyenek a 

táncos foglalkozások, küzdősportok, atlétika, csapatsportok közül a foci. 

A balesetvédelem fontosságára fel kell hívni a szülők, óvodapedagógusok figyelmét! 
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10.  A lelki egészség védelme és fejlesztése a várandósság időszakában és a 

0–6 éves korú gyermeket nevelő családok esetében  

 

Bevezetés 
 

A rendkívül gyors és nagymértékű társadalmi változások hatásával egyidejűleg a szülők és a 

leendő szülők sokszor nehezen találják helyüket, az iránymutató értékeket és normákat, ami 

könnyen ahhoz vezethet, hogy a családokban alig marad idő a testi-lelki egészség 

megőrzésére, a másokra és önmagunkra való odafigyelésre, támogatásra és az érzelmi 

újratöltődésre. Mindenki felelős a saját és emellett a hozzá közelálló személyek, családtagok 

testi-lelki egészségéért. Egy jól működő család ismérve, hogy aki éppen rászorul, megkapja a 

kellő támaszt, biztatást, szolidaritást és türelmet ahhoz, hogy legyen ereje megküzdeni a 

problémákkal, szembenézni velük, kibeszélni, feldolgozni a kínzó élményeket és meghozni a 

szükséges, előrevivő döntéseket. Ez az előfeltétele annak, hogy a nyomasztó problémák ne 

okozzanak súlyosabb testi-lelki károkat. 

„A mentális egészség és a mentális jólét alapvető jelentőségű az egyének, a családok, 

közösségek és nemzetek életminősége, valamint termelékenysége szempontjából, amely 

értelmes életet, egyben kreatív és aktív állampolgári létet tesz lehetővé az emberek 

számára.” (Európai nyilatkozat a mentális egészségről, 2005) A mentális egészséggel 

kapcsolatos tevékenységek elsődleges célja az emberek jólétének és ténykedéseinek 

javítása, a személyes erősségekre és lehetőségekre történő fókuszálás, a rugalmasság 

megerősítése a külső tényezők fejlesztése révén. A mentális egészség központi szerepet 

játszik a nemzetek humán, társadalmi és gazdasági tőkéjében, így más közpolitikai területek, 

mint az emberi jogok, szociális gondoskodás, képzés és foglalkoztatás integráns és alapvető 

részének kell tekinteni. 

Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint minden negyedik európai állampolgár 

szembesül lelki egészségi problémával legalább egyszer életében. A mentális egészségi 

problémák – az agyonhajszoltságból, szellemi megerőltetéstől kezdve a komoly lelki 
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betegségekig – nem csak Európában, hanem az egész világon jelentős népegészségügyi 

tehertételt jelentenek, így a mentális problémákkal és a stresszel való megküzdés minden 

nemzet számára kiemelt feladat. 

Lelki egészség a várandósság és a szülés körüli időszakban 
 

Epidemiológia 

WHO szerint a modern társadalmakat egyre növekvő nagyságban sújtó egészségprobléma a 

mentális zavarok, lelki megbetegedések, ezen belül a depresszió. Az epidemiológiai adatok 

világszerte azt mutatják, hogy Magyarországon minden negyedik nő és minden nyolcadik 

férfi élete során átél legalább egy depressziós epizódot (WHO, 2017). 

Az élet folyamán minden egyén életében vannak olyan időszakok, melyek odafigyelést, a 

családtól fokozott törődést igényelnek, ilyen a családtervezés, a várandósság, a magzati 

fejlődés és a szülés körüli időszak. Már a családtervezés időszakában megjelenhetnek lelki 

nehézségek (pl. szorongás, stressz). A várandósság egy megváltozott pszichoszociális állapot. 

Teljesen új helyzettel találja szemben magát a család, melyben új elvárások, új felelősségek 

jelennek meg. Ezen kívül fizikai változások okozta nehézségek, esetleges egészségi 

problémák megjelenése, a társas kapcsolatokban bekövetkező változások nehezíthetik a 

kialakult állapotot. Ha mindehhez a történésekhez érzelmi és társas támasz hiánya társul, 

illetve a szociális és anyagi biztonság is sérül, akkor a depresszió kialakulásának esélye 

hatványozottan emelkedik.  

A lelki egészségnek a várandósgondozásban kiemelt figyelmet kellene kapnia! 

 

Antenatális szorongás és depresszió 

A várandósság alatt minden nőben felmerülnek aggodalmak, a szüléstől való félelem, 

egészséges újszülöttet fog-e világra hozni, félelem attól, nehogy ártson a magzatának. 

Tudatosul a nőkben, hogy már nem csak önmagukért felelősek, hanem magzatukért is. Úgy 

érezhetik, hogy eddigi életük megszakad és egy új, egy másik életet kell kialakítaniuk. A 

várandósság alatti hangulatzavar gyakrabban alakul ki azoknál a nőknél, akiknek instabil a 

párkapcsolata, a gazdasági helyzete, a várandósságát nem tervezte, nem kielégítően 
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táplálkozik és dohányzik. A testi és a lelki változások mellett a hormonális változások is 

terhelik a várandósokat, ezért az alapvető aggodalmak könnyen átválthatnak krízisállapotba. 

(C. Molnár Emma, 1996) 

A várandósság alatt jelentkező depresszió tünetei megegyeznek a depresszió általános 

tüneteivel. Jellemző a nagyfokú boldogtalanság, reménytelenség és a gyakori szuicid 

gondolatok. A diagnózisalkotást nehezíti, hogy a tünetek egy csoportja a várandósságra 

alapvetően jellemző változásokra hasonlít, mint alvászavar, libidócsökkenés, anergia. 

A fel nem ismert, vagy szövődményeket okozó, anyai hangulatzavar kihat az egész család 

életére, a személyközi kapcsolatokra, sőt a gyermek későbbi érzelmi, pszichológiai 

fejlődésére, magatartására is. A kezelés elmaradása károsan befolyásolja az anya 

személyiségét, az újszülött életének legfogékonyabb periódusát egy depressziós anya mellett 

tölti el. A csecsemő koragyermekkori tapasztalatai alapján érzékeli a világot, és felnőve 

ezeket a tapasztalásokat játssza újra. A szülés utáni érzelmi zavarok megjelenése ezt az 

optimális, különleges kapcsolatot zavarja meg. Ezért a korai anya–gyermek interakciók 

jelentősége mára vitathatatlan ténnyé vált. A szülés utáni érzelmi zavarok megjelenése, ezt 

az optimális kapcsolatot zavarja meg. 

Ezért a korai felismerés jelentősége kiemelten fontos! 

A várandós időszak alatt korábbi pszichiátriai megbetegedések is kiújulhatnak vagy 

elmélyülhetnek. Ez a téma csak az utóbbi években került a figyelem középpontjába, nem 

csak Magyarországon, világszerte kevéssé hangsúlyos területe a várandósgondozásnak. 

Depressziós nők körében lelassul a magzat intrauterin fejlődése, megkétszereződik a 

koraszülés és az alacsony születési súly kockázata, csecsemőjénél gyakrabban fordul elő 

alvászavar és excesszív sírás, ingerlékenység, kisgyermekénél viselkedési és emocionális 

zavarok jelentkezhetnek. Az első trimeszterben diagnosztizált depresszió a legerősebb 

előrevetítője a gyermekágyi depressziónak. (Kovácsné Török, 2010) 

A várandósság alatt fellépő fizikai változások hatással vannak a szerotonin termelődésére, 

mely hormon fontos szerepet játszik a hangulat szabályozásában. Az alacsony szerotonin 

szint közrejátszik a depresszió, a migrén és az idegi zavarok kialakulásában.  
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A várandósság első és harmadik trimeszterében gyakrabban fordulnak elő 

hangulatváltozások. Ez a két időszak érzékenyebb a változásokra, a második trimeszter 

lelkileg kevésbé megterhelő a várandós számára. Az első trimeszterben fellépő rosszullétek, 

valamint a harmadik trimeszterben a szüléstől való félelem, a fizikai diszkomfort érzet 

befolyással vannak a hangulatra. 

 

Hajlamosító tényezők 

Rizikófaktor lehet a várandósság alatti depresszióra: az anya fiatal kora, a nem kívánt 

várandósság, az érzelmi ambivalenciák, a szociális izoláció (Hardy, 2003). Ellenben a szociális 

támasz és a magasabb életkor védő tényezők lehetnek (Kumar, O'Dowd, 2000). 

Enyhe hajlamosító tényező lehet az alacsony iskolázottság, mivel ez szoros összefüggést 

mutat az egészség kulturáltság szintjével. Az anyagi nehézségek szintén meghatározóak 

lehetnek, az ebből adódó stressz kihat a mindennapokra.  

Közepesen súlyos hajlamosító élethelyzetek lehetnek egy várandós számára különböző 

családi események, például válás vagy hozzátartozó halála. Ezek a tényezők minden ember 

számára krízis helyzetek, viszont egy várandós, még intenzívebben reagálhat az ilyen jellegű 

lelki megterhelésekre. A társadalmi és családi támogatás hiánya is meghatározó 

jelentőséggel bír egy várandós nő életében, hiszen az adott környezetéből való kirekesztéstől 

való félelem és szorongás tovább fokozhatja a hangulatzavar kialakulását és súlyosbodását. A 

nem kívánt várandósság is befolyásoló tényező lehet. 

Súlyos hajlamosító tényezők lehetnek a korábbi depressziós állapot és a gondozás 

elhanyagolása. Pontos anamnézis felvétellel és várandósgondozással azonban, a védőnő 

ezeket még a várandósság elején kiszűrheti, és ennek megfelelően alakíthatja a gondozási 

tervet. 

A várandósság alatti szorongás, depresszió korai felismerése nagy figyelmet igényel és több 

szakma együttműködését teszi szükségessé. A várandósság alatti hangulatzavarok 

kezelésében a pszichoterápia az elsődlegesen választandó alternatíva. A rendszerszemléletű 

megközelítésben az egész család kell, hogy a figyelem középpontjában álljon. 
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A várandósság alatti depresszió magas előfordulási aránya és súlyos negatív következményei 

miatt lényeges a pontos detektálása és minél korábbi kezelése. A témával foglalkozó 

tanulmányok leggyakrabban az Edinburgh Postnatal Depression Scale-t (EPDS) használják.  A 

várandósság hónapjaiban alkalmazva az EPDS szenzitivitása 64%, míg specificitása 90% volt 

(Lee, 2007). 

A szülést követő hangulatzavarok és típusaik  

 

A szülés örömteli esemény, ugyanakkor egy fokozott stresszel és hormonális-testi 

változásokkal együtt járó állapot, mely mind fizikális, mind pedig érzelmi szempontból 

igénybe veszi a családot. Természetes folyamatról van szó, mégis sokszor tapasztalhatóak 

olyan érzelmi reakciók, amelyek nehezen küzdhetőek le, vagy külső segítség nélkül fel sem 

oldhatók. 

Gyermekágyi lehangoltság/ Baby blues 

A gyermekágyi lehangoltság egy átmeneti, minor affektív zavar, amelynek prevalenciája 25-

85%.  A depresszió egy enyhe és átmeneti formájaként említi a szakirodalom, a szülést 

követő 3-7 napon belül jelentkezik (DSM-IV, 2001). 

Az állapot tünetei: érzelmi labilitás, sírás, érzékenység, irritábilitás, alvászavar, 

lehangoltságérzés („blues"), hangulatváltások (akár eufória is), sérülékenységérzés, 

értéktelenségérzés, türelmetlenség és nyugtalanság. Azt mondhatjuk, hogy a szülést követő 

napokban a nő nagyon érzékeny az őt körülvevő világra és felfokozott módon reagál is rá. A 

gyermekágyasok arról számolnak be, hogy teljesen más a hangulatuk, mint általában. A 

kedvük napközben is nagyon ingadozó, de naponként is módosul. A legfőbb problémát nem 

a szomorúság okozza, hanem a felfokozott érzékenység. A megszokotthoz képest erős 

reagálás még a teljesen hétköznapi szituációkban is megfigyelhető. A klinikai képre jellemző 

a hangulati labilitás, kontrollálhatatlan sírás, szorongás, ingerlékenység. Tipikus a 

reménytelenség, a magány, az állandó feszültség érzése. Az anyánál az étvágy és a 

koncentráció zavarai alakulhatnak ki. A vizsgálatok azt igazolták, hogy a gyermekágyi 

lehangoltság tünetei a szülést követő 2. és 5. napon érik el csúcspontjukat. A 2. napon 

jellegzetesen intenzívebbé válik az ingerlékenység, a szorongás és a feszültség érzése. Ezzel 

szemben az 5. napon főleg nyugtalanságtól és fejfájástól szenvednek az anyák. Az említett 
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panaszokat sokan már otthon élik át. A szülést követő 2. és 5. napon is jellemző az állapotra 

a sírás, a nyomott hangulat és a koncentráció zavara. A tünetek alapján kifejezőbb lenne az 

emocionális érzékenység szindróma elnevezés” (Dr. Török, 2010). 

Rizikófaktorok 

- előzetes depresszió, 

- várandósság során depressziós tünetek, 

- családi anamnézisben depresszió, 

- premenstruális időszakban vagy fogamzásgátló tabletta szedéséhez köthető 

hangulatváltozások, 

- gyermekgondozás körüli stressz, 

-  a munka- és baráti kapcsolatok, a szabadidős tevékenységek hirtelen 

megváltozása, 

- személyiségjegyek: neuroticizmus, szorongás, 

- várandósság alatt előforduló alvászavar. 

Postpartum depresszió 

A szülés utáni (postpartum) hangulati zavarok közül a leggyakoribb a szülés utáni valódi 

depresszió, mely a szülések 10–15 százalékában fordul elő. Sajnos gyakran nem ismerik fel.  

A gyermekágyi depresszió tünetei: típusos esetben a tünetek a szülést követő pár héten 

belül (2–4 hét) jelennek meg, lassan, fokozatosan kifejlődve. A gyermekágyas egyre kevésbé 

tud örülni a gyermeknek, az újszülött ellátása egyre fárasztóbbá válik számára. Kialakulnak a 

közepes vagy súlyos depresszió tünetei: alvászavar (főként insomnia), étvágyzavar és 

jelentős testsúlyváltozás, energiátlanság, szociális izoláció, memória- és koncentrációs 

zavarok, fokozott aggódás, a szexuális vágy csökkenése, gyakori sírással kísért 

érzelemkitörések. Mindezeket a családtagok sokáig a gyermekágyas helyzet természetes 

velejárójaként könyvelik el, a tünetek súlyosabbá válásakor viszont már a család is kórosnak 

és aggasztónak ítéli meg az anya állapotát. 

Rizikófaktorok 

Az előzetes depresszió – különösen a serdülő, vagy fiatal felnőttkorban történő depresszió − 

a legjelentősebb rizikófaktor (Nilsen, 2016). 
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Postpartum pszichózis - PPP 

A perinatális időszakban előforduló mentális betegségek közül a legsúlyosabb a szülés utáni, 

gyermekágyi pszichózis és előfordulását tekintve a legritkább, 1000 szülő nőből egy-két nőt 

érint (Terp és Mortensen, 1998). Legszélsőségesebb esetben a szülés utáni hangulatváltozás 

veszélyes téveszmékkel (ezek közt a legrosszabb annak gondolata, hogy az újszülött 

valamiféleképpen torz vagy elátkozott), vagy hallucinációkkal (melyek erőszakos 

cselekedeteket hívhatnak elő), valósággal való kapcsolat elvesztésével járhat. Az anya 

részéről önmaga vagy a gyermek bántalmazásával kapcsolatos gondolatok gyakoriak, de 

gyakran titkoltak. E gondolatok gyakran csak direkt kérdésekre derülnek ki. Ezzel együtt e 

tünetek pszichózisra utalhatnak, így fel kell mérni a pszichózis lehetőségét. A Postpartum 

pszichózist az anya gyermek elleni gondolatai, ritkán a gyermekre is kiterjesztett 

öngyilkossági gondolat, érzékcsalódás, bizarr téveszmék teszik különösen veszélyeztetett 

állapottá. Egyes súlyos esetekben mindez tragikus öngyilkossági és/vagy csecsemőgyilkossági 

kísérletbe torkollhat. A PPP hirtelen jelentkezik, általában a szülés utáni első hét során, 

tünetei nagyon súlyosak:   

- hallucinációk, 

- téveszmék (gyakran vallásosak), 

- súlyos álmatlanság,  

- öngyilkossági vagy gyilkossági gondolatok, 

- bizarr érzések és viselkedés. 

A szülést követő időszak három pszichiátriai problémáját emeljük ki a 32. ábrán.  
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32. ábra: A szülést követő időszak pszichiátriai problémái 

(Forrás: Saját szerkesztés, Balatoni Ágnes) 

 

 

Egyéb hangulatzavarok és lelki nehézségek  

A gyermekágyi poszt-traumás stressz zavar (PTSD) 

Elsősorban váratlan szülészeti események válthatnak ki pszichés zavart, de esetenként 

„normál" szülés is lehet traumatizáló hatású. A kórkép gyakorisága pontosan nem ismert. A 

DSM-IV a PTSD kiváltásában szerepet játszó traumás élmény meghatározását két feltétel 

együttes meglétéhez köti:  
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1. A személy olyan eseményt élt át, vagy olyannak volt a tanúja, vagy olyannal 

szembesült, amelyben valóságos vagy fenyegető haláleset, súlyos sérülés vagy a mások testi 

épségének veszélyeztetése valósult meg. 

2. A személy erre intenzív félelemmel, tehetetlenséggel vagy rémülettel reagált.  

A traumás tünetegyüttes klinikai leírásának a mai napig használatos formája a következő: 

- fokozott ijedelmi reflex és ingerlékenység, 

- különös álmok, 

- hajlam explozív és agresszív reakciókra, 

- a trauma pszichés fixációja, 

- személyiségfunkciók beszűkülése. 

Élete során a nők 10%-a él át PTSD-t, a betegség egyharmada 60 hónapnál hosszabb ideig 

fennmarad. Várandósság alatt a nők 3,5%-ánál diagnosztizálható a kórkép (Smith, 2006). 

Veszélyeztető tényező a családon belüli erőszak, szexuális abúzus gyermekkorban. 

Amennyiben a várandósság vetélést, halvaszülést követően fogant, a PTSD előfordulása 20%-

ra növekszik (Turton, 2001). Méhen kívüli várandósság, sürgősségi császármetszés is jelentős 

stresszor, ami növeli a PTSD előfordulását (Ryding, 1998). A szüléssel kapcsolatban két 

tényező szerepét kell kiemelni: a fájdalom, az önkontroll elvesztésének érzése (Dr. Török Zs., 

2010).   

GYES neurózis 

Hazánkban megosztó jelenség, de mára már a nyugati világban általánosan elfogadott az 

úgynevezett háziasszony szindróma (housewife syndrome), más néven: GYES- betegség, 

GYES- neurózis. A GYES- neurózis valójában reakció, alkalmazkodási nehézség egy 

megváltozott, korábban nem tapasztalt elvárásokkal és számos korlátozással járó 

élethelyzetre. Nem egy egységes kórkép, inkább jelenség, amelyet több tényező együtt 

hatása okoz (párkapcsolati–családi, gyermeknevelési, egészségügyi, pszichés–mentálhigiénés 

stb. problémák). Fokozatosan alakul ki, és – ha az anya nem kap segítséget – a fennálló 

problémák talaján egyre mélyül. 

GYES neurózis tünetei: alvászavar, gyakori sírás, étkezési zavar, bizonytalanság érzés, 

szorongás, bűntudat, önértékelési zavar, boldogtalanságérzet, indítékszegénység, szexuális 
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zavar, libidóhiány, örömképtelenség, döntésképtelenség. Ehhez bizonytalanság, 

kisebbrendűségi érzés, ingerlékenység, indokolatlan félelem, súlyosabb esetben kényszeres 

viselkedés vagy depresszió is társulhat. Az anya úgy érzi, nem tud megfelelni feladatainak, 

amelyek váratlanul, csőstül szakadnak rá, kimerült, frusztrált.  

A megoldást többnyire nem gyógyszerek (antidepresszánsok vagy hangulatjavítók) szedése 

jelenti, hanem a környezet segítsége, megértő odafordulása, egy kis tehermentesítés. 

Apánál/társnál jelentkező lelki változások – Couvade-szindróma 

„Leach és munkatársai vizsgálata szerint az apák 4,1–16%-a mutatott szorongásos zavarokat 

a perinatális időszakban, ez a szám 2,4–18%-ra emelkedett a posztnatális időszakban.  Az 

apai depresszió a szülés utáni nyolc hétben az apák 4%-ánál jelentkezik, mely erős 

korrelációt mutat a partnereknél megjelenő depresszióval” (Ramchandani et.al., 2005). 

Couvade-szindróma egy pszichoszomatikus tünetcsoport mely várandós nőhöz közel 

állóknál, rendszerint az apánál alakul ki, a legáltalánosabb magyarázat szerint az anya és a 

magzata iránt érzett aggódás váltja ki. Lényege, hogy a szenvedő személy várandóssági 

tüneteket kezd produkálni nemtől és fizikai állapottól függetlenül, mintha ő is várandós 

lenne. Nagyjából a szülésig/gyermekágyi időszak végéig tart, alhasi fájdalmakkal, rendszeres 

hányingerrel, hangulatingadozásokkal. Előfordulási aránya 10–15% a várandós nők párjai 

körében (Tényi, 2009). Ezen tünetek mellett jelentkezhet étvágytalanság, fogfájás, szédülés, 

álmatlanság, ingerlékenység, fáradékonyság, szélsőséges esetekben anorexia (de ezzel 

ellentétesen indokolatlan súlygyarapodás is), sőt Postpartum depresszió is. 

Az intervenciók konkrét célja a várandósság és a szülés körüli időszakban 

1. a megfelelő pszichoedukáció, valamint olyan tényezők módosítása, amellyel az egyén 

megküzdését növeljük, 

2. az edukáció és a támogatás protektív lehet ebben az időszakban, 

3. a mielőbbi felismerés és a megfelelő ellátásba irányítás a biztonság növelésének 

szükségességével a magzatra nézve,  

4. a család támogatásának és segítésének ösztönzése, mely csökkenti a stresszt és a 

depresszív hangulat kialakulását, 

http://www.pszichologus1.hu/pszichoszomatikus-problemak/#more-62
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5. a megelőzés kiemelt fontosságú, hiszen a várandósság alatti depresszió nemcsak az 

anya számára káros, hanem a gyermek depressziójának esélyét is növeli, amelyet a 

gyermek utánzásos tanulás és modellkövetés révén a negatív emocionális közegben 

sajátít el. 

Egyéni egészségfejlesztés 

A védőnők alapfeladata és kompetenciája a gyermekvállalás körüli hangulatzavarokban  

- Egyéni és közösségi preventív tevékenység keretében tájékoztatás a várandós 

időszakban bekövetkező pszichés változásokról, kiemelt figyelmet fordítva a szülést 

követő hangulatzavarok kialakulására, az anyává válás folyamatára, a lehetséges 

szerepkonfliktusokra, és azok megoldási, segítségnyújtási lehetőségeire. 

- A gondozásba vételkor a rizikótényezők megbeszélése, feltárása, szaktanácsadás a 

megelőzés, elkerülés, csökkentés, megszüntetés érdekében. Segítség lehet a WHO 

Jól-lét index használata, mely iránymutatást adhat a lelki állapot meghatározásához. 

https://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/

en/ 

3. táblázat Jó-lét index 

 

https://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/
https://www.who.int/mental_health/management/depression/prevalence_global_health_estimates/en/
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Az egészséggel kapcsolatos életminőség-vizsgálatok egyrészt a szubjektív tapasztalatokra, az 

önértékelésre alapoznak, másrészt pedig egy többdimenziós megközelítés alapján 

vizsgálódnak, amely a pszichológiai, a fizikai és a szociális aspektusokat is figyelembe veszi. A 

Jól-lét skála az egyik leggyakrabban használt mérőeszköz, amelyet a pszichológiai jól-lét 

önértékelésen alapuló mérésére használnak és a védőnő a gondozott figyelmébe ajánlhatja. 

Útmutató az értékeléshez: Kérje meg a gondozottat, hogy jelölje meg mind az öt állításnál 

azt, amelyik a legjobban illik arra, hogy hogyan érezte magát az elmúlt 2 hétben! Példa: Ha 

az elmúlt két hét során időszak több mint a felében vidámnak és jókedvűnek érezte magát, 

tegyen egy X-et abba a négyzetbe, mely hármas számot viseli. Pontszámának kiszámolásához 

adja össze a gondozott által bejelölt négyzetekben található számokat és az összeget 

szorozza meg néggyel. Így egy 0 és 100 közötti pontszámot kap.  Magasabb pontérték 

nagyobb fokú jól-létet jelez. 

- A várandósság alatt/szülést követően a korai észleléshez szükséges a szűrővizsgálatok 

szakmai előírások szerinti elvégzése. 

- Az illetékességi körébe tartozó személyek és családok pszichés egészségi állapotának 

és környezetének nyomon követése, az értő figyelem, az aktív hallgatás eszközeinek 

alkalmazásával.  

- A védőnőnek észlelő–irányító funkciója van. Eltérés, tünet, kóros elváltozás, 

érintettség, megbetegedés gyanújának észlelése esetén a védőnő az anyát 

szakemberhez irányítja. 

- A védőnő feladata a szakorvos kielégítő tájékoztatása az anya korábbi és jelenlegi 

mentális problémáiról. 

- Az ellátást végző orvos gyógyításra vonatkozó útmutatásainak betartatásával segíti, 

támogatja a kezelés eredményességét. 

- Kóros változás esetén az ellátást végző orvos haladéktalan értesítése. 

- Egészségfejlesztéssel, pszichoszociális támogatással segíti a szükségszerűen kialakult 

helyzet elfogadását, az elfogadható körülmények és életvitel kialakítását. 
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- A párkapcsolat, a családi élet egyensúlyának megtartása, szükség esetén 

újraalakításának segítése. 

-  Az érintett személyek családi, közösségi integrációjának elősegítése. 

- Elfogadás, elfogadtatás, tapintat, ösztönzés a helyzete vállalására – fejlődés 

észrevétele pozitív visszajelzéssel. 

33.  

34. ábra: A védőnő lehetősége, kompetenciája a várandósság alatti hangulatzavarokban 

(Forrás: Saját szerkesztés, Balatoni Ágnes) 

 

 

Prevenció  

A depresszió elkerülésében lényeges a prevenció szerepe. Egyéni tanácsadás keretében, 

vagy a szülés- előkészítő tanfolyamokon egyszerűen beszélni kellene arról, hogy senki sem 

felel meg tökéletesen a valóságtól távol álló „mindent bíró, mindig boldog” anya mítosznak, 

ezt ne személyes kudarcnak éljék meg, és ne szégyelljenek segítséget kérni. Ez az őszinteség 

sok anyának segítene a nehéz napok elviselésében és az eltitkolásból adódó nagyobb bajok 

megelőzésében. A védőnőnek tudatosítani kell, hogy nem kell tökéletes anyának lenni, a 

gyermeknek elég, ha az anya, „csak” elég jó anya. 

Primer prevencióval már egészen a gyermekkori egészségneveléssel hatással lehetnek a 

fiatalokra, a társas kapcsolatok kialakításában, a gyermekvállalás tervezésében, szülői 

szerepre való felkészítésben. Sokan nem állnak készen az anyaságra a teherbeeséskor, ami a 

depressziós állapotok kialakulásának esélyeit növeli.  
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Prevenció során a várandósok támogatása nagyon fontos és meghatározó:  

- a felkészítés a szülésre, az újszülött és csecsemő megfelelő gondozására, 

- a „más állapot” elfogadtatása a várandóssal, valamint családjával,  

- a család felkészítése az új szerepekre.  

Ezen témák feldolgozása sokat segíthet a várandósság alatti szorongás, hangulatzavar 

kialakulásnak megelőzésében.  

A prevenciónak jelentős szerepe van, mivel, ha már kialakult a hangulatzavar, szintén a 

védőnő az a személy, aki ezt hamar észreveheti gondozottján és megfelelő intézkedéseket 

tehet, specifikusan irányíthatja az észlelt probléma alapján a gondozottat.  

Módszer:  

- több érzékszervet megszólító szemléltetés,  

- motiválás pozitív, tanulást serkentő didaktikai elemekkel,  

- helyben működő közösségépítő, szocio ökonómiai hátrányokat csökkentő 

programokkal való összefogás,  

- előfordul, hogy egy meleg tea jobban vonzza a szülőket, mint a kiírt program címe, 

- az alapszükségletek kielégítése hozzájárulhat a sikerhez, 

- minden szociális miliőben másképpen szükséges motiválni,  

- társszervek együttműködési folyamatába is beilleszthetők ezek a felkészítő, pozitív 

családtervezést ösztönző programok. 

 

Családlátogatás, -gondozás  

A családlátogatás, -gondozás folyamán számtalan lehetőség adódik a védőnő számára a 

hangulatzavarok időben történő felismerése terén. 

A várandós gondozásba vételekor fel kell ismerni azokat a rizikótényezőket, amelyek előre 
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vetíthetik a várandósság alatt és a szülést követően kialakuló hangulati zavarok lehetőségét. 

Ennek megfelelően a gondozási folyamatnak tervezetten kell megvalósulnia. 

A legfontosabb, hogy a védőnő hallja meg, amit a gondozott, az anya a szavak mögé 

bújtat, azaz értse meg a rejtett üzenetet. 

Alábbi figyelemfelhívó negatív gondolatok hangulatzavar jelenlétére utalhatnak: 

 

- „minden olyan színtelen…” 

- „állandóan csak sírni tudnék…” 

- „úgy érzem semmire sem vagyok képes…” 

- „senki nem kérdezi, velem mi van, csak a baba érdekli…” 

- „hogyan érezhetem magam ilyen pocsékul, amikor ilyen gyönyörű babám van…”  

- „iszonyú fáradt vagyok…” és „minden erőfeszítésbe kerül…” 

- „nem vagyok önmagam…” 

- „annyira egyedül vagyok, senki sem segít…” 

- „mintha felülről nézném magam…” 

- „megőrülök, bolond vagyok…” 

- „senkit sem akarok látni…” 

- „nem bírom elviselni, ha megérintenek…” 

- „úgy érzem felrobbanok…” 

- „nem tudok semmit sem eldönteni…” 

- „zavart gondolataim vannak, minden olyan ködös…” 

- „már megint sír, pedig most ültem le…” 

- „az egyik pillanatban kitűnően vagyok, a másikban pedig őrjöngeni tudnék…” 

- „néha azt gondolom, mindenkinek jobb lenne nélkülem…” 

 

Az értő figyelem, az aktív hallgatás tudomásunkra hozza, mi az, ami elviselhetetlen, amihez 

nehéz felnőni, amivel nehéz megbirkózni. Az érzelmek feltárása és megfogalmazása, a 

problémák konkretizálása, a kisebb célok kitűzése önmagában segít.  

A család, a környezet bevonása 

A pozitív eredmény elérése érdekében nagyon fontos a család, a környezet bevonása. Meg 
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kell magyarázni, hogy mi történik, milyen okok vezettek ide, hogyan tudnának segíteni. 

Ugyanis a környezet általában a lehető legrosszabb módszert választja, pl. „most már állj 

talpra” felszólítással. Ez fokozza az anya bűntudatát, csökkenti önbizalmát, hiszen ez azt 

jelenti számára, hogy ő kevésbé képes a terhek viselésére, mint más.  

- Semmiképp ne mondjanak ilyeneket: „Szedd már össze magad!  Nézd meg, mások 

milyen ügyesek!” Hanem pozitív üzenetekkel erősítsék az anyát szerepében, 

dicsérjék. 

- A környezet tagjai általában „rábeszéléssel" próbálnak segíteni, ahelyett, hogy 

szakemberhez (védőnő, háziorvos, pszichológus, pszichiáter) fordulnának, annak 

érdekében, hogy mielőbb szakszerű segítséget, gyógyítást és gyógyulást kapjon a 

beteg.  

- A partner támogatása fontos biztonságérzés az anya számára.  

- Ugyancsak fontos, hogy mások (családtagok, barátok) is érzelmi támogatást 

nyújtsanak, de ne, mint anya iránt érdeklődjenek csupán, hanem megadják az 

anyában továbbra is ott élő egyéb felnőtt és női-szerepélmények (nőiesség, barátság, 

kultúra stb.) átéléséhez a támaszt, a lehetőséget. 

 

A hangulatzavarok szűrése kérdőíves módszerrel 

Adekvát szűréssel, interjúkészítéssel, kérdőív használattal, a szorongásos 

állapotok és hangulatzavarok időben felismerhetők, az édesanya 

segítségért, kezelésért tovább irányítható. Felismerhetővé válik, hogy elég 

lesz-e egy feltáró, segítő beszélgetés a védőnővel, vagy pszichológus, 

módszerspecifikus terapeuta, esetleg pszichiáter bevonása szükséges. 

Időben történő felismeréssel, minden szakaszban van lehetőség, mind a 

visszafordulásra, mind a teljes gyógyulásra – megakadályozva ezzel a 

hosszú távú következményeket, személyes tragédiákat.  

A várandósság alatti szorongás, és stressz szűrésének folyamata kérdőíves módszerrel a 34. 

ábrán látható.  
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35. ábra: A védőnő lehetősége, kompetenciája a várandósság alatti hangulatzavarokban 

(Forrás: Saját szerkesztés, Balatoni Ágnes) 

 

 

A szülést követő hangulatzavarok szűrése kérdőíves módszerrel  

A védőnők családlátogatásaik során töltik ki a standard EPDS kérdőívet, rögzítik személyes 

benyomásaikat, beszélgetnek a témáról a kismamával, ezzel is segítséget, támaszt nyújtva a 

probléma megoldásához. Tapasztalatok szerint az anyák nem idegenkednek, sőt kifejezetten 

örülnek az ilyen jellegű rákérdezésnek, és spontán is el kezdik sorolni panaszaikat, 

nehézségeiket. Beszélgetés során az együttérző mondatok sokat segítenek: „Megértem, 

hogy megviseli ez az állapot, nagyon sokan érzik magukat ilyen helyzetben, szeretné, hogy 

segítsek?”A kérdőív kitöltése mindössze néhány perc. Az EPDS kérdőíven a válaszokat 0 és 3 

pont között értékeljük, aszerint, hogy negálta, ill. abszolút egyetértett a kérdéssel. Ez alól 

csak az első két kérdés kivétel, ahol fordított a kérdésfelvetés módja.  A standard előírásai 
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szerint 12 pont felett – figyelembe véve a gondozás során szerzett tapasztalatokat – 

szakorvosi, pszichológusi konzultáció szükséges. A védőnő jelen van a családok mindennapi 

életében, ismeri a gondozottat. Tapasztalatok szerint a pontszám elengedhetetlen 

információ, a védőnő személyes véleménye a másik nagyon fontos adat, figyelembe véve a 

várandósság egészét. Hányszor és miért fordult az asszony orvoshoz, a védőnői szolgálathoz, 

volt-e előzményben depresszív életszakasz? Kiderült-e valami, és ha igen, mi a személyiség 

vertikális feldolgozása, megismerése során?  A rizikókérdőív felvétele feltárt-e valamit?  

Alkalmazható módszerek és eszközök a védőnő gyakorlatban a személyes tanácsadás 

során 

A védőnőknek számtalan eszköz van a kezében, amelyeket adekvát módon alkalmazva 

időben felismerhetővé és megelőzhetővé válnak a hangulatzavarok úgy, mint: 

1. Felvilágosítás, tanácsadás. 

2. Megelőzés, korai felismerés (Rizikószűrés-kérdőív a várandósok körében, EPDS, 

Paykel), lehetőleg a várandósság idején.  

3. A szülés utáni lehangoltság jeleinek észlelése, az anya kóros hangulatzavarának 

felismerése, a hangulati zavar mértékének megállapítása. 

4. Az anya tájékoztatása a jelenségről, megnyugtatása. 

5. Az anyát támogató családtagok (apa, nagyszülők, más segítők) tájékoztatása; anyai 

„gyászmunka” segítése. Tudatosítani szükséges, hogy a depresszió egy olyan ismert 

mentális zavar, ami a nők nagy csoportját érintheti, kortól és szociális háttértől 

függetlenül. Az anya vagy állandóan gyermekét félti („a fúvó szellőtől is óvja”), vagy 

pont ellenkezőleg: hiányzik a gyermeke iránti érdeklődés, maximum az ellátásra 

szorítkozik. Ezekben az esetekben a környezet hajlamos morális ítéletalkotásra: túl jó 

anya, túlzottan szereti, félti gyermekét, vagy pont ellenkezőleg, nem eléggé jó 

gyermekéhez.  

6. Szakellátásba irányítás a betegség súlyosságának megfelelően történik. Javasoljuk, 

keresse fel a háziorvosát, ajánljunk klinikai szakpszichológust, vagy kifejezetten 

gyermekágyi hangulatzavarokkal foglalkozó csoportokat, pl. HAWA munkacsoport, 
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(Vadaskert Kórház 1021 Hűvösvölgyi út 116.Telefon:06-30-311-2994) lehetőség 

szerint segítsünk az időpontkérésben. 

7. A „kiszűrt” anyákkal megkezdett pszichoterápia segítése. Az ellátást végző orvos, 

terapeuta gyógyításra vonatkozó útmutatásainak betartatásával segíti a védőnő az 

anyát, támogatja a kezelés eredményességét, szükség esetén a gyógyszeres kezelést.  

8. Betegségtudat, betegségbelátás kialakítása. Kiemelten fontos az edukáció, melynek 

során elmondjuk, hogy sok szempontból a depresszió is ugyanolyan betegség, mint 

egy gyulladás a szervezetben, amit gyógyítani kell.  

9. Értő figyelem, aktív hallgatás, empátia elengedhetetlen a védőnő részéről. 

10. Negatív gondolatok monitorozása, gondolat napló vezetésének javaslata, negatív 

gondolatok megválaszolása (valóságvizsgálat), pl. „Mi szól a negatív gondolat 

mellett, mi támasztja alá? Milyen tapasztalat mond ellent neki? Mi utal arra, hogy 

nem teljesen igaz?” 

11.  Alternatív, reálisabb hiedelem megfogalmazása közösen az anyával, segítő kérdések 

révén, pl. „A legjobb barátja mit mondana ebben a helyzetben? Öt vagy tíz év múlva 

visszapillantva hogyan látná ezt a helyzetet?” 

12.  Javasolhatja egy olyan naplóírás alkalmazását, amibe kendőzetlenül, őszintén 

feltárhatja a gondolatait, (negatívat is) érzéseit, megéléseit.  

13. A következő egyszerű kérdéssor segíthet a szülést követő hangulatzavarok során 

fellépő érzések azonosításában. 
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36. ábra: Kérdéssor a hangulati zavarok beazonosítására 

 

 

Az egyéni egészségfejlesztés lépései a tanácsadásban  

- Teremtsük meg a megfelelő légkört, lehetőség szerint oly módon, hogy a gyermekére 

ne keljen az anyának figyelnie.   

- Az aktív hallgatás, értő figyelem eszközével segítsünk a probléma feltárásában!  

- Használjuk kommunikációs stratégiáinkat annak érdekében, hogy a felszínes 

dolgokról rátérhessünk a mélyebb problémákra! Kérdezzünk rá finoman „Látom, 

olyan szomorkás a szeme, szokott sírdogálni?” vagy meséljünk egy kívülálló 
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történetet annak érdekében, hogy megmutassuk az anyának, milyen gyakran 

fordulnak elő hangulati zavarok, lelki nehézségek a szülést követő időszakban, ezzel 

oldva a bűntudatot, szégyenérzetet.  

- Igyekezzünk a „nincs egyedül” üzenetet közvetíteni ebben a fázisban.  

- Amennyiben sikerül felszínre hozni, hogy mi az, amivel adott időszakban nehéz 

megbirkóznia az anyának, akkor segítsünk a reális célok kitűzésében, a lehetőségek 

meghatározásában! Pl. ha az a probléma, hogy nincs „én időre” lehetősége az 

anyának, akkor keressük meg együtt a lehetséges megoldásokat.  

- Segítsük az anyát a lehetőségek közötti választásban, de fontos, hogy ő válasszon, 

mindent mérlegelve. Ha kell, beszéljük át az előnyöket, hátrányokat, nyereséget, 

veszteséget. Készítsünk közösen egy listát, cselekvési tervet az anyával. Írjuk össze, 

hogy kik azok a személyek a szűkebb és tágabb környezetben, akiktől segítséget tud 

kérni az anya, hol vannak a területen szülőcsoportok, klubok, ahová eljárhat 

időnként, hol vannak baba-mama foglalkozások, ahol a babával együtt tölthetnek el 

hasznos időt.  

- Mérjük fel közösen az erőforrásokat, amit tud használni az anya, pl.: ha szeretett 

futni, akkor javasoljuk mielőbb térjen vissza a sporthoz, ehhez kérjen segítséget a 

családtól, barátoktól.  

- Erősítsük az anyában, hogy ne szégyelljen segítséget kérni a családtól. Ha 

megkérdezik, mire van szüksége, akkor ne azt válaszolja, hogy semmire. Hanem 

merje kimondani, amit szeretne, legyen az egy banális dolog is.  

- Ne legyünk kritikusak, igyekezzünk kerülni a tagadást pl.: „ne így csináld”, mert így az 

édesanya bírálatként értheti. Helyette mondjuk inkább azt: „próbáljuk meg így, hátha 

jobb lesz.” 

- Tapasztalat, hogy legtöbbször a társas támasz, leginkább az édesapák jelenlétével 

lehet kilépni ebből az ördögi körből. A védőnőnek ezt kell erősíteni, hogy ebben a 

helyzetben az apának alapvető feladata, hogy jelen kell lennie. Ha ő nincs jelen, ha 

nem szorgalmazza, hogy közös erővel együtt oldják meg a dolgokat, ha nem vesz el 

néha egy-két feladatot az édesanyától, akkor valójában a kezeletlen hangulati zavar a 

házasság rovására is mehet. Éppen ezért a hangulati zavarok esetében, az egyéni 

egészségfejlesztésben a család bevonása sokszor elengedhetetlen, és elkerülhetetlen.  

- Alapelvek: a finom szavak, illetve a lépcsőzetesség.  
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Mit mondjunk? Mit ne mondjunk? 

A hangulatzavarok során javasolt és nem javasolt példamondatok olvashatóak az 

alábbiakban: 

 

 

Közösségi egészségfejlesztés 

  

Sokat segíthet a szülésre való felkészülés, valamint a baba megszületése utáni időszakra való 

hangolódás akár csoportos formában is.  

A szülőcsoportok működtetése, baba-mama klubok vagy szülésre felkészítő tanfolyamok 

segítenek abban, hogy a „tökéletes anya” irreális elvárása helyett az „elég jó anyaságról”, a 

szerepkonfliktusokról is szó essen.  

A csoport támogató funkciót tölt be, megteremti annak lehetőségét, hogy a csoporttag a 

történtekről olyan csoporttársaknak beszéljen, akiknél hasonló probléma, érzés, vagy 

krízishelyzet következett be.  A csoport ily módon támogatást, információt és képviseletet is 

nyújt egyben. A társas kölcsönhatás, a döntéshozatali folyamatban való részvétel, az érzések, 
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a gondolatok és a tapasztalatok kifejezése révén a csoport tagjainak autonómiája, 

önbecsülése, önbizalma és érzelmi stabilitása fejlődik.   

Önsegítő program a szorongás csökkentésére  

A lelki és fizikai egészség fenntartása érdekében az önsegítő programok nagyon hatékonyak 

lehetnek. A Self Help UK szervezet definíciója szerint az önsegítő csoport olyan emberekből 

áll, akik személyes tapasztalattal rendelkeznek ugyanazon problémakörrel vagy 

élethelyzettel kapcsolatosan (Mental Health Foundation, 2004). 

Az önsegítő csoportoknak a mentális egészségtudatosság formálása szempontjából nagy 

jelentőséget tulajdoníthatunk. A csoportba való bekerülés egyik motivációja az, hogy az 

egyén saját magán szeretne segíteni, azonban ezzel az önsegítés egyben mások segítésének 

eszközévé is válik (Buda, 1994).  Önsegítő csoportban az egyének nemcsak egymásnak, a 

nehezebb élethelyzetben levőknek vagy kirekesztetteknek tudnak segíteni, hanem a segítő 

saját magának is sok hasznot nyer, segítségnyújtása révén másoktól megbecsülést és 

szeretetet kap. 

A másokon való segítés szempontjából pedig a csoportok lehetőséget biztosítanak arra, hogy 

a mentális betegséggel küzdők egymás előtt megnyíljanak, nehézségeikről beszéljenek, 

megismerjék, hogy többen is küzdenek hasonló problémákkal. A csoportokban rejlő erő 

főként abból adódik, hogy a tagok mentális betegségekkel kapcsolatosan hasznos 

ismereteket és készségeket sajátíthatnak el, melynek során egyensúlyban tudják tartani saját 

életüket, felismerik a mentális betegségek tüneteit és segítik a mentális egészségük 

fejlesztését.  

A perinatális periódusban is, különösen a posztpartum időszakban az önsegítő programok 

hatékonyan segíthetnek a depressziós és a szorongásos tünetek csökkentésében. Az 

önsegítő csoportokban tapasztalják meg sokan először mélyen az életükben, hogy 

elfogadottak akkor, amikor a környezetükben már senki sem fogadja el őket. Itt kerülhetnek 

felismerésre azok a belső, az átélt sérelmeket feldolgozni segítő érzések, mint hogy: „Nem 

vagyok egyedül. Másnak is vannak hasonló problémái.” 

Babamasszázs tanfolyam célja, hogy az anya megtanulja gyakorolni azt a figyelmet, amivel a 

baba számára tápláló, szeretetteljes érintést tud nyújtani. Ez hozzájárul a korai kötődés 
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kialakításához, ezzel is támaszt nyújtva a lelki egyensúly megteremtéséhez.  

A szülés története egyike a legmaradandóbb emlékeknek. Sokakban az idő múlásával sem 

halványodik. A szülésélmény feldolgozó csoport anyáknak vagy pároknak sokat segíthet a 

megváltozott szerepek, érzések megértésében és megélésében, így lehetőséget adnak a 

lelki, a hangulati zavarok oldásához (BSMHSUS,2011). 

Segítség a világhálón 

Az alábbi linkek mindennapi munkájában lehetnek segítségére, amennyiben kliense mentális 

problémákkal küzd. Számos értékes információ és teszt is rendelkezésre áll a depresszióval 

kapcsolatban. 15 nyelven elérhető az oldal, így magyarul is. Külön egészségügyi 

szakembereknek szóló rész is található az alábbi 

linken: https://ifightdepression.com/hu/start 

Az azonnali segítséget nyújtó helyeket, az ország összes pszichiátriájával és pszichiátriai 

gondozójával az alábbi linken találja: https://ifightdepression.com/hu/azonnali-segitseg 

Ennek a programnak a része egy ingyenes, online önsegítő eszköz is, amire lehet jelentkezni, 

és összekapcsolják egy kiképzett szakemberrel az adott illetőt.  

Az alábbi budapesti alapítványok a várandósság körüli mentális probléma ellátásában 

lehetnek a kliens segítségére: https://www.lelekbenotthon.hu/ 

 http://www.nap-kor.hu/ujhonlap/cimlap.html 

 

Lelki egészség a 0–6 éves gyermeket nevelő családokban 
 

A család mint elsődleges szocializációs közeg, nagymértékben meghatározza a gyermekek 

lelki egészségét, fejlődését. A családban támogatást, szeretetet, biztonságot megélő 

gyermekek olyan stabil érzelmi alapokat építhetnek ki, amelyek segítenek ellenállni a 

környezetből származó negatív hatásoknak. A megfelelő testi-lelki fejlődéshez, érzelmi 

biztonsághoz a gyerekeknek kiegyensúlyozott szülőkre van szükségük. Ha csökken a 

kiegyensúlyozottság, lelki jól-lét, akkor egyre kevésbé tudják megadni gyermekeiknek azt az 

örömöt, támaszt, amit egyébként tényleg szeretnének nekik biztosítani.  

https://ifightdepression.com/hu/start
https://ifightdepression.com/hu/azonnali-segitseg
https://www.lelekbenotthon.hu/
http://www.nap-kor.hu/ujhonlap/cimlap.html
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A lelki, mentális egészségről alkotott fogalom értelmezése a 0–6 éves gyermekek esetében a 

laikus, tudományos koncepciók mellett kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a gyermekek 

nevelését kísérő szülők, szakemberek tevékenységeiben. Hiszen ebben a korban a testi, 

értelmi fejlődés mellett a lelki fejlődés meghatározó jelentőséggel bír a személyiség 

fejlődésére. Ebből adódóan a nevelés, gondozás egyik legfontosabb feladata ezen életkori 

csoport számára a lelki egészség megteremtése, amely magába foglalja azt a pszichikai 

állapotot, amit harmóniának, kiegyensúlyozottságnak nevezünk.  

Család születik 

A családi élet legörömtelibb időszaka a gyermekvárás, mégis gyakran kísérik félelmek, 

szorongások, melyeknek számos oka lehet, pl. ilyen a várandóssággal járó testséma-változás, 

a félelem az öröklődő betegségektől, és/vagy a szüléstől, illetve a saját szülőkről való zavaró, 

rossz emlékek, amelyek akadályozzák a szülői szerepre felkészülést.  

A gyermekvállalás bonyolult döntés, az együtt élő pár valójában ekkor válik családdá. A 

gyermek érkezésével az érzelmi dinamika átalakul: a párból csoport lesz, amelyben 

egymáshoz való viszonyuk is önkéntelenül átalakul. Nem csak a kisgyermek születik meg, új 

szakasz kezdődik a szülei életében is. A szülővé válás hosszú folyamat, amely a 

gyermekkorban elkezdődik és lehetőséget teremt a gondoskodásra, intenzív érzelmek 

átélésére. Ugyanakkor azzal is szembesíti a fiatalokat, hogy a szülői szerephez lemondás, 

áldozathozatal, a személyes lehetőségek beszűkülése is hozzátartozik. A szülővé érés nem 

fejeződik be ekkor: az első hónapokban, az első próbatételek és nagy örömök során 

bontakozik ki teljes valójában az a bonyolult, féltéssel, szeretettel, az új családtag 

befogadásával kapcsolatos érzelmi együttes, amelyet szülői habitusnak nevezhetünk. Egy 

gyermek születése az egész családot új helyzetbe hozza: generációs váltás jön létre. A 

szülőkből nagyszülők lesznek, a gyerekekből szülők. Új szerepek, szabályok, szokások 

alakulnak ki, és ez a váltás sokszor egyáltalán nem feszültségmentes (Margitics, 2009). 

Megoldás a védőnő nagyon sokat tehet a szülővé válás folyamatában. Önbizalom-növeléssel, 

meggyőzéssel, pozitív visszajelzések adásával megerősíteni azt, amit a család helyesen tesz. 

Fel kell hívni a figyelmet a veszélyhelyzetekre, oly módon, hogy ne keletkezzen felesleges 

szorongás. 
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Anyává válás, anya- és feleségszerep 

Sok nő első gyermeke megszületésekor nem érzi magát azonnal anyának. Mindössze annyit 

tud, hogy egészen máshogy érzi magát, mint korábban, szinte mintha más ember lenne, és 

ez igaz is. A helyzet új, és az anyának időre lehet szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon új 

életéhez. A szülés után rengeteg lelki munka is zajlik. Egyrészt a gyermek megszületésével a 

múlt eddigi része lezárul, bizonyos szerepek és sok lehetőség végérvényesen megszűnik. Az 

elkerülhetetlen veszteségek miatt a gyermek születése felett érzett örömbe némi 

szomorúság, gyász is vegyülhet.   Az anyává válás már a várandósság alatt elkezdődik, és nem 

a szülés az, ami egy csapásra anyává varázsolja a nőt. A szülést követő időszakban a 

kismamánál hosszabb-rövidebb ideig tartó hangulatzavar, depressziós állapot fordulhat elő. 

Fontos az anya támogatása, hiszen lelkiállapota meghatározza, hogy hogyan tud anyaként 

gyermeke felé fordulni ebben a rendkívül fontos időszakban, ami megalapozza kettőjük 

egész életre kiható kapcsolatát, és a gyermek érzelmi fejlődését.  

Onnantól fogva, hogy egy kisgyerek megérti, hogy mi a különbség a fiúk és a lányok között, 

és azt is megérti, hogy ő az utóbbi csoportba tartozik, megkezdődik ez a folyamat (Daniel N. 

Stern 2006).  Ezek az apró, észrevétlen lépések a várandósság alatt teljesednek ki igazán.  

Eközben a várandós nő tele van ki nem mondott félelmekkel, aggodalmakkal.  

A férfi és nő nemcsak nemi, biológiai adottságok készlete, hanem szerep is. Vannak dolgok, 

amik alapjaiban soha nem fognak változni: ezek közé tartozik a kisgyermeket nevelő nők 

kiszolgáltatottsága, érzelmi sérülékenysége. A nőknél, ha anyává válnak, a női attitűdök 

elsődlegessége legtöbbször háttérbe szorul, helyüket az anyai viselkedés, irányultság veszi 

át. Ugyanakkor a kapcsolat szempontjából fontos, hogy az anya figyeljen oda arra is, hogy a 

férjének is jusson gyengédség. És mi történik a férfiakkal? Ők pedig igen nehezen tudják 

elviselni, hogy az anya életében más tölti be a központi szerepet. Nehezen adják fel korábbi 

pozíciójukat, amelyben a kedvüket keresték, ők voltak az érdeklődés legfőbb tárgya. A 

harmonikus együttélés érdekében a férjnek (apának) is el kell fogadnia, hogy a gyermek 

megszületése után már nem ő áll a középpontban. Forduljon ő is a gyermek felé, 

érdeklődjön, hallgassa meg a feleségét, mi történt egész nap a gyermekkel. Ettől a 

figyelemtől az anya is motiváltabb lesz, hogy kedveskedjen a partnerének (Ranschburg, J. 

2004). Ha az apa kiszorul a családból, a szülés után lehetnek átmeneti vagy tartós szexuális 
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problémák. A pár számára ennek az életszakasznak fontos feladata, hogy átalakítsák a 

kétszemélyes családot háromszemélyessé, úgy, hogy a párkapcsolatuk se sérüljön. 

Megoldásként segítség lehet, ha felidézik magukban, mi az, ami miatt a partnerüket 

megszerették, mi az, amit értéknek tartanak benne. Határozzák el, hogy a kezdeti kritikus 

időkben fokozottan figyelnek egymásra, és igyekeznek megelőzni a rejtett sérelmek 

halmozódását. Javasolható a szülőpárnak, hogy szánjanak minden nap fél órát, egy órát arra, 

hogy kettesben beszélgessenek. Fontos, hogy vonják be, engedjék be az apát a 

csecsemőgondozásba és a gyermeknevelésbe, ne kritizálják őket, nézzék el nekik csetlő-botló 

segíteni akarásukat. 

Az „elég jó szülő” 

A gyermek életében a korai évek központi kérdése az alapvető bizalom érzésének 

megteremtése. A gyermek és az őt gondozó közötti kapcsolatból fontos üzeneteket kapnak a 

gyermekek a külvilágról. Ebben a viszonyrendszerben – Winnicot szerint – a szülőknek nem 

kell tökéletesnek lenniük, csupán elég jónak kell lenniük ahhoz, hogy egészséges és 

kiegyensúlyozott gyermekeik legyenek. Az „elég jó szülő” fogalma meglehetősen szubjektív 

és tág fogalom, ami azt jelenti, hogy csak az elég jó szülő a jó szülő, a nagyon jó vagy nem 

elég jó nem az. Eszerint nem kell tökéletesnek lennie a szülőnek ahhoz, hogy a gyermeke 

egészségesen fejlődjön. Az elég jó azt jelenti, sok szempontból megfelelő, sok szempontból 

kielégítő a gyerek számára. A szülői kompetenciaérzés a szülő hite abban, hogy ő maga 

mennyire hatékony, sikeres szülő, valamint mennyire elégedett szülői szerepével. Más 

szavakkal: a magas szülői kompetenciaérzéssel rendelkező szülő kompetensnek és 

magabiztosnak érzi magát gyermeknevelési feladatokban, úgy érzi, megvan a képessége 

arra, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémákkal megküzdjön. Mindehhez az optimális 

szülő: 

- következetes szabályokat állít fel, 

- életkornak megfelelő elvárásokat támaszt, 

- megerősíti a helyes viselkedést, 

- elfogadja és gondozza a gyermeket, 

- modellként szolgál, 

- életkornak megfelelő felelősséggel ruházza fel a gyermeket, 
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- a fejlődéshez szükséges ingereket biztosítja, 

- figyeli a gyermek tevékenységeit, 

- a szabályokat és a határokat megindokolja. 

Megoldás megértetni a szülői szerep mibenlétét, és elfogadtatni az ebben való 

segítségnyújtást. Megértetni a szülővel, hogy elsődleges a gyermekre irányuló figyelem, 

középpontban a gyermek testi, lelki, mentális fejlődésének segítése kell, hogy álljon. 

 

Az első életév – a korai anya-gyermek kapcsolat 

A gyermek későbbi életére nézve kiemelkedő fontosságú időszak az első év. Ez alatt gyűjti be 

a csecsemő a tapasztalatait a külvilágról, s ideális esetben kialakul benne az úgynevezett 

„ősbizalom,” vagyis az az alapvető érzés, hogy a világ jó. Ennek alapja az a tapasztalat, hogy 

az anya megfelelően reagál az igényeire: ha jelez, hogy baj van, érkezik a segítség. Ez a 

biztonságérzet az ősbizalom alapja, s ez a feltétele annak, hogy a kicsi nagyobb önállósággal 

kísérletezzen a második életévében. 

 

Kisgyermekes család 

Az 1–3 éves gyermek hatalom iránti vágya erősödik, szeretné minél inkább ő irányítani és 

kontrollálni a dolgokat. Ha a szülők az önállóság (autonómia) érzését és igényét támogatják 

gyermekükben, megtanulja szabályozni az indulatait és értékelni a saját teljesítményét. A 

túlféltés, túlkorlátozás a saját képességeiben való kételkedéshez vezethet. Ugyanakkor 

nyilván sok mindenre nem képes még, ezért vigyázni kell rá, nagyon fontos a helyes arány 

megtalálása, hogy miközben a bajtól óvjuk, ne sérüljön az önbecsülése sem. 

A férj-feleség kapcsolat erre az időszakra gyakran erősen megterhelődik. Az anya érezheti 

úgy, hogy számára beszűkült a világ, félhet a kiszolgáltatottságtól, munkahelyének 

elvesztésétől, újabb testvér érkezésétől. Az apa szerepe fokozódhat, hiszen ő a 

családfenntartó a kapocs a külvilág felé. De fontos, hogy valóban kapocs legyen, hiszen ha 

nem hangolják össze a szükségleteiket, az anya úgy élheti meg, hogy az apa „kinti” 

szerepvállalása csak fokozza az ő bezártságát. Az idősebb generáció jó esetben kiválóan 

megtalálja a szerepét, hiszen a nagyszülőség vagy dédszülőség kevesebb felelősséggel és 

nagyobb élvezettel jár. Azonban, ha ezt a szerepet nem sikerül eltalálni, és túlságosan megnő 

a befolyás az eredeti család részéről, kialakulhat például a „feleség-anyós viszály.” 



 204 

0–3 éves gyermekek fejlődése körüli érzékeny periódusok 

 

A gyermeki szervezet működése, működésének vetülete részben pszichofiziológiai, részben 

magatartási szinten mutatkozik meg, ahol tudnunk kell, mik azok a tünetek, jelek, amik nem 

az ideális, harmonikus működésre utalhatnak.  

A védőnő motoros, pszichés, kognitív és szociális területeken jelentős hatást gyakorolhat a 

család és a gyermek fejlődésére. A biológiai hátrányok felismerése után aktív, támogató 

szerepet tölt be a pszichés problémák megelőzésében, és gyakorlati, életviteli tanácsokkal 

megkönnyíti a nehéz helyzethez való alkalmazkodást. Nem szabad elfelejteni, hogy e három 

tényező kölcsönösen kumuláló hatással van egymásra, tehát egyik területen való elmaradás 

növelheti a többi területen a sérülékenységet. 

 

Gyermekek fejlődése 

 A gyermek születését követően, leginkább az első gyermek esetében, az anyában, a 

szülőkben elég gyakori kérdésként merül fel: „Megfelelő-e gyermekem fejlődése, 

viselkedése? Időben van-e mozgás-, beszédfejlődése, szocializációja, grafomotoros 

képességének fejlődése?” Ezek a kérdések, illetve a kérdések körül felmerülő esetleges 

problémák bizonytalansággal töltik el a szülőket, amely szorongást, feszültséget okozhat.  

Sok szülőnek problémát jelent, hogy ezekre a kérdésekre, problémákra nem minden esetben 

kapnak adekvát választ. A kisgyermek fejlődése tekintetében a védőnők gondozás során sok 

támogatást nyújthatnak a családoknak, ezzel hozzájárulva a szorongásos helyzetek 

megelőzéséhez. De a későbbi fejlődési szakaszban (2–4 év) már gyakori, hogy magukra 

maradnak a gyermekük nevelése, gondozása során felmerülő problémákkal, esetleges 

kérdésekkel. 

Megoldás, ha a védőnő szülői tájékoztatása a gyermek testi fejlődésével kapcsolatban 

kiemelt jelentőségű. Figyelemfelhívással, tájékoztatással kell, hogy éljenek a gyermeket 

nevelő családok irányában az esetleges, később felmerülő nevelési, lelki, mentális fejlődési 

rendellenességek, problémák kezelése tekintetében. 

 



 205 

Táplálás, táplálkozás nehézségei  

A táplálási problémák a korai gyermekkorban hatással vannak a későbbi szociális, érzelmi 

fejlődésre. Különösen veszélyeztettek a koraszülött, a beteg és a megkésett fejlődésű 

gyermekek. A táplálás nem csupán fiziológiai szükségleteket elégít ki, hanem hozzájárul a 

kötődés kialakulásához, elmélyüléséhez, továbbá kulcsszerepe van az érzelmi és a 

kommunikációs fejlődésben. A pozitív anya–gyerek kapcsolat megerősítése a táplálási 

technikákon keresztül, valamint a tágabb család, barátok támogatásának biztosítása is segítő 

erő lehet. Minél komolyabb nehézségek merülnek fel, annál fontosabb a különböző szakmák 

együttműködése.  

Az étkezési zavarokat a következő csoportokba oszthatjuk: 

- Étkezési zavar, kölcsönösség korábban növekedési problémának nevezték ezt a 

zavart, s úgy gondolták, hogy az anya–gyerek közötti kapcsolati problémából 

eredeztethető. Általában a gyerekek 6 hónapos kora környékén jelenik meg, 

amikor nehézségek adódnak az etetésnél és alultápláltság jelei mutatkoznak. A 

terápia a pozitív anya-gyerek kapcsolat megerősítését fogalja magában, miközben 

figyelemmel kísérik a fejlődést és a táplálkozást. 

- A gyermekkori anorexia az étel visszautasítását jelenti, 1 és 3 éves kör között 

jelenik meg a gyermek szülőktől való szeparációs törekvései és növekvő 

autonómiája időszakában. A gyerek ekkor tanulja meg az éhségérzet, a 

jóllakottság és a különböző érzelmi állapotok közötti különbségeket. Ha az anya 

nem tudja követni a gyermeket ezek elkülönítésében és folyamatosan étellel 

kínálja, akkor a gyermek zavarodottan fog reagálni. Az étkezés összekapcsolódik 

különféle érzelmekkel, s a gyermek azt tanulja meg, hogy elutasítsa vagy elfogadja 

az ételt, ha mérges, zaklatott. A szülők különböző technikákkal próbálkoznak 

annak érdekében, hogy növeljék a táplálékbevitelt, mellyel egyidőben a 

frusztráció és a konfliktusok állandóvá válnak az etetés során. A gyerek pedig nem 

gyarapodik, amitől a szülők még frusztráltabbak lesznek, és egy önmagát 

gerjesztő kör alakul ki. A viselkedésterápiás technikák nagyon sokat tudnak 

segíteni ennek leállításában, miközben láthatóvá teszik a szülő–gyerek konfliktust. 
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- Szenzoros ételaverzió esetén ebben a problémában szenvedő gyerekek bizonyos 

ételeket visszautasítanak, a kinézetük, szaguk, ízük vagy textúrájuk alapján, amely 

azt eredményezi, hogy specifikus tápanyagproblémáik lesznek, vagy megkésett 

orális-motoros működés jellemzi őket, esetleg mindkettő. Sokat segíthet, hogy ha 

sokféle ételt mutatunk meg a gyerekeknek, és annak érdekében, hogy 

hozzászokhassanak a megfelelő étkezési szokásokhoz, a szülők jó például 

szolgálnak. 

- Orvosi kezeléssel összefüggő étkezési zavarok közül leggyakrabban reflux, 

ételallergia és légzőszervi elégtelenség folyománya alakul ki. Gyakran a 

gyógyszeres kezelés mellékhatásaként jelentkezik. Ilyenkor a szülők 

megnyugtatása az elsődleges. 

- Poszttraumás étkezési zavar rémisztő történések után jelentkezik, mint pl. 

öklendezés, fulladás, erőteljes hányás vagy intubáció után. A gyerek 

visszautasíthatja a szilárd élelmiszereket vagy az italokat, és feszült lehet az 

étkezések során. Ezt a zavart nagyon nehéz kezelni és életveszélyes is lehet. 

Speciális terapeuta segítségével, fokozatos deszenzitizálással eredmények 

érhetőek el. 

Megoldás a pozitív anya–gyerek kapcsolat megerősítése a táplálási technikákon keresztül, 

valamint a tágabb család, barátok támogatásának biztosítása is segítő erő lehet. Fontos, hogy 

kerülni kell az erőszakos táplálást! 

Alvási nehézségek 

Az alvás hosszan fennálló nehézségei a családok kimerülésének és szétzilálódásának 

leggyakoribb okai. A kialvatlan feszült szülők próbálják ellátni feladataikat, azonban az 

állandósuló alváshiány és a fáradt kisgyermek felőrli a szülők teherbírását. Az alvás 

nehézségeiben egyszerre vannak jelen a gyermek alkati sajátosságai, a homeosztatikus 

szabályozás anomáliái és a szülők szorongása.  A csecsemő alvása lakmuszpapírként 

működik, minden változás, feszültség nyomot hagy rajta. A leggyakoribb alvási problémák 

fejlődési ugrásoknál, fogzásnál, betegségeknél jelentkeznek, vagy azokban az esetekben, 

amikor a gyermek nem érzi magát biztonságban, nem tud áthangolódni a nyugalmi állapotra, 
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vagy hiányzik az alvással kapcsolatos állandóság (rituálé, állandó hely). Az alvászavarok 

okának megértése rendszerint hozza a megoldást is (Pantley, 2012). 

Megoldás az alvászavarok okának keresése, megértése. A szülői motivációk megértése, 

támogatása fontos szempont.  Amennyiben a szülők pl. együttalvás mellett döntenek, fontos 

a biztonság. 

Testvér születése 

A testvérféltékenység az emberi élet és kultúra egyik alapkonfliktusa. A legtöbb szülő 

szeretné megelőzni vagy kiküszöbölni a testvérek vetélkedését a szülői szeretetért és a 

javakért, de ez teljes mértékben soha nem lehetséges, hiszen természetes reakcióról van szó. 

A testvérek elképesztő dolgokat tudnak művelni: éppen akkor kerülnek veszélybe vagy 

támad feltétlenül teljesítendő kívánságuk, amikor az anya nem tud mozdulni a kisbaba 

mellől, követelik, hogy ők is kaphassanak cumisüveget, be akarnak ülni a babakocsiba. A 

szülők általában nincsenek könnyű helyzetben (Ranschburg, 2009). 

Megoldás lehet, hogy már a szülésfelkészítés során fontos a lehetséges problémák 

tudatosítása. Tegyünk javaslatot, hogy az apa és a segítő családtagok külön figyelmet 

fordítsanak az idősebb testvérre, az anya vonja be őt is a kisebb testvér gondozásába. Mindig 

éreztessék vele, hogy számítanak rá és legyen a szülőknek olyan programja, amikor csak a 

nagyobb testvér van a szülőkkel. A testvér érkezését is kövesse végig, készítsék fel a szülők az 

új családtag érkezésére. Családlátogatások során a figyelem az idősebbik gyermekre is 

irányuljon. 

Szobatisztaság 

A szobatisztaságra szoktatás módja és időpontja kulturálisan igen nagy különbségeket mutat. 

A kisgyermek esetében nincs „természetes” határ, amikor spontán kialakulna a 

szobatisztaság. Tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a szobatisztaságra szoktatás 

legalkalmasabb ideje 24–36 hónap között van. Ebben az időszakban konfliktusmentesen 

kialakítható a szobatisztaság, ha a szülők megfelelően figyelnek a gyermekek érési 

folyamataira. Ugyanakkor a gyermekeknek tudniuk kell, hogy a vizelet és a széklet 

visszatartása elvárás, így tanulják meg azonosítani az ingert és azt, hogy képesek akarattal 

irányítani ezt a folyamatot. A szobatisztaság kialakulásához nem csak arra van szükség, hogy 
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a gyermek vissza tudja tartani a vizeletet és a székletet, sokszor az okoz nehézséget, hogy 

kiengedje akkor, ha bilire ültetik. A szobatisztaság a szülőkkel való együttműködés, a 

civilizációs szokások elsajátításának fontos állomása. Kisebb-nagyobb lelki megrázkódtatások 

gyakran váltanak ki alkalmi visszaesést – jellegzetesen ilyen a testvér születése. A 

szobatisztaságra szoktatással párhuzamosan a gyermekek undorodni kezdenek a piszoktól és 

a bomlásterméktől, a megfelelően gondozott gyermekek érzékenyek lesznek testi 

higiénéjükre (Mackonochie, 2005). 

Megoldás: a szobatisztaság konfliktusmentesen kialakítható, ha a szülők megfelelően 

figyelnek a gyermekek érési folyamataira. Mindenképpen kerülendő azonban az 

erőszakoskodás, a fenyegetés vagy a szemrehányás, ha a szobatisztaság nem halad 

megfelelő ütemben. Szülőknek adható tanács, hogy a két év körüli gyermekkel a szülők 

beszélgessenek el a szobatisztaságról, érzékeltessék, hogy szeretnék, ha ez elkövetkezne. 

Ajánljuk könyveket, brossurákat a családnak, pl. 

 https://www.scribd.com/document/365959702/Pelenkaeldobos-mesek 

Dackorszak 

A szülők aggodalommal tekintenek gyermekük bizonyos szokásaira, viselkedésére és 

kérdések merülnek fel bennük azzal kapcsolatban, hogy mindez vajon helyénvaló-e. A 

dackorszak, a szülőknek való ellenszegülés minden, csak nem betegség, a gyermekek 

fejlődésének természetes és szükséges tartozéka. A szembeszegülő viselkedés annak a jele, 

hogy a kisgyermek értelmi érése következtében átéli saját egyéniségét, azt, hogy képes a 

szándékait kivitelezni, az akaratát érvényesíteni. Számos gyermeknél kétéves kor körül 

következik be a kritikus időszak. Sok szülőnek az az élménye, hogy az éppen beszélni tanuló 

gyermeke szókincséből hiányzik az „igen.” A szembeszegülő viselkedés gyakorisága hullámzó, 

a dacos viselkedés még többször visszatér a fejlődés folyamán. 

Megoldás már a szülésfelkészítés során fontos a lehetséges problémák tudatosítása. Beszélni 

szükséges a dackorszak szükségszerű bekövetkeztéről, a lehetséges viselkedésformákról. 

Érdemes a gyermekeik minden óhaját teljesítő szülőknek megmagyarázni, hogy az így nevelt 

gyermekek később nehezen tanulják meg, hogy kívánságaik teljesülése érdekében 

áldozatokat kell hozni. Ha a fiatal szülők arról panaszkodnak, hogy a két-három éves 

kisgyermek „rossz”, „nem bírnak vele”, először is igyekezzünk megnyugtatni őket, hogy ez 

https://www.scribd.com/document/365959702/Pelenkaeldobos-mesek
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egyáltalán nem rendellenes. Fontos szülői feladat, hogy a gyermeket megtanítsák rá, nem 

mindenható, a szándéknak és akaratnak vannak korlátai. 

 

4–6 éves gyermekek fejlődése körüli érzékeny periódusok 

 

A családi élet fejlődési folyamatában elkülöníthető szakaszok vannak, melyek mindig újabb 

és újabb megoldandó feladatokat hoznak magukkal. Az új fejlődési szakasz elérése új 

működésmód kialakulását is szükségessé teszi. Egy családot nagyban meghatároz, hogy 

milyen életciklusban van, és így milyen feladatok megoldása köré szerveződik éppen a család 

élete. A családi életút kapcsán ebben az időszakban sokan arról számolnak be, hogy alig 

várták már, hogy a gyermek „végre” óvodába menjen. Aztán ebből a nagy vágyból a 

teljesülést követően szívesen visszavettek volna. 

Ez az életszakasz alapvetően négy nagy krízislehetőséget hordoz magában. A gyermek 

óvodába kerülése, az anya munkába állása, az apa professzionális problémái és a házastársi 

kapcsolat alakulása. Ezek nem szükségszerű, de jellemző fejlődési krízisek, amelyek 

megoldása hosszú időn keresztül (akár évekig) folyamatosan igénybe veszi a szülőpár 

problémamegoldó képességét. 

Gyermek az óvodában 

A gyermek már képes önálló cselekvések kezdeményezésére, végrehajtására. Távolból 

szereti az anyját, és bízik benne a kisgyermek. A szülő feladata a gyermek 

kezdeményezéseinek, spontaneitásának támogatása. Ebben az időszakban jelenik meg a 

szerepjáték, amely által a gyerek megérti, feldolgozza és gyakorolja a körülötte levő világ 

történéseit, eseményeit. 

Az intézményválasztás, a beszoktatás sok család számára nem okoz megterhelést, mások 

viszont aggódnak amiatt, hogy mi lesz a gyerekkel. A beszoktatás, és az ezzel járó elszakadás 

nem csak a gyereknek okozhat feszült helyzeteket, hanem a szülőknek is. A közösségbe 

háromévesen kerülő gyermek érzelmileg érett arra, hogy napi több órát az anyjától távol, 

egykorúak között töltsön. A fokozatos „beszoktatás” mindenesetre csökkenti ennek a 

radikális életmódváltozásnak a megrázó voltát. 
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Az óvoda széles skáláját nyújtja a társas érintkezéseknek, az utánzásos viselkedéstanuláshoz 

sokszínű mintát kínál, az identitásérzés kialakulásához jelentős lökést ad, sokféle kulturális és 

szubkulturális megnyilvánulással szembesít, és az életkori szükségletekhez igazodva spontán, 

játékos életformára, mozgástérre ad lehetőséget. 

Megoldás: Az intézményválasztás esetében a támogatásnak és segítségnyújtásnak arra kell 

irányulnia, hogy a család megtalálja a személyiségének, a gyermeknek és a családnak 

leginkább megfelelő szolgáltatást nyújtó intézményt. Mindemellett fontos tudatosítani, hogy 

az elszakadásra fel kell készülnie a szülőnek is, és fel kell készíteni a gyermeket is (pl. 

többször hagyja idegenekre a gyereket, akár alvásra is). Az óvoda programjaival szemben 

otthon laza, játékos, „haszontalan” együttléteket kell biztosítani. A modern életben 

kiveszőben lévő közös családi étkezések olyan állandó, biztos lehetőséget jelenthetnének a 

családon belüli kommunikációra, a napi élmények természetes megbeszélésére, amit más 

forma nem képes pótolni. Ebben az időszakban a gyermek már képes önálló cselekvések 

kezdeményezésére, végrehajtására. A szülő feladata a gyermek kezdeményezéseinek, 

spontaneitásának támogatása. Valamint itt jelenik meg a szerepjáték, amelynek fontos 

szerepe, hogy ez által a gyerek megérti, feldolgozza és gyakorolja a körülötte levő világ 

történéseit, eseményeit.  

Anya újra munkában 

A gyermek óvodába íratásával az anya élethelyzete megváltozik, a munkába állás kettős 

érzést eredményezhet, szoronghat attól, hogy lehet-e egyszerre jó anya és megfelelő 

munkaerő, a szerepkonfliktus mindenképpen átmeneti nehézségeket, megoldandó 

feladatokat jelent. Az apát ugyanebből a változásból fakadóan presztízsveszteség éri: a gyes 

alatt a hagyományos családi szereposztásban ő volt a családfenntartó, „automatikusan” ő 

volt a családfő, az anya munkába állásával ez a kiváltságos helyzet megszűnik. A házastársi 

kapcsolat is megváltozik, érzelmileg megterhelődik, hiszen kevesebb idő jut egymásra. A 

feleség munkahelyi elfoglaltságai miatt osztozni kell a háztartási, gyermeknevelési 

feladatokon, a nyílt konfliktusok szaporodhatnak. A gyesen lévő anyák zöme már nagyon 

várja a munkába járással bekövetkező változatosabb életmódot, a társas tér kitágulását, a 

teljesebb önmegvalósítást, anyagi könnyebbséget. A beilleszkedés váratlanul sok 

feszültséggel járhat. Egy munkahelyen három év alatt sok minden megváltozik, főleg a 



 211 

kapcsolatok szférájában, s a „teljes értékű munkaerő” szerepét nem könnyű kialakítani 

akkor, ha az anya gyakran táppénzre kényszerül a gyermeke betegeskedései miatt. 

Megoldás a tudatos felkészülés a szerepekre. Már szülésre felkészítőkön beszélni szükséges a 

szerepek összehangolásáról. Szülőcsoportok ajánlása. 

Az apa professzionális problémái 

Hogyan igazodnak az apák az anyák munkába állásával kialakult új helyzethez? Általános 

családdinamikai törvényszerűség, amely szerint a család életében bekövetkezett 

változásokra mindkét szülő úgy reagál, hogy az eredeti struktúrában élvezett 

privilégiumokhoz ragaszkodik. Az anya munkába állásával annak korábbi, nagyfokú rájuk 

utaltsága megszűnik. Ez egyrészt „tehermentesítő tényezőként” jelentkezik, másrészt viszont 

a feleség önállósodásával a férj veszít kizárólagos családeltartó szerepéből, így az ezzel járó 

többletpresztízsből és érzelmi biztonságból is. 

Megoldás: Az apák ilyen típusú elakadásainak kezelésére, és az apa szerep tudatosságának 

kialakítására ma is működnek apa-csoportok.  

A házastársi kapcsolat alakulása 

Az anya munkába állásával rendszerint megnő a szülők egymással való nyílt konfliktusainak 

száma. A munkába állással nem következik be látványos életszínvonal-emelkedés, s mivel a 

„kereső nő” szerep napjainkban már elvárás, nem képvisel különösebb értéket, tehát nem 

hoz “hatalom- és tekintélynövekedést” a családban. Ezzel szemben a munkahelyi 

kapcsolatok hálózata külső kompenzáló erőként hat a családon belüli konfliktusokkal 

szemben. Ennek a sajátos dinamikának sajnos része van a válások azon részében (kb. 30%), 

amely 6–8 éven belül történik, vagyis a gyerekek óvodás éveiben zajló konfliktusok 

végkifejleteként.  

Megoldás: A tudatosabb szülői lét kialakítása. Segítséget adhat, ha felidézik magukban, mi 

az, ami miatt a partnerüket megszerették. Határozzák el, hogy a kezdeti kritikus időkben 

fokozottan figyelnek egymásra. Javasolható a szülőpárnak, hogy szánjanak minden nap egy 

fél órát, egy órát arra, hogy kettesben beszélgessenek. 
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A 4–6 éves életszakasz négy nagy krízislehetőségén túl a gyermekeknél az óvodába lépéssel 

egyidejűleg megjelenik a beilleszkedési, leválási, elválási nehézség. Tüneti szinten ez 

sokféleképpen jelentkezhet. A gyermek nem tetszését, félelmét gyakran sírásban 

(jellemzően addig tart, míg az anya jelen van), agresszióban, fokozott szorongásban, 

illetve folyamatos megbetegedésekben nyilváníthatja ki. 

Az agresszív megnyilvánulások óvodáskorban már rendkívül sokféle formát ölthetnek. A 

tulajdonlás, birtoklás körüli harcok fokozatosan csökkennek, a versengés viszont felerősödik. 

Az agresszió megnyilvánulási formái is változáson mennek keresztül. A növekvő szókinccsel 

párhuzamosan gyakoribbá válik a verbális agresszió. A nem tárgyakkal kapcsolatos, hanem a 

közvetlen személyre irányuló ellenséges agresszió megjelenési valószínűsége nő.  

Megoldás: Soha ne legyen tanács az, hogy „add vissza!” Agresszív viselkedésre agresszív 

választ kap. Családi körben szerepjátékokkal, közös mesével tehetünk ellene. Találjanak ki 

együtt új meséket – a gyerek gondolataiból látható, hogy milyen feldolgozandó nehézségei 

vannak, milyen kérdései vannak, mi foglalkoztatja. 

Szeparációs szorongás 

A teljesen egészséges fejlődést is kíséri szorongás, félelem, amivel a kisgyereknek a külvilág, 

de főleg az elsődleges gondozójuk, a szülők segítségével meg kell küzdeniük. Egyes 

gyerekeknél részben alkati, de főként környezeti és élettörténeti sajátosságok miatt ezek az 

érzelmi állapotok eluralkodnak, és testi tüneteket is okoznak. Szeparációs szorongáskor a 

gyermekek nem tudnak anyjuk nélkül létezni szinte egy pillanatra sem. A szeparációs félelem 

jelentkezhet elalvási nehézségekben, de bölcsődébe, óvodába való beszoktatás 

lehetetlenségében is. A gyermek folyamatosan kontrollálja, hogy az anyja a közelében van-e. 

A szeparációs szorongás nem tünet, ellenkezőleg, a teljes kimaradása tekinthető zavarnak. 

Oldódása azáltal következik be, hogy a gyermek fokozottan képes lesz az idő és a tér 

szerkezetének belátására, így tudja, hogy a szeretett felnőtt a közelében van, vagy azt, hogy 

meghatározott idő elmúltával visszatér.  A szeparációs szorongás kialakulásában szerepe van 

a család, de főleg az anya érzelmi állapotának (pl. ha az anya maga is szorong).  A szorongó 

anyák gyakran túl nagy teret engednek a kisgyermek kapcsolódási törekvéseinek, ezzel 

megnehezítik a későbbi leválást (Bálint, 1990). 

http://www.budaipszichologus.hu/lelki-problemak-melyekben-segithetunk/gyakori-lelki-problemak/szorongasos-panaszok.html
http://www.budaipszichologus.hu/lelki-problemak-melyekben-segithetunk/pszichoszomatikus-betegsegek.html
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Megoldás: Olyan szeretetteljes családi környezet biztosítása, amiben a gyermek tudja, hogy a 

szeretett felnőtt a közelében van, vagy meghatározott idő elmúltával visszatér. Közös 

játékok, szerepmesék játszása. 

A szorongás megmutatkozhat az alábbiakban:  

- alvászavarokban, gyakran felriad, vagy rosszat álmodik, 

- hosszan tartó szobatisztaság után éjszaka újra bepisil (5 éves korát betöltötte), 

- ha rágja a körmét, tépegeti a haját, sokat sír, vagy épp ellenkezőleg, arca 

kifejezéstelen, 

- étvágytalan, 

- sokszor dühös, csapkod, üt, vagy harap, 

- visszafojtja érzelmeit és a megszokottól eltérően túl csendes, vagy túlzottan 

szófogadó, 

- a szokásosnál félénkebb, nem mer megszólalni, nem válaszol a kérdésekre, 

- az eddig csacsogó gyerek visszahúzódó lesz, vagy csak bizonyos helyzetekben nem 

beszél, pl. óvodában, több ember előtt,  

- nem mer egyedül lenni, 

- gyakran beteg.  

 

Pszichoszomatizáció 

A pszichoszomatizáció az érzelmi zavarok elsődlegesen testi tünetben való megjelenítődése. 

A gyermekek sérülékenysége nagyobb, mint a felnőtteké, mivel a kontrollvesztés, a 

tehetetlenség érzése sokkal több helyzetben jelentkezik. Gyermekkorban a szülő a 

kompetens személy, a szülő jelenléte adja a biztonságérzetet, távolléte már önmagában 

stresszként hathat. A szorongó szülő túl sok helyzetet ítél veszélyesnek, az ő reálisnál 

fenyegetőbb világképe internalizálódik. Reakciója a váratlan helyzetekben inadekvát, ami 

modellkövetéssel beépül a gyerekek viselkedésébe. A pozitív megküzdési stratégiák 

gyermekkorban még nem alakultak ki, így a szülői modell válik meghatározóvá. 

Szomatizációra hajlamosító vagy azt megerősítő szülői attitűdök: 
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- A gyermek a vele való foglalkozást vagy a túlzott elvárások alóli mentesülést csak 

a testi tünettel éri el. 

- A szülői minta átvétele: csak a testi betegség mentesít a kötelezettségek 

teljesítése alól. 

Pszichoszomatikus megbetegedésekre hajlamosító családtípusok: 

- Beszűkült családra jellemző az érzelemszegénység, a tárgyilagosság, a fejlődést gátló 

hatás, a családfő konfliktusa a váratlan eseményekre bekövetkező szorongás. 

- Konfliktust kerülő, harmóniára törekvő család: jellemző a konfliktusok megoldásának 

nehézsége, a nyílt érzelemkifejezések tiltása, látszatharmóniára törekvés. 

- Befelé összeolvadó, kifelé izolálódó család: jellemző a családon belüli generációs 

határok elmosódása, összeolvadás, a külső kapcsolatok beszűkülése. 

Életkortól függően a tüneti kép eltérő lehet. Csecsemő- és kisdedkorban jellemző a hasfájás, 

étvágyzavarok, alvászavarok. Óvodás- és kisiskoláskorra a gasztrointesztinális zavarok 

(hasfájások, obstipáció), urogenitális zavarok, illetve a fokozott hajlam az infekcióra 

(szeparációs helyzet okozta szorongás miatt) a jellemző. 

Megoldás: Szomatizációra hajlamosító vagy azt megerősítő szülői attitűdök megszüntetése 

(pl. túlzott elvárások, a betegségbe menekülés a kötelezettségek teljesítése alól stb.). 

 

Egyéni egészségfejlesztés  

 

Prevenció – Rizikótényezők 

Az egyént érintő kockázati faktor, az egyéni és a környezeti tényezők interakciójának 

eredménye, amelyek hatása kumulatív. Ezért egyetlen kockázati tényező hatásának 

csökkentése is jelentős hatással bírhat a gyermek fejlődésére. Továbbá a stresszorok 

közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorolnak, pl. a szegénység csökkenti a lehetőségeket 

és hatással van a szülői bánásmód minőségére is.  

A feladat tehát a kockázati tényezők csökkentése, eliminálása, valamint ezzel 

párhuzamosan a reziliencia növelése. 
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Az alábbi folyamatábra azt szemlélteti, hogy az egyes faktorok hogyan befolyásolják a 

gyermek lelki egészségét: 

A szülők és a gyerekek egyéni fizikai és pszichés adottságai, közös korai történetük 

(várandósság és szülés, korai gondozás) valamint a közöttük kialakuló, aktuálisan zajló szülő-

gyermek interakciók és formálódó kapcsolat kulcsfontosságú mediátorok. Természetesen az 

egyes problémák megjelenési formája függhet egyéb moderáló tényezőktől, pl. a gyerekek 

nemétől, életkorától, de figyelembe kell venni a gyermek temperamentumát, vagy 

családjának társadalmi-gazdasági státusát is (36. ábra). 

37. ábra: A gyermek lelki egészségét befolyásoló rizikó- és protektív tényezők 

(Forrás: Scheuring et.al.,2012) 

 

Prevenció – Protektív tényezők 

Arra vonatkozóan kevesebb kutatás áll rendelkezésünkre, hogy a gyermek életében melyek 

azok a protektív tényezők, amelyek segítségével kivédhetőek az esetleges fenyegetések, 

vagy növelhető a reziliencia. A protektív tényezőket három nagy csoportba sorolhatjuk (37. 

ábra). 
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38. ábra: A gyermek lelki egészségét befolyásoló protektív tényezők 

(Forrás: Scheuring et.al.,2012) 

 

A reziliencia, mint protektív faktor azon személyiségjellemzőket foglalja magában, amelyek 

elősegítik a veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást, 

enyhítik a stressz negatív hatásait és lehetővé teszik a változásokkal szembeni adaptív 

megküzdést. A reziliencia emellett, az egyéni megküzdési módokat próbára tévő túlzott 

stresszt követően a normál működéshez való visszatérés képességét is jelöli (Ahern et 

al.,2006; Norris et al., 2008). 
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Hogyan tudjuk erősíteni a rezilienciát?  

A reziliens személy: 

- pozitívan gondolkodik - „lehet még nem szobatiszta, de már önállóan kerékpározik,” 

- az erőforrásokra koncentrál a hiányosságok helyett – „a számolás nehezen megy, de 

gyönyörűen balettozik, így tánciskolába íratjuk,” 

- azokat a dolgokat, amelyeken nem tudnak változtatni, meg kell tanulni elfogadni –

„igen, az én gyermekem szorong,” 

- a belső erőhöz vezető úton meg kell tanulni, hogy a változások, a negatívak is, 

egyszerűen hozzátartoznak az élethez, 

- fontos a megoldáscentrikus gondolkodás, és az önsajnálat mellőzése – „a nekem 

semmi sem sikerül” mondat helyett mondjuk „ez most nem sikerült, de van egy másik 

ötletem,” 

- az erős társadalmi háló a reziliencia egyik kulcsa. Erősítsük társas kapcsolatainkat! 

 

A védőnők szerepe és lehetősége  

A védőnő szerepe az intervenciós rendszerben kiemelt jelentőséggel bír, feladata a szülő 

tájékoztatása és segítése a szülővé válás és a gyermek fejlődésével kapcsolatban. 

Figyelemfelhívással, tájékoztatással kell, hogy éljen a gyermeket nevelő családok irányába, az 

esetleges eltéréseket illetően a prevenció tükrében, illetve a később felmerülő nevelési, lelki, 

mentális fejlődési rendellenességek, problémák kezelése tekintetében.  

A védőnői tevékenység során a családokat tájékoztatni kell arról, hogy a felmerülő 

problémák, kérdések esetében milyen intézményeket kereshetnek fel, hol kérhetnek 

segítséget. A gyermek kezelésének kettős célja egyrészt a gyermek progresszív fejlődésének 

helyreállítása, másrészt a szülő–gyermek kapcsolat helyreállítása mindkettőjük számára 

pozitív, életre szóló erőforrásként.  

Novick és Novick a családokkal való közös munka során azt hangsúlyozzák, hogy a 

konzultáció elsődleges célja a családok működésmódját zárt rendszerűből nyílt rendszerűvé 

alakítani, mely a gyermek fejlődésének elősegítésén túl a szülő–gyermek kapcsolat 

alakulásában is megmutatkozik. A rugalmas alkalmazkodás nem más, mint a gyerekkor és a 
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szülőség különböző fázisaiban megjelenő kihívásokra való adaptív alkalmazkodás és 

kompetens reagálás. 

 

Az intervenciók konkrét célja a szülők esetében: 

- a szülők bűntudata alakuljon át hasznos aggodalommá, 

- a laikus önsegítést váltsa fel a közös munka, 

- a körülményekre hivatkozás helyébe lépjen az aktív cselekvés és motiváltság, 

- a gyerek hibáztatását váltsa fel a ráhangolódás, 

- a szülői tehetetlenség érzése az aktív cselekvés révén kompetenciává 

módosuljon, 

- feléledjen a remény, 

- a gyerek idealizálása vagy büntetése helyett jelenjen meg a szeretet. 

A védőnői tevékenység során a családokat tájékoztatni kell arról, hogy problémák, kérdések 

esetében milyen igénybe vehető szolgáltatások találhatóak a járási, megyei pedagógiai 

szakszolgálatnál. http://www.oveges.hu/diszlexia-es-mas-tanulasi-problemak/munkatarsaink/szakertoi-

bizottsagok-videken/ 

A komplex koragyermekkori prevenció, tanácsadás és fejlesztés a gyermek fejlődésének 

elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi 

inklúziójának támogatása érdekében, korai fejlesztés és gondozás szakszolgálati 

feladatellátás keretében (az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától 

kezdődően) gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást igényelhetnek a 

szülők.  

Bizonyos esetekben a szülő–csecsemő kapcsolat skála (MORS skála), vagy a szülői reziliencia 

mérése (10 itemes Reziliencia Kérdőív magyar változata) is szóba jöhet, a korai intervenció 

területén, illetve a szülő-gyermek kapcsolat nyomon követésének szempontjából is. 

A védőnők szerepe, kapcsolódási lehetősége az óvodapedagógusokhoz 

A védőnő munkakörébe rendeletileg nem tartozik rendszeres óvodalátogatás, bár ez 

megnehezíti a védőnő óvónő közötti nevelői kapcsolatot (pl. a halmozottan hátrányos 

http://www.oveges.hu/diszlexia-es-mas-tanulasi-problemak/munkatarsaink/szakertoi-bizottsagok-videken/
http://www.oveges.hu/diszlexia-es-mas-tanulasi-problemak/munkatarsaink/szakertoi-bizottsagok-videken/


 219 

helyzetű gyermekek fejlődésének nyomon követését). A védőnők szerepe az 

óvodapedagógusok, a szülők tájékoztatása a gyermekközösségbe járók egészségi állapotáról, 

valamint javaslattétel egészségvédelmi programokra, intézkedésre, a családi 

közreműködésre. 

Az említett lelki nehézségekről a védőnő az óvodában szülői klubokon, nyílt óvodai napokon, 

közös rendezvényeken tájékoztatással, előadással, esetleg írásos kiadványokkal tudja 

segíteni a szülőket annak érdekében, hogy a családi légkörben harmónia alakuljon ki, illetve 

a nehézségeket okozó akadályokról közösen beszélhessenek.  

Az egyéni egészségfejlesztés lépései a tanácsadásban  

- Teremtsük meg a megfelelő légkört, lehetőség szerint oly módon, hogy csak 

egymásra tudjon figyelni a védőnő és az anya (vagy az aggódó családtagok).  

- Használjuk kommunikációs stratégiáinkat annak érdekében, hogy a felszínes 

dolgokról rátérhessünk a mélyebb problémákra! Szerencsés esetben az aggódó 

szülők célzottan a problémára összpontosítva kérnek segítséget, van azonban amikor 

általánosságban jelzik, hogy „valami nincs rendben a gyermekkel.” 

- Kérdezzünk rá finoman, hogy mi az, ami leginkább bántja!  Az aktív hallgatás, értő 

figyelem eszközével segítsünk a probléma feltárásában!  

- A probléma jellegétől függően meséljünk hasonló történeteket, igyekezzünk a „nem 

vagy egyedül” üzenetet közvetíteni ebben a fázisban.  

- A megoldás érdekében segítsünk a reális célok kitűzésében, a lehetőségek 

meghatározásában! Pl. ha az a probléma, hogy úgy érzi, nem érett még a gyermeke a 

szobatisztaságra, és ez nagyon bántja, hiszen a játszótéren már minden hasonló korú 

gyerek hónapok óta szobatiszta, akkor keressük meg együtt a lehetséges 

megoldásokat.  Gondoljuk át, hogy tényleg megkésett-e a szobatisztaság kialakulása 

vagy túlzott szülői elvárással állunk szemben. Amennyiben a probléma reális, 

keressük meg együtt, mi állhat a háttérben, tárjuk fel a család működését (történt-e 

változás, haláleset, költözés).  

- Segítsük az anyát a lehetőségek közötti választásban, de fontos, hogy ő válasszon, 

mindent mérlegelve. Ha kell, beszéljük át az előnyöket, hátrányokat, nyereséget, 

veszteséget. Készítsünk közösen egy listát, cselekvési tervet az anyával. Írjuk össze, 
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hogy hol vannak a területen szülőcsoportok, klubok, ahol hasonló problémával 

rendelkezőkkel beszélgethet az család.   

- Mérjük fel közösen az erőforrásokat, amit tudnak használni a fejlődés érdekében. 

Adjunk megoldási javaslatokat, tippeket, amelyek már beváltak (pl. segíthetnek a 

kifestős- és mesés könyvek is, amelyekkel játékos módon magyarázható el a 

gyermeknek, hogy mi fog történni). 

- Erősítsük az anyában, hogy ne szégyelljen segítséget kérni.  

- Ne legyünk kritikusak, igyekezzünk kerülni a tagadást, pl. „ne így csináld”, mert így az 

édesanya bírálatként értheti. Helyette mondjuk inkább azt: „próbáljuk meg így, hátha 

jobb lesz.” 

- Beszéljünk arról, hogy ahogy minden gyereknél más-más nevelési módszer válik be, 

úgy egy-egy feladat, képesség elsajátításának ideje és módja is eltérhet. Ne 

hasonlítgassanak, hiszen gyerek és gyerek között is különbség van, és ez így van 

rendjén. 

- Amennyiben pszichoszomatikus vagy szabályozási eltérés tapasztalható, vagy 

felmerül ennek a gyanúja, a szülőt tájékoztassuk erről, valamint a további lépésekről. 

- Tájékoztatassuk a szülőt a pedagógiai szakszolgálat, és a konkrét segítségnyújtás 

szakembereinek és intézményeinek tevékenységéről. Szükség esetén nyújtsunk 

segítséget az időpontkérésben.  

 

Közösségi egészségfejlesztés  

 

A szülőcsoportok, szülősegítő csoportok, ún. apacsoportok működtetése, baba-mama 

klubok segítenek abban, hogy beszéljünk arról, hogy minden gyereknél más-más nevelési 

módszer válik be, úgy egy-egy feladat, képesség elsajátításának ideje és módja is eltérhet. Ne 

hasonlítgassanak, hiszen gyerek és gyerek között is különbség van.  

A szülőcsoportok vagy spontán találkozás hatására jönnek létre, vagy a szakemberek által 

kezdeményezett olyan csoportok, amelyek hasonló problémával küzdő szülőket hoz össze 

egymással. 

Az Internet térhódításával egyre több virtuális szülői csoport alakul (pl. fórumok, ahol akár 
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szakemberek is válaszolhatnak a szülők kérdéseire).  A világháló lehetővé teszi, hogy ezek a 

virtuális csoportok akár nemzetköziek (globálisak) legyenek. 

 

A szülői csoportok legfontosabb hatásai:  

- a szülők társadalmi elszigeteltségének csökkenése,  

- az egymásnak nyújtott érzelmi támasz, 

- értékes, pozitív visszajelzések, kölcsönös gyakorlati segítségnyújtás lehetősége,  

- információcsere,  

- a modelltanulás szerepe, pl. a különböző probléma megoldási módokkal  

- kapcsolatban,  

- az önbizalom erősödése. 

Önsegítő csoportok működése 

A lelki és fizikai egészség fenntartása érdekében az önsegítő programok nagyon hatékonyak 

lehetnek. A Self Help UK szervezet definíciója szerint az önsegítő csoport olyan emberekből 

áll, akik személyes tapasztalattal rendelkeznek ugyanazon problémakörrel vagy 

élethelyzettel kapcsolatosan (Mental Health Foundation, 2004). 

Lehetséges színterek, kapcsolódási lehetőségek: 

- Biztos Kezdet Program, Biztos Kezdet Gyerekházak. 

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér. 

- Lelki egészségfejlesztését szolgáló programok szervezése. 

- Magas kockázatú csoportok számára célzott programok szervezése, támogatása. 

- a Lelki Egészség Központok, Lelki-segély forródrót (Hotline). 
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11.  A környezeti dohányfüst-expozícióval kapcsolatos egészségfejlesztési 
lehetőségek  

 

Bevezetés 

A környezeti dohányfüst-expozíció népegészségügyi jelentősége 

Népegészségügyi szempontból az egészségkárosító magatartásformák közül a dohányzás 

tekinthető az egyik legveszélyesebbnek, ugyanis a megelőzhető halálozás egyik fő okozója.  

Ennek az addikciónak a jelenléte szinte minden korosztályban jelentős rizikótényezőt jelent. 

A családokban, közösségekben előforduló dohányzás azonban az esetek többségében nem 

csak azokat a személyeket érinti, akik valamilyen formában füstölnek, hanem a 

környezetükben élő vagy éppen jelen lévő személyek egészségére is hatással vannak. A 

környezeti dohányfüst-expozíció (régebbi elnevezés alapján passzív dohányzás) mértéke 

csökkenő tendenciát mutat a fejlett országokban és hazánkban egyaránt (Demjén, 2016). A 

zárt térben történő passzív dohányzás azonban jóval nagyobb arányban érinti azokat a 

közösségeket, ahol szociálisan hátrányos helyzetben élnek az emberek, alacsonyabb 

jövedelemszinten. Ebben az esetben a családtagokat nagyobb expozíciós hatás éri, így 

kiemelt célcsoportként jelennek meg a védőnői gondozás és a minimál intervenció 

folyamatában. Kiemelten veszélyeztetettek ebből a szempontból a várandós nők és a 

családban élő gyermekek (Barnoya, 2013). Az expozíció csökkentése kisebb odafigyeléssel is 

jelentősen javítható lenne, így a családtagok bevonása az egészségfejlesztésnek ezen a 

területén azért tartozik a kiemelten fontos feladatok közé, mert viszonylag kisebb 

beavatkozásokkal nagyobb egészséghaszonra lehet szert tenni. Az expozíció hatásai számos 

betegség kockázati tényezői és nem mindig nyilvánvaló a jelenlétük. Maga a dohányzás egy 

addiktív magatartásforma, melyben fizikai függőség mellett a pszichés függés is jelen van. 

Emiatt a leszokástámogatásban nagy szerepe van a komplex módszerek alkalmazásának. 
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Epidemiológia 

Az Egészségügyi Világszervezet, a World Health Organization (WHO) és a Dohányzás-

ellenőrzési Keretegyezmény, a Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) jelentései 

alapján a dohányzás arányai az európai régió országaiban a legmagasabbak (European 

Tobacco Controll Status Report, 2013). 

2015-ös adatok alapján világszerte 942 millió férfi és 175 millió nő dohányzott a 15 évnél 

idősebb korosztályban.  

A dohányzás évente közel 7 millió ember halálát okozza, melyből körülbelül 6 millióan 

közvetlenül a dohánytermékek fogyasztása miatt, de 890 000 fő nemdohányzóként, a 

környezetében lévők dohányzásának következtében vesztették életüket az elmúlt 

évtizedben. 2004-ben a környezeti dohányfüst okozta halálozások 28%-ánál gyermekek 

voltak az áldozatok, 64% esetén a nemdohányzó nők. 2008-ban a nemdohányzók védelme 

érdekében hozott jogi lépések, még csak a világ népességének 10%-át érintették, 90% esetén 

semmilyen védelemben nem részesültek az expozíciónak kitett emberek. Egy 2010-ben 

kiadott nemzetközi összefoglaló alapján 600 000 ember a passzív dohányzás következtében 

veszítette életét. Világszerte a férfiak 40%-a, a nők 9%-a dohányzik, de míg a magasabb 

jövedelmű országokban a férfiak és nők aránya közel azonos, addig a közepes és alacsony 

jövedelmű országokban a férfiak aránya jóval magasabb és ezekben az országokban vannak 

leginkább kitéve a nők és gyermekek a passzív dohányzás ártalmainak (Gender, Women and 

Tobacco Epidemic, 2010). A rendkívül rossz morbiditási és mortalitási helyzet miatt jelentős 

előrelépést jelentett, amikor a Magyar Parlament elfogadta a 1999. évi XLII. törvény 

nemdohányzók védelméről szóló törvénymódosítását, melynek hatálybalépési időpontja 

2012. január 1. volt. A módosítás legfőbb célja, hogy a nemdohányzó és dohányzó egyéneket 

megvédjék a környezetben lévő dohányfüsttől, ezáltal biztosítsák az egészséghez és 

egészséges környezethez való alapvető alkotmányos jogot. Az európai országok közül a 

közösségi terekben (elsősorban bárokban és éttermekben) Görögországban, 

Horvátországban, Csehországban, Cipruson, Ausztriában és Szlovákiában a legmagasabb a 

dohányfüst-expozíció aránya. Valószínűleg a szabályozásoknak köszönhetően, Magyarország 

2017-ben a 25. helyen szerepelt 29 ország összehasonlító vizsgálatában, mely igen 

kedvezőnek mondható (Demjén, 2017). 
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39. ábra: 

 

 

A magyar nők korai halálozása az összes halálok miatt csökkenő tendenciájú, azonban az 

országon belül (a halálozás országos szintjéhez képest) jelentős különbségeket találunk a 

térbeli elrendeződésben, eloszlásban. 

Az országos átlagot meghaladó korai halálozási kockázat Északkelet-, Délnyugat-

Magyarország és a keleti országrész középső részén elhelyezkedő területeken halmozódott, 

látható a fenti ábrán. 
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40. ábra: 

 

Figyelemfelhívó, hogy az előző ábrán megfigyelt területekhez hasonlóan – az északkeleti 

országrészt kivéve – halmozódott a elsődleges megelőzéssel befolyásolható (EMB halálozás) 

elkerülhető halálozás miatti országos átlagtól magasabb halálozási kockázat, ami  a fenti 

ábrán látható.  

Ebbe a NEKIR-ben megtalálható összetett halálozási csoportba beletartozik minden olyan 

halálok miatti halálozás, ami az OECD/Eurostat meghatározása szerint elsődleges 

megelőzéssel, vagyis megfelelő életmóddal, egészségtudatos magatartással elkerülhető lett 

volna. Ide tartoznak bizonyos fertőző betegségek (védőoltás jelentősége!), számos daganat 

típus (így pl. tüdődaganat), a keringési betegségek mintegy fele, bizonyos légzőrendszeri 

betegségek, balesetek, öngyilkosság, és az alkoholhasználattal összefüggésbe hozható 

halálokok.  

Ez az EMB halálozás az összes női 75 életév előtt bekövetkező haláleset 44%-át teszi ki! Ez 

azt jelenti, hogy hatékony egészségfejlesztési beavatkozásokkal jelentősen csökkenthető 

lenne népességi szinten a magyar női halálozás. 
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A koraszülés, a kis súlyú születés és a fejlődési rendellenességek kialakulásának okait feltáró 

hazai felmérés eredményei alapján melynek esetszáma 489 volt, a következő adatok 

derültek ki: 

Amennyiben az anya rendszeres dohányzó, az IUGR kialakulásának esélye 2,8-szoros, míg a 

koraszülés kialakulásának esélye 1,8-szoros. 

Ha az anya rendszeresen dohányzik, gyermekének átlagos testtömege legalább 300 grammal 

elmarad a nem dohányzó anyák újszülöttjének átlagától. A legnagyobb különbséget a 

somogyi mintában tapasztaltuk, ahol a dohányos és nem dohányos anyák gyermekei között 

479 gramm különbség volt (p<0,001).  

Mintánkban az erős és közepes függőségi csoportokba tartozó anyák 95%-a alacsony iskolai 

végzettségű csoport tagja volt. 

A vizsgálat kimutatta, hogy az alacsony iskolai végzettségű (37,6%), kisebb településtípuson 

élő (25,9%), valamint nem aktív munkavállaló csoport tagjai jóval nagyobb arányban 

dohányoznak. A szegregátumban élő várandósok (41,8%) és a roma anyák (44,5%) igen nagy 

aránya rendszeres dohányos. (Balatoni, Fogarasi-Grenczer, Prosszer, Csáky-Szunyogh, Fehér 

& Maradáné Veréb, 2018) 

Szabályozás 

Az Európai Unió Tanácsának összefoglalója segíti a tagállamok WHO FCTC által lefektetett 

ajánlásainak megvalósulását. Megállapításai felhívják a figyelmet a környezetei dohányfüst 

expozíció következményeire, köztük arra a tényre, hogy a másodlagos dohányzás jelentősen 

hozzájárul a morbiditáshoz, mortalitáshoz. Mivel minden embernek joga van az 

egészségvédelemhez, ezért ennek megvalósulását a kötelező erejű tagállami jogszabályok 

bevezetése jelentheti. A hatékonyságuk fokozása céljából szerepet kapnak a 

figyelemfelkeltést célzó kampányok, a leszokás támogató programok, a dohánytermékek 

csomagolásán feltüntetett üzenetek is (EU Hivatalos Lapja, 2009). 

Magyarországon a dohánytermékek fogyasztásának alapvető szabálya az, hogy nem szabad 

dohányozni, elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló eszközt használni közforgalmú 

intézmények olyan zárt helyiségeiben, ahol a nyilvánosság számára is nyitva álló helyiségek 

vannak, ezen kívül közösségi utazás eszközein, vasúti megállóhelyeken, munkahelyeken, 

közterületnek minősülő aluljárókban, közterületi játszótereken és annak határvonalától 
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számított 5 méteren belül.  Az egészségügyi szolgáltatók esetén a bejárattól számított 10 

méteren belül. Nem lehet dohányzásra kijelölt helyet létrehozni zárt légterű helyiségekben, 

közlekedési eszközökön és köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményben 

pedig nyílt légtérben sem (1999. évi XLII tv. a nemdohányzók védelméről). 

Emellett a dohányzás korlátozásával érintett helyeket, helyiségeket, a különböző 

közterületeket, a nemdohányzó intézményeket vagy éppen a dohányzásra kijelölt helyeket 

jól láthatóan, egyértelműen jelzéssel kell ellátni. A nemdohányzó intézménnyé minősítés 

esetén, nem zárt térben sem kell dohányzásra kijelölt területet létrehozni. A 

dohánytermékek csomagolására és címkézésére vonatkozó szabályozás bevezetését az tette 

szükségessé, hogy a dohánygyártó cégek reklámokkal, promóciós kampányokkal, színes, 

divatos csomagolással még inkább vonzóvá kívánták tenni a termékeiket, ezáltal mindinkább 

új fogyasztók bevonását kezdeményezzék. Emiatt 2013-tól, a „291/2011. Kormányrendelet a 

dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes 

szabályairól” szóló rendelkezése értelmében előírja, hogy képekkel kombinált figyelmeztető 

szövegekkel kell ellátni a dohánytermékeket. A rendelet hangsúlyozni kívánta annak 

felelősségét is, hogy a nemdohányzó emberek fokozott védelmet, figyelmet kívánnak a 

másodlagos dohányzás ártalmaival szemben (1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának és forgalmazásának egyes szabályairól). 

 

Másodlagos és harmadlagos dohányzás 

 

A környezeti dohányfüst ártalommal kapcsolatos első aggodalmakat 1972-ben tették közzé. 

Az ártalom lényege, hogy a dohányos által szívott fő és mellékfüst a légtérbe kikerülve, 

úgynevezett környezeti dohányfüstként van jelen. A füst származhat cigarettából, pipából, 

vízipipából, szivarból, szivarkából. A dohányzó személyek belélegzik saját fő füstjükön kívül a 

mellékfüstjüket is. A dohányfüstben a dohány, papír és adalékanyagok magas hőmérsékleten 

való égése közben gázok és részecskék vannak jelen, de a mellékfüst egy alacsonyabb 

hőmérsékleten eltérő égési feltételek között keletkező toxinok koncentrációja, mely igen 

káros, ugyanakkor a környezetbe való bejutáskor változó gyorsasággal felhígul (CDC, 2017). 
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A nemdohányzók ezt a mellékfüstöt beszívva, folyamatos terhelésnek vannak kitéve, 

különböző mértékben. A légtérben magas koncentrátumban vannak jelen a mellékfüst 

komponensei.  A passzív dohányzás fogalommal szemben a környezeti dohányfüst-expozíció 

vagy másodlagos dohányzás szó használata az előnyösebb, aminek az az oka, hogy a 

„dohányzás” önkéntelen módját ezek a fogalmak jobban kiemelik. A szakmai tananyagban 

általában ez utóbbi két kifejezés fog szerepelni, annak ellenére, hogy a köztudatban 

jellemzően a passzív dohányzás fogalma terjedt el (Az Európai Unió hivatalos lapja, 2009).  

A magzatok esetén is környezeti dohányfüstártalomról beszélünk függetlenül attól, hogy az 

anya a dohányzó, vagy őt nemdohányzóként a környezetből éri az expozíció. A magzatokat 

az anya rendszeres dohányzása nagyobb egészségkárosító hatásnak teszi ki, mint a 

környezetből származó füst (CDC, 2018). 

A levegőben lévő dohányfüst-koncentráció mennyisége attól függ, hogy mennyi idő telt el a 

dohányzás óta, az milyen távolságon belül történt és egyszerre hány ember dohányzott egy 

légtérben. A dohányos a cigarettafüstnek csupán 15%-át szívja be, a többi a levegőbe kerül, 

amit a közelben lévő személyek belélegeznek. A dohányzás során kb. 7000 mérgező anyag 

jut a levegőbe (gőz, gáz és részecske formájában), melyből közel 70 bizonyítottan rákkeltő 

(pl. arzén, benzol, nikkel, vinilklorid, kadmium, formaldehid). Rendkívül káros komponensek 

még a nikotin, a nitrogén-oxid, a ciánvegyületek, az ammónia, a CO (szén-monoxid). A 

dohányfüst 91,8%-a gáznemű, 8,2%-ban szilárd részecskék alkotják, melyből füst-

milliliterenként 5 milliárd részecske található. Egy szál cigaretta égése során 2 liter füst 

keletkezik, a dohányosok ebből kb. 300 ml-t szívnak be. A legszennyezettebb városi 

levegőben is közel tízezerrel kisebb a szennyező anyagok mennyisége. A nikotinból a passzív 

dohányosok szervezetébe a teljes mennyiség 1/5-e jut be (Dohányzás visszaszorítása, 

ÁNTSZ). 

A füstnek való kitettség azokban az országokban, ahol nincs megfelelő szabályozás, egyaránt 

éri a nemdohányzókat a munkahelyeken, közösségi terekben (vendéglátóipar, 

szórakozóhelyek, közösségi járművek, kaszinók stb.) és otthonaikban is. Ahol szigorúbbak a 

szabályozások ott leginkább a család otthonában vagy autóban történik a dohányzás, így 

azokban a terekben éri a legtöbb expozíció a nemdohányzókat. Az alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező csoportokban (többszörösen hátrányos helyzetű) az expozíció 

jóval gyakoribb és magasabb (CDC, 2018).  
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A dohányzás kapcsán számos méreganyag (nikotin és dohányvegyületek) rakódik le a 

környezetben. Ez származhat hagyományos füstöléssel járó dohányzásból, de elektronikus 

cigarettázásból is (nikotinoldat és aromaanyagok) és ma már bizonyított, hogy a 

harmadlagos dohányzás hosszú időn keresztül fejti ki hatását. Ez utóbbi a dohányos 

környezetében lévő tárgyakon visszamaradó részecskék, füstszemcsék lerakódása 

következtében fokozottan veszélyezteti a csecsemőket, gyermekeket, mert a károsító 

anyagok a száj és egyéb nyálkahártyákról is felszívódnak. 

Nem csak a dohányfüstből származó részecskék a károsak, hanem az egyéb környezetből 

származó vegyi anyagokkal találkozva (például tisztítószerek, e-cigaretta párája) 

kölcsönhatásba lépve egymással karcinogén és mutagén anyagok alakulnak ki, melynek egy 

része a párolgás miatti újbóli belélegzés útján is a légutakba kerül. A jelenség sokkal inkább 

jellemzi az alacsony szocio-kulturális státuszban élőket, hiszen a másodlagos dohányzás 

körükben jóval gyakoribb. A dohánytermékekből, vagy dohányzást imitáló eszközökből (e-

cigaretta) a méreganyagok, részecskék elsősorban a falakon, bútorok felületén, eszközökön, 

tárgyakon, textíliákon, kárpitokon vannak jelen. A takarítás nem tudja csökkenteni a 

lerakódott anyagok nagy részét. A csecsemők és gyermekek otthoni 

gondozása/gondoskodása kapcsán, a szülők kezéről, bőréről és hajáról is a csecsemők bőrére 

és légútjaiba kerülhetnek a részecskék, melyek súlyosbítják az expozíció amúgy is káros 

hatásait. A beltéri dohányzás tehát jelentősen megnöveli a helyiségben lévő részecskék vagy 

illékony gázok koncentrációját. A belső terekben történő dohányzás abbahagyása nem csak a 

másodlagos dohányzást, de ezáltal a harmadlagos dohányzást is csökkentheti, majd 

megszünteti (Northrup, 2016). 

Expozíció hatása a felnőtt populációra  

 

Az alábbiakban a dohányzás okozta hatások összefoglalása szerepel. Nemzetközi standardok 

alapján a dohányzás 15 diagnóziscsoportban okoz bizonyítottan megbetegedéseket. Ide 

tartoznak a légúti krónikus betegségek, rosszindulatú daganatok, szív-, érrendszeri és 

cerebrovasculáris betegségek, emésztőrendszeri betegségek, a vese és a húgyhólyag 

betegségei, rosszindulatú elváltozásai (41. ábra). A nőgyógyászati kórképek mellett jelentős 

a perinatális időszakban okozott negatív hatások előfordulása is (Vitray, 2012).  
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41. ábra: A dohányzás leggyakoribb ártalmai 

(Forrás: Leszokaspont, 2018) 

 

 
Mind az aktív, mind a környezeti dohányfüst-expozíciójelentős negatív hatást gyakorol a nők 

és a férfiak egészségére egyaránt. Mindkét nem esetén csökkenti a termékenységet. Nőknél 

kimutathatók a petesejt folyadékban kémiai anyagok. Csökkenti a tubák csillószőreinek 

működését. Növeli a PMS (premenstruális szindróma) tüneteit. Hatással van a 

megszületendő utódok egészségére, kognitív képességeire. A méhen kívüli terhesség  

kockázata nő. Férfiaknál csökkenti a spermiumok számát, mozgékonyságát. Csökken a 

spermiumok életképességének ideje. Csökkenti a nemi hormonok szintjét. Felhalmozódnak a 

nehézfémek a szérumban és spermiumokban. Károsítja a spermium DNS-ét. Potenciazavart 

okozhat. 

Általános megállapítás, hogy a környezeti dohányfüst-expozíció növeli a korai halálozást a 

felnőtt és gyermek korosztályban is. Az Amerikai Egyesült Államok (USA) környezetvédelmi 

ügynöksége – Environmental Protection Agency (EPA) – a másodlagos dohányzás 

egészségügyi kockázatai kapcsán, 1992-ben tette közzé, hogy az ilyen módon levegőbe jutó 

füst és részecskéi humán karcinogének, egyértelműen felelősek a tüdőrák, légzőrendszeri és 

számos más megbetegedés kialakulásáért nemdohányzó emberekben. A passzív dohányzás 

ártalmai hasonlóak a dohányzás okozta ártalmakhoz. A szén-monoxid krónikus szív- és 
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tüdőbetegségeket okoz. A nikotin közreműködik az atherosclerosis kialakulásában. A toxikus 

anyagok a szívbetegségek magas kockázatát idézik elő, mivel növelik a thrombocyta 

aggregációját, a myocardium anyagcseréjét rontják, növelik a szívizom károsodásokat, 

plakkok lerakódását idézik elő az erek belső falán, így előidézhetik a thromboembóliás 

megbetegedéseket és szívritmuszavart is (Centers for Disease Controll and Prevention). A 

WHO Nemzetközi Rákkutató Ügynöksége megállapította, hogy a passzív dohányzás a 

rákbetegségek fokozott kockázatát jelenti. A dohányzó családtaggal való együttélés során 

bebizonyosodott, hogy 25%-kal nő a nemdohányzó családtagok tüdőrák megbetegedése. A 

másodlagos dohányzás jelentős szerepet játszik a fej, nyak, gége, légcsőrák kialakulásában is 

(CDC, 2017). Felnőttek esetén leggyakoribb tehát a szív-, érrendszeri és koronária 

megbetegedés, stroke, thrombosis, tüdőrák előfordulása, légúti irritáció, az endothel sejtek 

sérülése az erekben, nők esetén a reproduktív rendszer megbetegedései. Egyes tanulmányok 

szerint mentális betegségek is kapcsolódnak az expozícióhoz (CDC, 2017).  

Expozíció hatása a perinatális időszakban 

 

Várandósság alatti dohányzás hatásai 

Abban az esetben, amikor a várandósság alatt dohányzás történik, két személy 

megbetegedésének kockázata fokozódik. Az egyik a dohányzó várandósé, a másik a 

magzatáé. A várandós anyánál – hasonlóan a felnőttek dohányzásához – növekedhet a 

dohányzással összefüggésbe hozható betegségek előfordulása. A függőség kialakulása 

mellett a szimpatikus idegrendszer folyamatos stimulálásnak van kitéve, emiatt nő a 

várandós anya vérnyomása, szívfrekvenciája, szívizom-kontraktilitása, az erek endothel 

sejtjeinek sérülése. A dohányzás szerepe a tumoros megbetegedések kialakulásában is 

jelentős (Lodge, 2015). A méreganyagok az anyai vérből a magzati keringésbe is átjutnak. A 

nikotin magasabb koncentrációt ér el a magzatban, mint az anyában, hatására a magzat 

tüdejének térfogata, tömege, funkciója csökken. Várandósság során az expozíció károsítja a 

magzati szerveket, köztük a veséket, a májat, az idegrendszert, a magzati tüdőt és a 

méhlepényt, az áramlási paraméterek romlanak, csökken az aminosavak átáramlása a 

méhlepényen keresztül, emellett a szén-monoxid csökkenti a magzati szövetek 

oxigénszintjét, így hypoxiás állapot alakul ki. Az anyai dohányzás emeli a szívfejlődési 

rendellenességek, a csont-, az izomrendszeri, az arc és koponya, valamint a gyomor–bél 
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fejlődési rendellenességeinek arányát. A dohányzás növeli a vetélések, koraszülések (<37. 

hét), halvaszülések kialakulásának kockázatát, legismertebb következménye az alacsony 

születési testtömeg (<2500 gramm), a méhen belüli retardáció kialakulása, amely esetén a 

magzat születési súlya a gesztációs hetek várható átlagértékének 10 percentilise alá esik 

(Räisänen, 2014), (Hackshaw, 2011). Nagy mintán végzett elemzések alapján, abban az 

esetben, ha a várandós dohányzása meghaladja a napi 10 szálat, szignifikánsan növekszik az 

idő előtti burokrepedés kockázata az oxidatív stressz kialakulása következtében (4. táblázat). 

4. táblázat: Várandósság alatti dohányzás perinatális következményei 

Perinatális időszakra gyakorolt hatások 

Korai és késői vetélések  Korai lepényleválás, 

lepénytapadási 

rendellenességek 

Fejlődési rendellenességek Amnion gyulladás 

Idő előtti burokrepedés 

Koraszülés (<37 hét) Halvaszülés 

Légzőrendszer éretlensége, 

légzőrendszert érintő 

megbetegedések, 

gyakoribb fertőzések 

Alacsony születési súly 

(<2500 gramm) 

Méhen belüli retardáció 

 

Amennyiben a várandós nő expozíciónak van kitéve, annak hatásait a magzat nem tudja 

kikerülni, valójában annak passzív elszenvedőjévé válik. Hasonló megbetegedések, tünetek 

jelentkezhetnek, mintha csak az anya maga is dohányozna. Ebben az esetben várandósság 

során növekszik a vetélés, az alacsony születési testsúly, a koraszülés, halvaszülés és 

bizonyos fejlődési rendellenességek kockázata. (Hackshaw, 2017) Várandós anyák 

expozíciója esetén az alacsony születési testsúlyú csecsemők aránya nő, de a testtömegük 

kevesebbet csökken, mintha a várandós nő dohányozna. Bizonyított, hogy expozíció esetén 

is károsodik a tüdőszövet, a tüdőműködés pedig beszűkül. Az expozíció hosszú távú hatásai 
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közé tartozik, hogy nagyobb eséllyel alakulnak ki agydaganatok, leukémiák és lymphomák a 

gyermekben (CDC, 2017; Tobacco Atlas, 2015). 

Jogszabályi háttér 

26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról  

- 5. § e) a védőnő tájékoztatja a várandóst a várandósság alatt követendő egészséges 

életmódról, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol- és kábítószer-fogyasztás 

várandósságra gyakorolt káros következményeiről; 

- szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer-

fogyasztásról történő leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális 

intervenció szakmai irányelvben foglalt módszerét. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a dohányzásról való leszokás 

támogatásáról 

- Az egészségügyi ellátásban dolgozó valamennyi felsőfokú végzettséggel rendelkező 

szakembertől elvárt, hogy ellátási helyzetének megfelelő mértékben részt vegyen 

adott beteg dohányzásleszokás-támogatásában és tanácsolja a leszokást. 

- Az egészségügyi ellátók között kiemelkedő szerepet kapnak: a védőnők, akik az 

iskola-egészségügy és a várandósgondozás feladatkörében hangsúlyosan 

veszélyeztetett populáció dohányzásleszokását segítik. 

- A minimál intervenció alkalmas a mindennapi egészségügyi ellátási folyamat során 

bármely ellátott esetében a dohányzás tényének azonosítására és alapszintű 

tanácsadásra, megfelelőnek ítélt motiváció esetén pedig a további teendőknek az 

ellátott pácienssel együtt történő megválasztására. 

Kompetencia fejlesztés a tananyag újszerűségével 

A 26/2014. EMMI rendelet alapján a várandósok gondozásában kötelező a minimál 

intervenció alkalmazása, melyhez integráló tudás megszerzése szükséges és a jelen képzési 

anyag biztosítja ezt. 

A dohányzás érinti a magatartásorvoslás, az egészségpszichológia, az élettan, a pedagógia 

területeit, az addiktológia megújuló ismereteinek alkalmazását. Az e-learning tananyag a 

dohányzásprevenciót és a leszokástámogatást komplexen közelíti meg, számos olyan tudást 
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ad, mely a szakemberek képzésében régebben nem szerepelt, így a területen dolgozók 

számára új ismereteket biztosít, a professzionális tájokoztatást erősíti meg (pl. fertilitásra 

gyakorolt hatás, környezet-egészségügyi szempontok). 

A nappali tagozaton tanuló szakemberek számára jelenleg nem áll rendelkezésre olyan 

módszertani segédlet, amely ezt a speciális (egyszerre több tudományterületet, beleértve a 

kommunikáció területét is) tudást hivatott összefüggéseiben átadni. 

A már dolgozó védőnők számára is képzésanyagként tud funkcionálni ez az anyag. 

Leszokástámogatás segítése a védőnők által a viselkedésváltozás modell gyakorlati 

alkalmazásán keresztül is meg tud megvalósulni. 

Egyéni és közösségi színtéren megvalósuló egészségfejlesztés gyakorlatát támogatja a 

képzési anyag.  

Expozíció hatása a csecsemők és gyermekek egészségére 

 

Számos mérési adat bizonyítja, hogy a dohányfüst-expozíció két fő komponensének, a szén-

monoxidnak és a nikotinnak a jelenléte zárt helyiségben történő dohányzás esetén rendkívül 

magas koncentrációt érhet el. Néhány órás tartózkodás ezekben a helységekben 

bizonyítottan olyan, mintha valaki akár 5 szál cigarettát szívott volna el, mindez a nyál és a 

vizelet kotinin-koncentrációjában is kimutathatóvá válik, mennyisége megegyező egy gyenge 

dohányos kotinin szintjével. 

42. ábra: Családtagok dohányzása 

(Forrás: shutterstock, 2018) 

 

A csecsemők és gyermekek expozíció szempontjából sérülékenyebbek, mint a felnőttek. 

Ennek az a fő oka, hogy légzésszámuk jóval magasabb, fizikailag is aktívabbak, így testtömeg 
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kilogrammra vetítve több mérgező behatás éri őket, ráadásul anyagcseréjük lassabb, így 

szervezetükben tovább maradnak bent a toxinok. A gyermekek dohányfüstterhelése 

leginkább a szülőktől és a rokonoktól származik (42. ábra). Nemdohányzó szülők 

gyermekeinek egészségét összehasonlítva a dohányzó szülők gyermekeivel megállapítható, 

hogy az expozícióban érintett gyerekek gyakrabban betegek. Sokkal gyakoribbak a légúti 

fertőző és nem fertőző betegségek tünetei, azok előfordulása. A tüdőműködés beszűkültebb, 

a tüdőfejlődés lelassul, légúti károsodások jönnek létre. Tanulmányok igazolják, hogy az első 

18 hónapban légúti megbetegedések miatt sokkal több időt töltenek kórházban azok a 

gyermekek, akiket expozíció ér. A kórházban eltöltött idő arányos a szülők napi 

szálgyakoriságával, minél többet szívnak, annál több a kórházban töltött napok száma légúti 

betegségek miatt (Centers for Disease Control and Prevention 2006.; Gender, Women and 

the Tobacco Epidemic, 2010). A csecsemők légútjai szűkebbek, továbbá immunrendszerük is 

gyengébben fejlett, ezzel is magyarázható, hogy gyakrabban okoz náluk betegséget ez a 

jelenség (Tobacco Atlas, 2015). Krónikus betegségek közül gyakori az asztma, súlyosabb 

tünetekkel jár együtt, az expozíció ront a betegek állapotán és több rohamot is okoz. A 

légzőrendszert érintő tünetek: légúti irritáció, orrfolyás, nátha, köhögés, fokozott 

váladékképződés, zihálás (43. ábra).  

Bizonyítottan több az akut és krónikus középfülgyulladás is. Csecsemők esetén a hirtelen 

csecsemőhalál – Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) – gyakoribb, az esetek 10%-áért a 

szülők dohányzása tehető felelőssé. A gyermekre jellemző, hogy fizikai és kognitív fejlődésük 

vontatottabb. További tünetek még: a szem irritációja, fejfájás, allergiás betegségek, 

viselkedési, tanulási zavarok. A meningococcus okozta megbetegedések is gyakoribbak. A 

legújabb eset-kontroll vizsgálatok alapján elmondható, hogy a gyermekkori lymphomák, 

leukémiák, a Wilms-tumor és agydaganatok egyes típusai is a folyamatosan expozíciónak 

kitett gyermekekben gyakrabban fordulnak elő (CDC, 2017). 

  

  

http://www.cdc.gov/
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43. ábra: Az expozíció hatásai koragyermekkorban 

(Forrás: Gender, Woman and the Tobacco Epidemic, 2010) 

 

 

Egyéni egészségfejlesztés a védőnői gondozásban 
 

A dohányzás addikció kezelése esetén hangsúlyozottan jelenik meg az „ideális” körülmények 

biztosítása, megteremtése. Az erre való törekvés, bárhol is történjék a tanácsadás, 

beszélgetés külön figyelmet érdemel. Ennek az az oka, hogy a magatartásváltozás elérése, 

nem csak egy döntés kérdése, hanem a függőség élettani és pszichológiai faktorokat is 

tartalmaz. Emiatt általános érvényű szabályokat is taglal ez a fejezet. Az egyéni gondozás 

előnye, hogy egyénre (családra) szabott gondozási folyamatban vesz részt a szakember a 

klienssel vagy az érintett család többi tagjával. Az egyéni tanácsadási formák esetén 

előnyben kell részesíteni azokat a helyszíneket, ahol az egyén vagy a családtagok 

biztonságban érzik magukat. Ehhez alkalmas helyszín a család otthona, vagy a tanácsadó 

valamelyik helyisége. A gondozási terv (felmérés, célkitűzés, tervezés, végrehajtás, értékelés) 

minden pontjában alkalmazkodik a családtagok szociokulturális hátteréhez, 

ismeretszintjéhez, egészségi állapotához, szabadidejéhez, mely garantálhatja a 

meghatározott célkitűzések megvalósulásának sikerét. Az egészségfejlesztés több helyszínen 

is történhet, azonban ennek a témának a megbeszélésére ideális a család otthona, mert a 
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látogatások során általában több idő jut a kommunikációra, a szülőoktatásra, és esetleg több 

családtag bevonására is lehetőség nyílik, akik vagy a dohányzásban, vagy a leszokás 

támogatásban érintettek lehetnek. A dohányzás csökkentésére, a leszokás támogatására tett 

kísérletek többnyire egy hosszú együttműködést és nyomon követést tesznek szükségessé. A 

család otthonában (zárt terekben) történő dohányzás tényének felismerésekor (vagy 

ismeretében) a beszélgetés (tanácsadás) során, lehetőség szerint rendszeresen ki kell térni 

az expozíció csökkentésének lehetőségeire és fontosságára. A családtagok bizalmának 

elnyerése minden addiktív magatartás változtatásának támogatásában kiemelt jelentőséggel 

bír. 

A gondozási terv megvalósítása, annak végrehajtása mindenképpen interaktív, nem 

korlátozódik arra, hogy csupán egyoldalú ismeretátadást nyújtson. A gondozási folyamat 

szinte minden fázisában ellenőrizhető az együttműködés, a megértés, az elakadás, így 

folyamatosan felmérhető és újratervezhető az az intervenció, amelyben részesíteni kívánja a 

családot a védőnő.  

A családtagokkal való együttműködés az adott élethelyzetre szóló, adekvát tanácsadást tesz 

szükségessé, melyben egyrészről fontos lesz, hogy az egyének/családtagok 

egészségmagatartása megváltozzon, másrészről a gondozott személyeknek érezniük kell, 

hogy beleszólhatnak az őket érintő döntésekbe, megmarad a választás joga számukra. A 

családtagok egészségfejlesztésében érdemes meghatározniuk mit jelent számukra az 

egészség, milyen reális célok tűzhetők ki, mi a konkrét feladat annak megvalósítására, milyen 

szereplők vonhatók be a változtatásokba (családtagok és egészségügyi dolgozók). A 

gondozásban részt vevők ismereteit, készségeit folyamatosan fejleszteni kell, szükség szerint 

motiválni és a legkisebb változtatás esetén is dicséretben, elismerésben kell részesíteni őket. 

Az egyénnel folytatott tanácsadásra rengeteg lehetőség kínálkozik, az érvényben lévő 

jogszabályok alapján, a védőnő alapfeladatai közé tartozik az egészségkárosító 

magatartásformák elkerülésére tett javaslatok átadása. 

A szakgondozás során a következő időszakokban különösen előnyös a dohányzásprevenció 

vagy leszokástámogatás, mivel a családtagok életciklusok szerinti gondozása sokkal 

gyakoribbá teszi a találkozásokat. A védőnők egyéni egészségfejlesztése a következő 

gondozási ciklusokban jelenhet meg a másodlagos és harmadlagos dohányzással 

kapcsolatban: 
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- nővédelem (kiemelten: prekoncepcionális időszak, várandósgondozás, gyermekágyas 

időszak, a nővédelem 25–65 éves kor közötti időszaka), 

- csecsemőgondozás (újszülött és csecsemőkor), 

- 1–3 éves korúak (kisdedek) gondozása, 

- 3–6 éves korú gyermekek gondozása, vagy oktatási intézménybe nem járó gyermekek 

gondozása (itt már átmenet van az egyéni és közösségi nevelési formák között, 

emiatt az egészségfejlesztés módszereiben is) (Odor, 2004). 

A leszokás támogatás és a környezeti dohányfüst-expozíció (másodlagos és harmadlagos 

dohányzás) csökkentésére vonatkozó egészségfejlesztési tevékenység általában 

összekapcsolódó feladatok, ugyanis azokban a családokban, ahol a környezetből dohányfüst 

éri a várandóst, csecsemőt vagy gyermeket, legalább egy családtag dohányzó is, így az ő 

leszokástámogatása valódi megoldást jelenthet a környezetből eredő expozíció 

csökkentésére. Azonban, ha a dohányzó családtagok úgy döntenek, hogy a leszokásban nem 

vesznek részt, a nemdohányzó családtagok (várandósok, csecsemők, gyermekek, felnőttek) 

védelme lesz az egyéni tanácsadás legfőbb célkitűzése. 

Felmérés 

A védőnő a gondozásba vétel, valamint a családdal történő együttműködése során 

megismeri a benne élők egészségmagatartásának tényezőit, veszélyeztetettségét, magasabb 

rizikófaktorait. A szülőkkel kialakított partneri viszony segítheti az előítélet-mentes 

kommunikációt a felek között. A védőnőnek mérlegelnie kell, hogy egy tanácsadási szituáció 

alkalmas-e a rövid tanácsadás elvégzésére vagy egy hosszabb motivációs beszélgetésre, 

melyeknek első lépcsője a dohányzásmagatartás feltérképezése, felmérése.  Első mérlegelési 

pont a beszélgetés során, hogy a gondozás során adódhatnak akut helyzetek, melyek ellátása 

prioritást élvez, emiatt fontos a beszélgetés megfelelő időzítése is. Ha az anya éppen aggódik 

vagy szorong valamilyen egyéb történés miatt, akkor nem biztos, hogy kellően figyelni tud 

egy rosszul időzített dohányzás intervencióra, emiatt teherként élheti meg az 

együttműködést, az adatfelvételt, miközben a téma fontossága azt kívánja, hogy mielőbb 

hatékonyan beavatkozzunk. Már a várandós rizikófelmérése kapcsán is tisztázható egy 

dohányzó családtag jelenléte, tehát az előzetes anamnézis adataira is szükséges 

támaszkodnunk, amennyiben az már ismert.  
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A felmérés során, meg kell ismerni a családtagok dohányzási magatartásának pontos 

részleteit. Tudni kell a családban aktuálisan dohányzó személyek számát, a dohányzás 

módját, annak gyakoriságát és jellemzőit, beleértve azt is, hogy a dohányzás külső vagy belső 

térben történik-e, illetve naponta hány alkalommal. Mennyi időt tölt együtt egy légtérben a 

dohányzó családtag a gyermekekkel, vagy nemdohányzó felnőttekkel, esetleg a várandós 

nővel? Milyen helyzetekben éri expozíció a családtagokat az otthonukon kívüli 

környezetben? A felmérés során szükséges feltárni azokat az erőforrásokat is, melyek 

mozgósíthatók a célok megvalósításában. A környezeti dohányfüst ártalom kapcsán a 

legfontosabb erőforrások maguk a nemdohányzó családtagok, barátok, rokonok lehetnek, 

esetleg egészségügyi dolgozók vagy mediátorok. A családtagok dohányzására vonatkozó 

jellemzők feltárása után, az adatok megfelelő dokumentálása szükséges (törzslapban, 

betétlapon, vagy erre a célra készített adatlapon), ez segít a nyomon követésben, a 

változások detektálásában, valamint mérhetővé is válik a beavatkozás sikere, mely a 

minőségbiztosítás alapját képezi. A létrejött változások további motivációt jelenthetnek a 

dohányzás abbahagyásának, az expozíció csökkentésének útján. A változások 

dokumentálásához indikátorokat képezhet a védőnő (néhány indikátor: teljes 

dohányfüstmentesség elérése a lakásban, teljes dohányfüstmentesség elérése az autóban, 

leszokás támogatásban résztvevő családtagok száma, dohányfüstös helyiségek, helyszínek 

tudatos elkerülése, expozícióval kapcsolatos tanácsadások száma). A felmérés részeként arra 

is ki kell térni, hogy mit vár el ettől a beszélgetéstől maga a várandós, a szülő vagy a 

családtag. 

Célkitűzés, tervezés 

A célok kitűzése a családtagokkal együtt történjen, azonban segíteni kell, annak 

megfogalmazását. Rövidtávon a dohányzás azonnali abbahagyása lehet a cél a belső zárt 

terekben és az autóban. A külső környezetben elsősorban a füst tudatos elkerülése a cél. 

Rövid távú cél lehet még, hogy a várandós, vagy családtagok elhagyják a füstös teret a 

dohányzás időtartama alatt (például, ha a családtagok nincsenek tekintettel a 

nemdohányzókra). Középtávú cél, hogy a dohányzó személyeket a külső terekben is elkerülje 

a kismama, amikor vásárolni megy, vagy egyéb közösségi programokra hivatalos, vagy csak 

beszélgetni szeretne más szülőkkel, akár játszóterek környékén, a napi séta kapcsán, 

parkolóházak, dohányzásra kijelölt helyek mentén. Középtávú cél lehet még, hogy mielőbb 



 244 

tiszta legyen az otthoni környezet. Rendszeres tisztítás ellenére is a lerakódott szemcsék, 

szennyeződések eltávolítása lassú folyamat, de így csökkenthető a harmadlagos dohányzás. 

Hosszú távú cél a lakás és autó terében a dohányzásmentesség fenntartása, a kárpitok 

tisztítása. A célok eléréséhez, annak sikeréhez el kell dönteni mi a legfontosabb üzenet a 

család számára, mi az, amin először változtatni szükséges. Meg kell határozni hogyan, lehet 

leggyorsabban megoldani a problémát. Melyik a legalkalmasabb pillanat a probléma otthoni 

megbeszélésére, igényli-e a várandós, édesanya, szülő ehhez a védőnő további segítségét. 

Milyen egyéb erőforrásokat használhat fel a család.  

Az egyéni egészségfejlesztési feladatok tervezésénél és felépítésénél lépésről lépésre 

hasznos lehet valamilyen elméleti modell alapján haladni, erre egy lehetőség az 

egészségmagatartás változásának fázisait ismertető Prochaska & DiClemente „A viselkedés 

transzteoretikus modellje” (Stages of Change Model), amely stádiumait a következő 6. 

táblázat foglalja össze.    

5. táblázat: Magatartásváltozás lépéseinek alkalmazása. 
 A viselkedés transzteoretikus modelljének stádiumai 

Forrás: (Stages of Change Model) 

Szakasz a modell szerint Definíció Stratégiák 

Fontolgatás előtti szakasz Nem érdekli a viselkedés 
változtatása az elkövetkező 6 
hónapban 

A tudatosság növelése a 
változás szükségességére, 
személyre szabott információ a 
kockázatokról és előnyökről 

Védőnői feladatok: Mérje fel a védőnő, hogy mit tud a kismama a várandósság alatti dohányzás 
veszélyeiről. Kérjük, hogy fogalmazza meg, hogy milyen konkrét kockázati tényezőkről hallott. 
Hangsúlyozzuk, a dohányzás abbahagyásának előnyeit, a fejlődő magzatra gyakorolt pozitív hatásait. 
Részletezzük a dohányzás és a várandósság alatt kialakuló kockázati tényezőket. Beszéljünk az 
addikció természetéről. Szélsőséges félelmek, aggodalmak jellemzése a páciens részéről. 
Példamondatok: 
Mi a legrosszabb, amitől fél, mi a legrosszabb, ami történhet, ha nem változtat viselkedésén? 
Mit tenne, ha olyan helyre kerülne, ahol nem lehet dohányozni (kórház)? 
Milyen lenne az élete, ha nem lenne cigaretta? 
Melyek lennének azok a figyelmeztető jegyek, amelyekre már felfigyelne? 
Minek kellene történnie, hogy azt érezze, hogy ez probléma?  
Mi változott az életében, mióta dohányzik, a nemdohányzó időszakhoz képest? 
Milyen lenne 1 év múlva az élete, ha abbahagyná a dohányzást? 
 

Fontolgatás Döntés a viselkedés változásáról 
a következő 6 hónapban 

 

Motiváció támogatása, az 
előnyök és hátrányok 
megismerése 
 

Védőnői feladatok: A döntés segítése.   „Tudom, hogy van egy problémám, de nem vagyok biztos 
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abban, hogy tenni is akarok valamit emiatt.” Hangsúlyozza, a dohányzás abbahagyásának előnyeit, a 
fejlődő magzatra gyakorolt pozitív hatásait. Részletezze a dohányzás és a várandósság alatt kialakuló 
kockázati tényezőket. Beszéljen az addikció természetéről. Motivációs interjú alkalmazása, személyes 
okok, motivációk megerősítésével. Önsegítő eszközök felkínálása, azok mobilizálása (kiadványok, 
könyvek, kisfilmek, honlapok ajánlása (www.leteszemacigit.hu). A társas támogatottság félmérése, 
erősítésének előkésztése. Szén-monoxid szint mérése (lehetőségek szerint) és visszacsatolás az 
eredményről. 
Példamondatok: 
Milyen érvek szólnak a változás ellen?  
Mi az, ami megakadályozná a változást?  
Mi az, ami nagyon hiányozna, ha felhagyna a dohányzással? 
Ki vagy mi segítene most a változtatásban?  
Mi az, ami jó a dohányzásban? 
Mi az, ami nem jó a dohányzásban? 
Mi az, ami jó a leszokásban? 

Felkészülés Változtatási szándék, a 
változtatással kapcsolatos 
információk megtervezése és 
gyűjtése 

Kis változások a viselkedés 
megváltoztatására, de még 
nincs átfogó terv  
Konkrét cselekvési terv 
meghatározása 

Védőnői feladatok: Célfelállítás, mely lehet önmegfigyelés elkezdése, dohányzási napló vezetése. 
Elszívott cigaretták számának csökkentése. Motivációs interjú alkalmazása, melyben a várandós maga 
érveljen a változás szükségessége mellett. Erősítse meg a szakember a változás sikerébe vetett hitet. 
A dohányzásról való leszokás napjának meghatározása a következő két hétben. Előkészületek 
átbeszélése a leszokással kapcsolatban. A társas támogatók és erőforrások összegyűjtése, 
felkészítése. 
Példamondatok: 
Miért szeretne ez alkalommal megváltozni?  
Mi az, ami nem annyira jó a leszokásban? 
Mi az, ami jó a leszokásban? 
Hogyan kezdené a változást, készítsünk egy tervet! 
Milyen lenne 1 év múlva az élete, ha abbahagyná a dohányzást? 

Cselekvés A viselkedés megváltozott az 
elmúlt 6 hónapban 

Megerősítés támogatása. 
Visszajelzések, 
problémamegoldás, támogatás 

Védőnői feladatok: Újbóli találkozások. Magas rizikójú helyzetek azonosítása, kiküszöbölése.  
Változások követése, nehézségek átbeszélése, megküzdési stratégiák kidolgozása. Relaxáció. Orvos, 
pszichológus által nyújtott segítség felajánlása. Motivációt fenntartó beszélgetés. Módszerek 
ötvözése (önsegítés, motivációs interjú, tanácsadás, biofeedback alkalmazása). Egyéb járulékos 
haszon átbeszélése (anyagi, szoptatásra, gyermek-egészségre gyakorolt hatások). Megbotlások, 
relapszusok preventív megbeszélése, a különbség hangsúlyozása, beszélgetés a relapszusok 
természetéről. Telefonos tanácsadási lehetőségek ajánlása. Nagy rizikót jelentő helyzetekkel való 
megküzdés erősítése. Ingerkontroll alkalmazása: minden olyan dolgot küszöböljön ki, ami 
kapcsolatba hozható a dohányzással. 
Példamondatok:  
Buliban/barátokkal hogyan lehet nem dohányozni, ha ott mindenki dohányzik? 
Ki az a személy, akinek támogatására nagyon számíthat? 
Miben érzi az ő támogató segítségét a leszokás fenntartásában? 

Fenntartás A viselkedés fenntartása több 
mint 6 hónapig 

Új viselkedés minta 
Elkötelezettség 
Megküzdési stratégiák 
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Dohányzási napló 

A dohányzási napló vezetésének célja, hogy a dohányzó megismerje a dohányzást kiváltó 

érzeteket, helyzeteket. A késztetéssel kapcsolatos hangulatot, érzéseket és cselekvést 

pontosan kell rögzíteni, ennek segítségével egyénre szabható a leszokás. 

44. ábra: Dohányzási napló 

 

bevezetése a visszaesés 
elkerülésére 

Védőnői feladatok: Nyomonkövetés, dokumentálás. A leszokás melletti elköteleződés megerősítése, 
az előnyök hangsúlyozásával. Dicséret, bátorítás. Relapszusok preventív megelőzése, vagy 
relapszusok okozta krízisek kezelése. Ingerkontroll alkalmazása. Stresszkezelés fejlesztése. 
Önjutalmazás formái. 
Példamondatok: 
Volt-e olyan helyzet, érzés, ami kapcsán azt érezte, hogy rá kellene gyújtani? Ha igen, mi vagy ki 
segített, hogy mégsem tette meg? 
Használ-e újabb stresszkezelési módszert? 
Számolja a napokat! Értékelje pozitívan az Önnel történteket. Legyen büszke minden füstmentes 
napra! 
Volt-e, amivel megjutalmazta magát, mikor fél éve, egy éve nem gyújt rá? 

Visszaesés Visszaesés okainak megértése. 
Motiváció ismételt felkeltése 

Tanulás, arról ami segítette a 
változást, a fenntartást. Erő 
gyűjtés az ismételt leszokáshoz 

Védőnői feladat: Értesse meg, hogy a visszaesés bárkivel megeshet. Magyarázza el , hogy bár a 
visszaesés bekövetkezett, valami újat tanult meg magáról és a változás folyamatáról.   Az önbizalom 
támogatása nagyon fontos. A visszaesés okainak felismerése. A visszaesést tekintse tanulási 
alkalomnak. Újra kell kezdeni a lépéseket, a motiváció felmérését. A terv sikeres részére fókuszálni. 
Példamondatok: 
Következőleg, ha újra kezdi mire kell figyelni, mi volt az a helyzet, ami a fenntartást megakadályozta? 
Két hétig sikerült kibírnia, hogy ne dohányozzon. Mi segített ebben? 
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A dohányzási napló értékelése 

Ha a dohányzási napló közös értékelése megtörténik a következő alternatívák javasolhatóak: 

6. táblázat: Dohányzási napló értékeléséhez példák 

Gondozott hangulata Javasolt tevékenység 

Boldog 

Ossza meg másokkal is örömét! 

Írja le érzelmeit, és rosszabb hangulat esetén merítsen belőle! 

Szomorú/levert 

Lepje meg magát valamivel! 

Hódoljon a hobbijának! 

Nyugodt 

Használja ki a pillanatot! 

Olvasson, nézzen egy filmet! 

Unatkozik 

Végezzen önkéntes munkát! 

Készítsen egy finom vacsorát! 

Feszült 

Végezzen gyakorlatokat stresszlabdával! 

Hallgasson zenét! 

Dühös 

Sportoljon, fusson vagy csak sétáljon! 

Végezzen légzőgyakorlatokat! 

Fáradt 

Vegyen egy kád fürdőt! 

Masszíroztassa magát! 
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Végrehajtás (tájékoztatás) 

Egyértelmű üzenetben kell megfogalmazni, hogy a másodlagos és harmadlagos (passzív) 

dohányzás veszélyes, de elkerülhető, ehhez a családtagok támogatását is kérni kell, emiatt 

jó, ha a dohányzó családtag is jelen van a tanácsadás során. A dohányos családtagot kérni 

kell, hogy felesége és családtagjai előtt ne gyújtson rá. A tájékoztatásnak ki kell térnie arra, 

hogy miért ártalmas a várandósra és a magzatára, valamint a környezetben tartózkodó 

csecsemőkre, gyermekekre a belső zárt térben és a nyílt térben történő dohányzás. A 

motiváció felkeltésére, a döntés segítéséhez használjuk fel a megszületendő vagy már 

megszületett gyermek egészségének középpontba állítását. A passzív dohányzás mindenkire 

nézve ártalmas, de mégis hangsúlyozni kell azt, hogy míg egy felnőtt megteheti, hogy 

elhagyja a füstös teret, addig egy csecsemő vagy kisgyermek ezt nem tudja megtenni. A 

magzatok, a csecsemők és a gyermekek szervezete élettani okoknál fogva sokkal 

érzékenyebb a dohányfüstre. A dohányzó családtagoknak el kell mondani, hogy családtagjai 

egészségéért felelősséget kell vállalni, ezek a károsító hatások nagyrészt elkerülhetők, ha 

nem gyújtanak rá a gyermekek és a családtagok jelenlétében. Az ölben, a hordozóban, a 

babakocsiban tartózkodó csecsemőre és gyermekre a nyílt térben is ártalmas a dohányfüst.  

A magzatok, gyermekek védelmének leghatékonyabb módja tehát a teljesen füstmentes 

otthoni környezet biztosítása, ezt elsődlegesen hangsúlyozni kell.  

Kérdezzük meg a családtagokat, hogy tudják-e pontosan, miért nem szabad várandós 

csecsemő, illetve gyermek közelében rágyújtani. Tájékozódjunk hallották-e már ezt, mondják 

el saját szavaikkal mit hallottak erről a problémáról. Ha ők foglalják össze azt, amit az adott 

problémáról tudnak, az könnyítheti annak megértését, így a negatív hatásokat először nem a 

védőnő összefoglalásában hallják. Meg kell kérdezni a szülőket, hogy tudják-e, hogyan lehet 

megóvni a megszületendő magzatot, illetve gyermeküket, önmagukat. 

Ha úgy tűnik, hogy a leszokásban a szülők, családtagok nem eléggé motiváltak, nem tervezik 

azt jelen élethelyzetükben, kérni kell őket, hogy mellőzzék a lakás minden helyiségében a 

dohányzást. Bármilyen eredményt sikerül ebben elérni, fontos, hogy a szakember 

elismerően, további bátorítással bíztassa a családtagokat. Ki kell emelni a párbeszéd során, 

az autóban dohányzás veszélyeit. Ilyenkor ugyanis viszonylag kis zárt helyen koncentrálódik a 

füst, azonnali akut panaszokat okozva. Kérjük meg az anyát (szülőket), mondják el, milyen 
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érzés lenne számukra, ha téli hidegben felhúzott ablakok mellett füstben kellene hosszabb 

időt eltölteniük. Dohányzók esetén valószínűleg volt már erre példa. Utaljon a védőnő a 

csecsemők és a gyermekek tehetetlen helyzetére. A csecsemők csak sírással tudják kifejezni 

problémáikat, lehet, hogy a szülők eddig nem is értették a csecsemő erre vonatkozó 

jelzéseit, így érdemes erről is beszélni. Milyen tüneteket, panaszokat éreznek a szülők, ha 

extrém füstös helyiségben vannak. A szülők dohányzása esetén arra kell törekedni, hogy a 

lakás/ház ajtajától, tehát a bejáratoktól, nyitott ablakoktól több méternyi távolságra 

gyújtsanak csak rá, mert az ajtó nyitásakor is jelentős mennyiségű dohányfüst kerülhet a 

lakás légterébe. A legjobb megoldás, ha a szülő úgy dönt, hogy gyermekei, családja és 

önmaga érdekében, teljesen abbahagyja a dohányzást, ezt fontos többször is hangsúlyozni. 

Azonban a függőség jellege és bizonyos szociokulturális tényezők miatt ez sok családban nem 

valósul meg. El kell mondani, hogy a legtöbb, amit ebben a helyzetben a szülő tehet a 

családjáért, hogy megszünteti a dohányzást az autóban és a család otthonában. A legtöbb 

időt általában az emberek a saját otthonukban töltenek, így ez rendkívül fontos döntés. 

Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy az ismerősök, rokonok, barátok dohányfüstje szintén 

nagyon ártalmas, a gyermekeket védeni kell mások füstjétől is. Különösen igaz ez, ha 

rokonlátogatóba mennek, vagy vendégeket várnak. A saját gyermekeiket az ő kötelességük 

megóvni. A szülők figyelmét fel kell hívni arra, ha nem ők vigyáznak saját gyermekükre, más 

idegen emberek, rokonok se gyújtsanak rá gyermekük közelében. A nagyobb gyermekek, 

akik már megértik a szülők alapvető kéréseit megtaníthatók, hogy ne engedjék, hogy 

környezetükben felnőttek gyújtsanak rá. Nagyobb gyermekek lehetőség szerint tartsák távol 

magukat a többiek dohányfüstjétől. 

Előfordul, hogy a szülő, miközben a gyermekét sétáltatja és rágyújt, több dohányzó ember 

társaságában van jelen. Ez a szituáció még nyílt tér esetén is káros, hiszen nehezen kerülhető 

el, hogy több ember füstje ne jusson el a jelen lévő gyermekhez vagy karon ülő 

csecsemőhöz. Lehetséges, hogy maga az anya dohányzik. Kérjük meg mondja el érzéseit 

azzal kapcsolatban, mit tenne, ha azt tapasztalná, hogy gyermekére idegen ember fújna 

füstöt, akárcsak véletlenül is. 

A lakásban zárt térben, ha a gyermek a másik szobában tartózkodik, abban az esetben is 

jelentős károsító hatások érik, tehát nem megoldás a másik helyiségben való dohányzás. A 

füst felmegy az emeletre, az ajtók nyitogatása során minden helyiségben érezhető a 
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jelenléte. Az emberek általában autóban is sok időt töltenek, ahol kisebb zárt térben éri őket 

a dohányzás ártalma. Az ablak lehúzása nem jelent megoldást erre a problémára, hiszen a 

füst a hátsó légtérbe is átjut. Az autóban történő dohányzás rendkívül ártalmas, mert kis 

helyen történik és egy szál cigaretta elszívása során 2 liter füst és több milliárdnyi részecske 

jut a térbe. A dohányfüst szagának elillanása, kiszellőztetése után, a dohányzásból 

visszamaradt részecskék folyamatosan jelen vannak a lakásban, autóban. Ezek porral 

összeállva a felületeken megtelepednek és újabb rágyújtás nélkül is akár hónapokig jelen 

vannak. A levegőben lebegő részecskék a levegő gázaival összeállva különböző 

megbetegedéseket okozó vegyületekké alakulnak. Ez elsősorban a csecsemőkre és 

kisdedekre ártalmas hatás, mert rengeteg tárgyat vesznek a szájukba. Mondjuk el a 

szülőknek a takarítás, szellőztetés módjait, fontosságát. 

A gyermekek és felnőttek dohányfüst-expozíciója egyszerre több szempontból is hátrányos 

helyzetet idézhet elő, ezeknek a hátrányoknak az összefoglalása, a szülőknek, a 

családtagoknak, a közösség tagjainak történő átadása mind az egyéni, mind a közösségi 

gondozás során lehetséges. Kérdezzük meg az anyát, milyen hatással lenne rá és a családra, 

ha a gyermekének folyamatos megbetegedése miatt, vagy folyamatos kórházi ellátása miatt 

esetleg képtelen lenne dolgozni, elhelyezkedni. Hogyan érintené a család többi tagját 

mindez? Elemezzük ki közösen, hogy milyen hatással lenne gyermekére, ha nem tudna 

beilleszkedni megfelelően emiatt a közösségekbe. 

A tanácsadás témaköreinek felsorolása:  

- Környezeti dohányfüst ártalmairól általában (milyen panaszok és tünetek, 

megbetegedések az ártalom jelei); 

- Mások dohányfüstjének belélegzéséből eredő hatások a családtervezés időszakában, 

a várandósság alatt, kiemelten a magzat fejlődésére, csecsemő és gyermekkorban; 

- Mások dohányzásából eredő lerakódások, részecskék bevitele a szervezetbe a szájon 

és nyálkahártyákon keresztül, kiemelt jelentőséggel csecsemő és gyermekkorban; 

- Zárt térben történő dohányfüst ártalmak elkerülésének lehetőségei; 

- Nyílt térben történő dohányfüst ártalmak elkerülésének lehetőségei; 

- Milyen hátrányok érhetik a családtagokat a környezeti dohányfüst ártalom miatt; 

- Pozitív minta szerepe a gyermek életében; 

- Kitől kérhet segítséget a leszokás támogatáshoz; 
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- Hogyan és miért figyeljen környezetére egy dohányos ember, miért van 

nemdohányzók védelme érdekében létrehozott szabályozás. 

 

Értékelés 

A védőnői látogatás a család otthonában folyamatos tevékenység. Ez lehetőséget biztosít 

arra, hogy beszélgessünk a kitűzött célok, részcélok megvalósulásáról, a haladásról. Szükség 

esetén új célokat határozzunk meg. A közösen kitűzött célokat számos élethelyzet 

módosíthatja. Néhány példa a mindennapi életből: ha a család elköltözik régi lakhelyéről, 

ahol a családtagok dohányoztak, a probléma magától is megszűnhet. Beteg hozzátartozó 

ápolása a családon belül elindíthatja a magatartás-változást. Várandós anya férjét előzetes 

letartóztatásba helyezték, ami után a zárt térben történő folyamatos dohányzás megszűnt. 

Sajnos olykor egy újabb gyermekbetegség riasztó megjelenése, esetleg a csecsemő kórházba 

kerülése indítja el a szükséges folyamatokat, ahol más egészségügyi szakdolgozók is felhívják 

a szülők figyelmét a passzív dohányzás következményeire. A magatartásváltozás magától, 

saját döntés alapján is megtörténhet egy védőnői tanácsadást követően, ez a legideálisabb 

helyzet. A saját döntésen alapuló pozitív változtatás valódi eredmény, sikeressé teszi a 

célkitűzések megvalósítását. Az értékelés folyamatában kiemelt szerepe van annak, hogy 

megbeszéljük, elemezzük, miért nem sikerült a kitűzött célok elérése. Kérjük meg a 

gondozásban résztvevő személyeket, fogalmazzák meg ezeket. A pozitív változások esetén is 

elemezzük, hogy hogyan sikerült megvalósítani a célokat, ehhez milyen eszközöket, 

erőforrásokat sikerült mozgósítani. A célok megvalósulása esetén a dicséret, elismerés 

fontos tényezője a további dohányfüstmentes élet fenntartásának. Minden változtatással 

kapcsolatban fontos az elismerés, amennyiben nem sikerült a dohányfüstmentes környezet 

megvalósítás, kérni kell a családtagokat, fogalmazzák újra, mit tudnak tenni a mielőbbi 

megvalósítás érdekében. Kérdezzük meg a családtagokat, milyen segítségre, erőforrásra van 

leginkább szükségük ahhoz, hogy ez sikeresen megvalósuljon. Beszéljünk a megvalósítás 

időkorlátairól is, azaz mit tud vállalni a család annak érdekében, hogy mielőbb füstmentes 

legyen az otthoni környezet. 
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Családtervezők és a dohányzás 

 

A családtervezés a gyermekvállalás tudatos előkészítését jelenti a pár számára. Ebben 

mindkét félre kiterjedő anamnézisfelvétel és számos szűrővizsgálat elvégzése mellett, a 

várandósság létrejöttét befolyásoló életmódbeli tényezők megismerése is szerepel. Az 

életmódtényezők közül a fogantatást megelőzően különösen fontos a 

szenvedélybetegségekre vonatkozó részletek felmérése. A dohányzásról való leszokást segítő 

módszerek és az ezt biztosító intézményrendszer kétszintű: 

- „Minimál intervenció,” vagyis a dohányosok motiválása és tanácsadás a leszokás 

elhatározására, valamint a szakellátás felé való irányítás. 

- A szakellátás szintje, vagyis a „programszerű leszokástámogatás”, amikor speciálisan 

képzett szakember segít a leszokásban. 

Amennyiben valamelyik, vagy mindkét fél dohányzik, általában a minimál intervenció 

lépéseit követve kezdődik a leszokás támogatás folyamata. A minimál intervenció a leszokás 

támogatási módszerek rövidített változata, un. „3A” módszer, mely csupán néhány percet 

vesz igénybe és emiatt bármilyen szituációban alkalmazható.  

Ennek lépései:  

1. A dohányzási szokásokra való rákérdezés (ASK). 

2. Dohányzás esetén a leszokás tanácsolása (ADVICE). 

3. A leszokási szándék feltérképezése (ASSESS). 

Ez a rövid intervenciós program kiegészíthető az un. „5A” módszerrel (46. ábra), amelyben 

az előző három pont mellett szerepelnek még: 

4. Folyamatos támogatás (ASSIST). 

5. Nyomon követés (ARRANGE). 

A minimál intervención kívül a családtervezők számára ajánlható, hogy egyéb segítséget is 

kérjenek a leszokáshoz. A tanácsadó személy feladata tájékoztatást nyújtani az alap és 

szakellátók által igénybe vehető egyéb módszerekről, azok elérhetőségéről. Alapellátás 

szintjén a háziorvos ajánlhat farmakoterápiás lehetőségeket és nikotinpótló terápiát is. 
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Emellett a pulmonológiai szakrendelések szakorvosai is elérhetők, akik szintén segítenek 

eligazodni a megfelelő leszokás-támogatási módszer kiválasztásában. Részt lehet venni 

egyéni és csoportos leszokás-támogatásban és mivel a dohányzásnak számos egyéb 

magatartási komponense is van, ezért ezekkel a segítségekkel hatékonyabbá válik a leszokás 

(Egészségügyi Szakmai Irányelv, 2014). 

A motivációs interjú egy olyan módszer, mely kapaszkodót nyújt a dohányzással kapcsolatos 

ambivalenciák megfogalmazására és segíti a függő személyeket a változásra való 

motiválásban. A motivációs interjú az empátia kifejezésén, az ellentmondásosság (vannak 

célok, de nincsen cselekvés) felismertetésén, a vita, utasítás elkerülésén, az ellenállás 

okainak tisztázásán és az önbizalom megerősítésén alapul. A családtervező pár számára a 

dohányzás abbahagyása a tervezett várandósságot megelőző 3–6 hónapban ajánlott. Ennek 

az a magyarázata, hogy ennyi idő minimálisan szükséges a szervezet tisztulási folyamatához, 

valamint a sóvárgás csökkentéséhez, párhuzamosan új életmódelemek bevezetéséhez, tehát 

akár egy teljes életmódváltáshoz. A leszokás támogatásban való részvétel több héten át 

történik. A dohányzás esetén a leszokás sikere, nagymértékben függ az egyén közreműködési 

hajlandóságától, az adherenciától. 

Egyéni leszokási program esetén a páciens a szakemberrel előre meghatározott időpontban 

találkozik és a függőség ismeretében döntenek arról (függőség mérése lásd később), hogy 

gyógyszeres vagy gyógyszermentes formában történjen a támogatás, ez a folyamat általában 

hetekig tart. 

Családtervező felnőttek számára ajánlott a kiscsoportos leszokás támogatás is, melyben 8-

10 fő egymást erősítve vesz részt a programokon. A támogató személy ez esetben is 

szakember. 

A „QUITLINE” szolgáltatás, egy proaktív telefonos szolgálat, melyben a leszokni vágyók 

telefonon bejelentkeznek és visszahívják őket a szakemberek. WHO protokoll alapján, de 

mégis személyre szabottan történik a tanácsadás több alkalommal, melyben számos 

dohányzást érintő témáról történik a személyes beszélgetés. A szakértők a motiválást ebben 

a formában is intenzíven alkalmazzák. 

Mivel az orvosok vagy pszichológusok által vezetett programokon nem mindenki tud 

megjelenni, lehetőség van az ún. „zöld szám” hívására is, melyben a szakemberek további, 
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akut segítséget is képesek nyújtani (Országos Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani 

Központ).  

Elérhetőség: www. leszokaspont.hu 

Zöld szám: 06-80-44-20-44 

 

45. ábra: A leszokástámogatás folyamata 

 (Forrás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a dohányzásról való 

leszokás támogatásáról alapján) 
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46. ábra: A minimál intervenció modellje „3A” és „5A” modell 

 

"Ask" Kérdezés   Dohányzási szokások részletes feltérképezése. 

Magatartásváltoztatás modelljének beépítése. 

"Advise" Tanács  Dohányzó személyek számára a dohányzás abbahagyását kell 

javasolni. 

Javasolnám, hogy fontolja meg a leszokást! Ez az egyik legjobb 

dolog, amit az egészsége és a jól-léte érdekében tehet. 

Abbahagyás hatásait ismertetni. 

"Assess" Értékelés  A dohányzás abbahagyására való hajlandóság értékelése, a 

leszokás szándékára való rákérdezés. Motiváció felkeltése.  

"Assist" Támogatás   A leszokási folyamat támogatása.  

Jelenlét a gondozásban, folyamatos motiválás. 

"Arrange" Nyomonkövetés  A leszokás folyamatának követése, visszaesések megelőzése. 

Felkészítés a nehezebb napokra. 

  

ASK 

kérdezés 

ADVICE 

tanács 

ASSESS 

értékelés 

ASSIST 

támogatás 

ARRANGE 

Nyomonköv
etés 
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47. ábra: Minimál intervenció lépései 

 

 

Egyéni tanácsadásban, motiváció felkeltésében alkalmazható kérdéscsoportok 

A leszokás sikere több tényezőtől függ, a nikotinfüggőség mértékétől és a leszokni vágyó 

ember elhatározásától, a program intenzitásától, a környezet támogató szerepétől. Az 

elhatározás megerősítése elősegíti a döntést. Kérdések: 

- Miért szokjon le? Érvek a leszokás mellett. 

- Miért ártalmas a dohányzás? 

- Miért olyan nehéz a leszokás? 

- Mit nyer azzal, ha leszokik? 

- Mennyibe kerül a leszokás? 

- Leszokás vagy visszaesés? 
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- Hol, kitől kaphat segítséget a leszokáshoz? 

Leszokás első „STOP” napjának meghatározása fontos lépés. Hatékonyabb, ha valaki a 

cigarettát teljesen leteszi és nem fokozatosan csökkenti a szálak számát. A páciensnek fel kell 

készülnie a leszokás napjára. Hétvégén, szabadság alatt, nyugalmasabb időszakban kell 

letenni a cigarettát, amikor a stresszhelyzetek könnyebben elkerülhetők. A változásra a 

környezetet is fel kell készíteni. Kérni kell a családtagok toleranciáját és támogatását, a fizikai 

környezetből el kell pakolni minden dohányzásra emlékeztető eszközt. Kérni kell őket arra is, 

hogy a családtagok ne gyújtsanak rá a leszokó félben lévő egyén jelenlétében. A leszokásnak 

vannak „mellékhatásai”, melyről tájékoztatni kell a pácienst: sóvárgás a nikotin után (2 hét), 

éhségérzet (10 hét), lehangoltság (4 hét), nyugtalanság, türelmetlenség (4 hét), a 

koncentráló készség csökkenése (2 hét), ingerlékenység, izgatottság, szorongás (4 hét), alvási 

problémák (1 hét), emésztési zavarok, székrekedés (4 hét). 

Lehetőség van még egy úgynevezett „5R módszer” alkalmazására is, amennyiben a dohányzó 

aktuálisan nem kíván leszokni, és a tanácsadó nem képzett a motivációs interjú 

alkalmazásában.  

Lépései és gyakorlati javaslata az alábbi táblában látható: 

7. táblázat: 5R módszer lépései és javaslatok 

Lépések Példamondatok 

Relevancia – Relevance  

A leszokás jelentőségének egyénre szabott 

hangsúlyozása. 

„Mit gondol, Ön számára miért lenne fontos 

leszokni a dohányzásról?” 

Jobb lesz a közérzete, a fizikai állapota. 

Jobban érzi az ételek ízét. 

Megszűnik a reggeli köhögés. 

Pénz takaríthat meg. 

Veszélyek – Risk 

Egyénre szabott kockázati tényezők (pl. 

terméketlenség, malignus betegségek) 

ismertetése. 

„Ugyan még nem áll készen arra, hogy 

Várandósságra, csecsemőkre, 

kisgyermekekre vonatkozó egészségi 

hatások. 
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mostanában leszokjon a dohányzásról. Mit 

hallott vagy mit tud arról, hogy hogyan hat a 

dohányzás a gyermekére?” 

Jutalmak – Rewards  

A leszokással járó egyénre szabott előnyök 

ismertetése. 

„Ön szerint miért lenne jó leszokni a 

dohányzásról?” 

Új barátokra tehet szert a nem dohányzók 

között. 

Kisebb az esélye annak, hogy a gyerekei 

dohányozni fognak. 

Csökken a dohányzás okozta betegségek 

kockázata. 

Akadályok – Road-blocks  

A leszokást akadályozó, megnehezítő 

körülmények feltárása. 

„Az Ön számára miért lenne nehéz leszokni a 

dohányzásról? Mi az, ami a leginkább 

akadályozza Önt a leszokásban?” 

Megértem az aggályait. Sok dohányzó 

ember gondolja hasonlóan, mint Ön. De 

ezek az akadályok leküzdhetők. Átmenetileg 

rosszabb lehet a hangulat. 

Ingerlékenyebb lehet. 

Elvonási tünetek megjelenése. 

Más szokásokat kell megtanulni. 

Testtömeg-gyarapodás. 

Ismétlés – Repetition  

A leszokás tanácsolása többszöri alkalommal. 

Minden találkozási alkalomkor meg kell 

ismételni a motivációs intervenciót. 

 

Leszokás támogatás a várandósság alatt 

 

Várandós nők esetén, az életmód-tanácsadások során vagy bármilyen eseti tanácsadás 

kapcsán bármikor alkalmazható a minimál intervenció „3A”, illetve az „5A” módszere. 

Mindkettő elterjedt a nemzetközi gyakorlatban, hazai viszonyok esetén is alkalmazhatóak, 

hiszen rövid, beilleszthető a mindennapi tanácsadási rendbe, minden része néhány percet 

vesz csak igénybe. A minimál intervenciónak az a célja, hogy a fennálló problémát egy rövid 

interakcióban feltárja a szakember, és megfelelő együttműködés esetén motiválást, 
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támogatást indítson el annak érdekében, hogy ez az adott probléma elmozduljon a megoldás 

irányába. A dohányzás problémájáról szóló minimál intervenció középpontjában az a 

törekvés áll, hogy segítsen elindítani azt a folyamatot, amely a leszokás irányába vezet, 

segítsen mérlegelni és értékelni ezt a helyzetet. A minimál intervenció az „5A” módszer 

lépéseit részletesen az Egyéni Egészségfejlesztés Módszertan szakmai anyag tartalmazza, 

Leszokás támogatás lehetőségei a várandósság alatti dohányzás esetén fejezetben (238-248 

oldal). https://efop180.antsz.hu/tajekoztetok-nepegeszsegugy/modszertan.html 

8. táblázat: Dohányzási csoportok 

(Forrás: WHO FCTC, Indicator Conpendium, 2013.) 

 

1. Nem dohányzó az a személy, aki a felmérés 

pillanatában egyáltalán nem dohányzik. 

2. Dohányzó az a személy, aki a felmérés 

pillanatában napi rendszerességgel vagy 

alkalmanként dohányterméket fogyaszt. 

 Soha nem dohányzó: nem dohányzik és  

               élete során kevesebb, mint 100 szál                  

               cigarettát szívott el.  

 Már nem dohányzó (ex-dohányos):  

              korábban naponta dohányzó volt, de  

              abbahagyta a dohányzást.  

 Valaha alkalmi dohányzó (ex-alkalmi  

              dohányos): alkalmi dohányos volt, de  

              abbahagyta a dohányzást. 

 Alkalmi dohányzó (nem minden nap 

dohányzik: egyre kevesebbet szív, el 

akarja hagyni a dohányzást;  

folyamatosan dohányzik, de nem 

naponta; kísérletezik a dohányzással) 

 Naponta dohányzó (naponta legalább 

egyszer dohányzik. 

Az elszívott cigaretták száma alapján 

(nem egységes nemzetközileg)  

 könnyű dohányos: 

<10szál/nap  elszívása esetén;  

 erős dohányos: >20 szál/nap 

elszívása  esetén.  

 

 

Függőségi szint mérése 

Ennek egyik lelhetősége a Fagerström Nikotin Dependencia kérdőív alkalmazása, amely hat 

kérdés megválaszolásán keresztül tudja mérni a fizikai függés szintjei. A kérdőív elérhető az 

Egyéni egészségfejlesztő módszertana szakmai anyag 260. oldalán. 

https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET

_V1_Publ.pdf  

https://efop180.antsz.hu/tajekoztetok-nepegeszsegugy/modszertan.html
https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET_V1_Publ.pdf
https://efop180.antsz.hu/attachments/article/120/Egyeni_egeszsegfejlesztes_modszertana_ET_V1_Publ.pdf
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Idő hiányában, a kérdőívben is szereplő két kérdés segíthet a függőségi szint gyorsabb 

megállapításában. 1. Felkelést követően mennyi időn belül gyújt rá? 2. Naponta hány szál 

cigarettát szív el? Amennyiben 30 percen belül történik az első cigaretta elszívása, és 

naponta 10 szálnál többet dohányzik a várandós, függőségi szintje erősebb (Vajer, 2013; 

Egészségügyi Szakmai Irányelv, 2014). 

 

Közösségi színtéren történő egészségfejlesztés  

 

A közösség olyan emberi kapcsolatrendszert jelent, amelyben az emberek rendszeresen vagy 

alkalomszerűen érintkeznek egymással. Állhatnak ismerősi viszonyban, hiszen kapcsolatukat 

meghatározhatja a közös földrajzi helyhez kötöttség, hagyományok, közös származás és 

értékek. A közösség egyfajta kommunikációs rendszert képez, társas erőforrások helyszíne, 

amelynek eszközeit igénybe lehet venni, és amelyben az egyén a többiek számára is egyfajta 

erőforrást jelent. A közösségi ellátás a szenvedélybetegek alapszolgáltatását jelenti 

általában, legnagyobb értéke a természetes emberi kommunikációban rejlik. A függő 

személyeknek segít az emocionális problémák feldolgozásában, és a motiváció fokozásában 

(A közösségi ellátás szenvedélybetegek részére, 2008). 

A dohányzásról való leszokás támogatásában bizonyítottan hatékony egyéni és csoportos 

tanácsadás tartalmi elemeiben többnyire megegyezik, azonban számos ponton eltérő a két 

tanácsadási forma. Míg az egyéni tanácsadás magára a várandósra (vagy családtagjára) 

fókuszáló kizárólagos figyelmet jelent, addig a csoportos tanácsadás, idő és 

költséghatékonyabb forma, mivel egyszerre több személlyel foglalkozik. Emellett építkezik a 

csoporttagok jelenléte miatt a társas támogatottságra is, egymás megerősítését állítja 

fókuszba, valamint felhasználható a személyek közötti interakció is. 

A dohányzásleszokás támogatásában a közösségi színterek lehetnek a tanácsadók nagyobb 

helyiségei, ahol egészségfejlesztő előadásokat lehet tartani a várandósoknak, vagy a földrajzi 

területhez tartozó egészségházak, művelődési központok és egyéb tanácstermek is. Az 

Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) is alkalmasak lehetnek egyéni vagy kiscsoportos 

támogatáshoz, működésük során megvalósítható a zárt csoportban való részvétel. A 

lakossági egészségfejlesztő programok esetén gyakran használnak sátrakat, illetve szabad 
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tereket is egészségfejlesztés céljára, de fontos kiemelni, hogy ez utóbbiak a várandósság 

alatti dohányzásleszokás-támogatás szempontjából nem megfelelőek, mert intim légkör 

biztosítása szükséges. Ebben a témában és a várandósok esetén, zárt csoportokban van 

tehát szükség a leszokás támogatásra. Az egészségfejlesztő előadást, interaktív beszélgetést 

egyéb ösztönzőkkel is ki lehet egészíteni, például a hátrányos helyzetű lakosság esetén 

szociális támogatások nyújtása vonzóbbá teheti a programokat (példa: roma 

önkormányzatok által szervezett összejövetelek, melyeken közös főzés, ruha-, játékosztás, 

vagy meleg étel, tartósélelmiszer-osztás van ösztönzésképpen, eközben rövid egészséget 

támogató előadás tartása illeszthető a programba a nők vagy a várandósok számára).  

A közösségi gondozás során a szakemberek feladata, hogy csoporton belül megtalálják a 

kevésbé motivált személyeket. Motivációt nyújtsanak a csoporttagoknak. Az egyéneknél 

elősegítsék a célok megfogalmazását, a döntés előkészítését. A közösségi szinten zajló 

foglalkozás során beemelhető a pszichoedukáció, melyben lényeges a tájékoztatás a 

dohányzás lehetséges következményeiről, a függőség természetéről. A megbeszélés 

lehetőséget ad a problémák megoldására és növeli az én-hatékonyságot. 

A közösségi programokat egyéb lakossági egészségnapokhoz, vagy a dohányzáshoz 

kapcsolódó világnapokhoz is hozzá lehet rendelni. 

Várandósok esetén talán a legjobb lehetőséget a leszokásprogram elindítására a szülők 

különböző önsegítő csoportjai jelentik például a „Biztos Kezdet Gyermekházak” 

programjában.  Ezek a kezdeményezések a hátrányos településeken élő családokat 

támogatják, melyben a közösség igényeihez alkalmazkodó preventív programok is 

megjelennek, számos készség fejlesztése mellett. Kifejezett célkitűzése a programoknak a 

szülői kompetenciák fejlesztése is (A Biztos Kezdet program és a Gyerekházak leírása). 

A roma nemzetiség közösségeinek szóló intervenciók a roma önkormányzatok szervezésében 

jelenhetnek meg, hatásosságuk részben abban rejlik, hogy a szakembereken kívül, idősebb 

roma vezetők vagy mediátorok is részt vesznek a programokon, ezáltal segítik a megértést 

vagy meggyőzést. A roma vezetők nagyobb hatással tudnak lenni a fiatalok magatartására, 

ők maguk nagyra értékelik, hogyha a közösségükbe tartozó egyének szakemberektől is 

támogatást kapnak.  Szerepük annál is inkább fontos, mert a roma/cigány nemzetiségek 

vizsgálatai egyértelműen bizonyítják a környezeti dohányfüst-expozíció szinte folyamatos 

jelenlétét a családok otthonában. 
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Valójában a várandósság alatti szenvedélybetegségek és a társadalom ítélkezései miatt 

Magyarországon kifejezetten ebben az élethelyzetben élő dohányzó várandósok számára 

nem terjedtek el egyéb leszokást támogató közösségi programok. A várandósság során 

egyelőre az egyéni tanácsadási forma a domináns, melyben lehetőség kínálkozik a probléma 

bizalmas kezelésére, noha a csoportban rejlő erők hatékonyan tudnának segíteni a leszokás 

támogatásban. 

A környezeti dohányfüstártalom csökkentésében az egyén döntésének, cselekvésének, saját 

és gyermekei érdekvédelmének egyszerre kell jelen lennie. Az egyéni tanácsadás mellett 

egyre nagyobb tér jut közösségi egészségfejlesztő programoknak, melyben akár spontán 

módon vagy előre meghatározott témákban történik a kommunikáció a felek között. A 

csoportban a tagok egymástól pszichológiai támogatást, tapasztalatokat, új ötleteket is 

meríthetnek. A csoport létszáma azonban meghatározhatja a benne lévő tagok 

együttműködését. Kisebb csoportokban a témákba való bekapcsolódásra, aktív 

közreműködésre kedvezőbbek a lehetőségek. A közösségi gondozás, illetve a közösségek 

számára létrehozott intervenció a környezeti dohányfüst-expozíció témájában 

mindenképpen jó lehetőség arra, hogy változásokat érjünk el. Ennek az az oka, hogy a 

dohányzó egyének könnyebben megérthetik a szabályozások szükségességét és saját 

szerepüket az expozíció csökkentésében, abban az esetben, ha nem csak a szakemberektől 

hallják azokat, hanem a dohányzó vagy leszokó tagoktól is. Érdemes tehát a csoportos 

gondozási formát interaktívvá tenni, hogy mindenki bekapcsolódhasson a kommunikációba. 

Erre lehetőség nyílik a szülők különböző önsegítő csoportjában, „biztos kezdet házakban”, 

gyakorlatilag bármilyen szülők számára létrehozott csoportokban.  

A közösségi gondozás szólhat azonos vagy különböző korosztályú személyeknek, az expozíció 

tekintetében jobban érintett csoportoknak, vagy csak általában a lakosság számára. Ezeknek 

erős közösségépítő hatása is lehet. Vidéki, kisebb közösségek, városok és a fővárosi kerületek 

által megszervezett közösségi programok egyaránt alkalmasak arra, hogy a dohányzás és az 

expozíció témakörében felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára, növeljék az egyének 

felelősségét a saját egészségük és családtagjaik megóvása érdekében. A dohányzásmentes 

világnapok figyelemfelhívás lehetőségét rejtik magukban, és belépést is biztosítanak a 

közösségek számára egy-egy dohányzáshoz kapcsolódó téma részletesebb megismerésére.  
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Az Egészségfejlesztési Irodák (EFI) működésének egyik célja a lakosság egészségi állapotának 

javítása, elsősorban a népegészségügyi szempontból magas kockázatot jelentő káros 

szenvedélyek és betegségek megelőzésével kapcsolatban. Tevékenységük kiegészíti a 

dohányzás megelőzési, leszokástámogatási törekvéseket, a passzív dohányzás ártalmainak 

csökkentését, elkerülését. Mind az egyéni tanácsadások, mind a lakosság és a közösségek 

számára nyújtott további támogatások újabb alternatíváját jelentik (Bezzegh, 2016).  

A védőnőknek, szakembereknek a közösségi programokban szervezői és moderátori szerepe 

van. A lakosság elérése többféle formában lehetséges. Ehhez a személyes felkeresés, 

tanácsadások során a figyelem felhívása, szóróanyagok elhelyezése, plakátok kihelyezése, a 

helyi médiákban és sajtóban történő hirdetés is megfelelő. A védőnőnek segítenie kell abban 

is, hogy a csoport jól működjön, benne a másik ember tisztelete érvényesüljön.  Motiválni 

kell a résztvevőket arra, hogy ötleteiket elmondják, javaslatokat tegyenek, megosszák 

előzetes tapasztalataikat a dohányzással, leszokással, a rizikó elkerülésével kapcsolatban. A 

védőnőnek ösztönző szerepe van abban, hogy a csoporttagok megoldásokat találjanak ki 

egy-egy problémára. Ilyen lehet például, hogy hogyan kerülhető el a családi konfliktus a 

dohányzó családtagokkal, az otthoni dohányzás miatt. Hogyan érdemes a nagyszülők 

dohányzására hatni, hogy elkerülhető legyen az unokák expozíciója. A „Biztos Kezdet 

Gyermekházak” programjába a környezeti dohányfüst expozíció csökkentésének lehetőségei 

is megjelennek. A kifejezetten hátrányos helyzetben élő szülők, családtervezők, ezekbe a 

programokba könnyebben bevonhatók, hiszen a kezdeményezés célja részben a szülői 

kompetenciák és a problémamegoldó készségek fejlesztése is (Biztos Kezdet Gyermekház 

működésének módszertani ismérvei, 2013). 

 

Közösségi gondozás a 3–6 évesek egészségvédelme érdekében 

A dohányzással összefüggő magatartásminták már a bölcsődés és óvodás korosztálynál 

erősen bevésődnek, ezért a dohányzásmegelőzési programokat érdemes már óvodás korban 

elkezdeni. 

A közösségi gondozás egy speciális formájának számít a 3–6 éves korosztály preventív célból 

történő egészségfejlesztése a dohányzással kapcsolatban. Igaz ugyan, hogy a családokban 

történő dohányzás arányai jelentősen csökkentek az elmúlt években (amíg 1999-ben a 
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családok 50,5%-ban volt dohányzó személy, addig 2009-ben már csak 41%-ában), mégsem 

lehetünk elégedettek, mivel ezeket a gyermekeket, akár naponta érheti dohányfüst. 

(Dohányzás Fókuszpont, 2019). A viselkedésformákat az óvodás gyermekek utánzásos 

viselkedéssel sajátítják el. Sokkal erősebb lesz a hatás, ha olyan embert másolnak, aki 

érzelmileg közel áll hozzájuk. Az óvodai dohányzásprevenció a megelőzés egyik 

leghatékonyabb formája, ugyanis a helytelenítő attitűd még kialakítható a gyermekben. A 

program lényege, hogy az óvodáskorúaknak az ismeretátadás mellett magatartásformálását 

is elérjék. Az óvodapedagógusok nevelési tervébe illesztett program az 5-6-7 éves gyermekek 

számára készült. Az ismeretek bővítésére és az ok-okozati tényezők feltárására mese áll 

rendelkezésre. A saját akaratot és döntést is figyelembe vevő program az óvodáskorú 

gyermekek egészségfejlesztését is tűzi ki célul együttműködve a szülőkkel. A passzív 

dohányzás elleni fellépést, a káros hatások elszenvedésének kikerülését is megtanulják a 

gyermekek a program kapcsán. A gyermeknek meg kell tanulnia a káros hatásokat is, mert 

azok ösztönzően hatnak a károsító magatartással szemben. Az egészséges életmód 

alakításának minden aspektusát érinti a program, ugyanis nem szétválasztható ebben a 

korosztályban az érzelmi, értelmi nevelés és szocializáció. Az oktatás egyszerre tanít és 

tartalmaz játékos, mozgásos, kreatív-művészi elemeket is. 

A program akár napi, vagy heti gyakorisággal is alkalmazható az óvodapedagógus döntésére 

bízva. Az együttműködés tekintetében ugyanazok a kapcsolatrendszerek működtethetők, 

akik a hagyományos, hétköznapi életben is partnerek, azaz másik óvodák, iskolák, a védőnők 

és végül a legfontosabb együttműködő partnerek maguk a szülők, akiket lehetőség szerint 

maximálisan be kell vonni a tevékenységbe.  Óvodai programdobozok ezen a linken 

kérhetők: https://megelozes.cikiacigi.hu (Óvodai dohányzásmegelőzési program).  

Óvodai Dohányzás Megelőzési Program 

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet Dohányzás Fókuszpontjának (OEFI DF) programja, az 

óvodáskorú gyermekek dohányzásprevencióját és egészségvédelmét tűzték ki célul. Ennek fő 

feladatai közé tartozik az óvodáskorú gyermekek ismereteinek felmérése, és az életkori 

sajátosságok figyelembevételével történő attitűdformálás, a passzív dohányzás 

elkerülésének támogatása. A programban a szakemberek játékos formában (meséken, 

kirakós és társasjátékon keresztül) ismertetik meg a gyerekekkel a fogalmakat, a helyes 

https://megelozes.cikiacigi.hu/
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viselkedés irányát (lásd részletesen az előző, közösségi egészségfejlesztés fejezetben) 

(Dohányzás Fókuszpont, Cselekvési terv).  

 

Iskolai Dohányzásmegelőzés 

Az iskoláskorúak teljeskörű egészségfejlesztésének célja, hogy az iskolai környezetben a 

gyermekek egészségi állapotukat hatékonyan fejlesztő foglalkozásokon vegyenek részt. 

Ebben kiemelt figyelmet kell fordítani a szenvedélybetegségek megelőzésére [20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet]. 

A gyermekek attitűdformálásának egyik lehetősége a „Ciki a cigi” programban való részvételi 

lehetőség. Ebben játékszoftverrel, hordozható érintőképernyős eszközzel, mulázzsal és 

weboldallal történik a gyermekek attitűdformálása. A programban filmek, játékok, képek, 

interaktív előadások segítik a gyerekek prevencióját.  

A mindennapi nevelési tervbe nem csak az óvodáknak szükséges a dohányzásprevenciót 

beépíteni, de az iskoláknak is. A kortársoktató hálózat kiépítésében az orvostanhallgatók 

segítik a középiskolás gyermekek képzését, melynek elsajátítása után, már 

dohányzásprevenciós képzést tarthatnak iskolájukban (Dohányzás Fókuszpont, Cselekvési 

Terv). 
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12. Drogprevenciós tevékenységek a védőnői munka során 
 

Bevezetés 
 

Folyamatosan jelen lévő társadalmi kérdés, kik és miért is fogyasztanak drogot, mi minősül 

drognak, mi a közvélemény megítélése a drogfogyasztó emberekkel kapcsolatban, milyen 

problémát jelent a drogfogyasztás, és mint jelenség, hogyan kezelhető. Ezekre a kérdésekre 

korszakonként, időszakonként eltérő válaszokat kapunk, de egy dologban egyezőségeket 

mutatnak: a kábítószer egészségkárósító hatása miatt nemcsak egyéni, hanem társadalmi 

szintű preventív és gyógyító intézkedésekre is szükség van. 

A drogfogyasztással leginkább érintettek életkora 18–34 év közötti, amely a gyermekvállalás 

leggyakoribb időszaka is egyben, ezért nagy figyelmet kell fordítani a gyermeket vállaló nők 

és férfiak, várandós nők kábítószer-fogyasztásának kérdés-, és problémakörére. Mivel a 

kábítószer-fogyasztás és a kábítószer-függőség nem csak az anya, apa megbetegedését 

jelenti, hanem a magzatét is, ezért számos preventív intézkedésre van szükség a 

családtervezés, a várandós- és családgondozás alatt.  

A népegészségügyi jelentőséget a drogok által okozott betegségek igen magas gyakorisága és 

halálozási aránya adja meg. Szociális jelentőségét főként a drogfogyasztók családja érzékeli. 

 A drogfogyasztás igen jelentős mértékben járul a következő élethelyzetekhez: 

- a munkaképtelenséghez,  

- a társadalmi-gazdasági lecsúszáshoz,  

- hajléktalansághoz,  

- munkanélküliséghez, 

- bűncselekmények elkövetéséhez.  

A bekövetkezett társadalmi ellehetetlenülés mintegy ördögi körként fokozza a drogok 

fogyasztását. Ennek anyagi vonzatai pedig egyre gyakoribb és egyre súlyosabb 

bűncselekmények elkövetésére kényszerítheti a drogfüggőt a bolti lopástól kezdve a 

prostitúción át az életellenes bűncselekményekig, ami a kriminális jelentőséget adja.  

A védőnői gondozásban nehézséget okoz 

- a szerhasználó nők rejtőzködő magatartása,  
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- a szerhasználó várandós nők és kisgyermekes anyák jellemzően kedvezőtlen 

szociális helyzete, 

- hogy szakmai és személyes kérdéseket is felvet a szülészeti-nőgyógyászati, 

addiktológiai, pszichiátriai, szociális, pszichológiai ellátásban egyaránt, 

- hogy pontos adatok nem állnak rendelkezésre a szerhasználó nők számáról és 

a probléma prevalenciájáról Magyarországon és Európában sem, 

- hogy a társadalom megítélése szerint a drogfogyasztás devianciaként jelenik 

meg, mivel negatív hatással van az emberi értékrendre, valamint a 

szerfogyasztók társadalmi kirekesztettségét eredményezi, 

- hogy a kábítószer egészségkárósító hatása miatt nemcsak egyéni, hanem 

társadalmi szintű preventív és gyógyító intézkedésekre is szükség van. 

 

Epidemiológiai helyzetkép 

 

A droghasználat adataival kapcsolatos vizsgálatok jellemzően 4 évente kerülnek 

megszervezésre, így jelenleg a legfrissebb adataink a 2015-ös vizsgálatokból származnak. 

Napjainkban a kábítószer fogyasztás jelensége komoly problémát jelent. A 2015-ös vizsgálat 

leíró statisztikai adataiban a nők 8,1%, a férfiak 12,1%-a fogyasztott élete során legalább egy 

alkalommal valamilyen tiltott drogot (Paksi et al. 2018a). 

Az elmúlt évben tiltott szert fogyasztó 18–64 éves lakosság 68,1%-a használt egynél több féle 

tiltott drogot, 34,6%-a 3 vagy annál több tiltott szert. A fiatal felnőttek körében is hasonló a 

polidrog-használat elterjedtsége az elmúlt évben tiltott szert fogyasztók körében: a kettő 

vagy annál több típusú szert fogyasztók aránya e populációban 63,4%, a három vagy annál 

több típusú szert fogyasztóké pedig 34,7% volt (Paksi et al. 2018).  

Az illegális drogok használata a várandósság alatt kétszeresére, háromszorosára emeli a 

halvaszülés kockázatát (Neonatal Abstinence Syndrome, 2014).  

A rendszeres kábítószer-használat, méhen belüli expozíció bizonyos gyógyszerek (drogok) 

esetében az újszülöttet is érinti. Kognitív, viselkedéses, valamint neurológiai károsodások 

írhatók le (Tortoriello & mtsai., 2014; Gorman & munkatársai, 2014). 

A várandósság alatt drogot használó ismert esetek száma alacsony. Becslések szerint a 

súlyosan függő nők közül évente 50–100 esik teherbe, akik későn (második vagy harmadik 
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trimeszterben) jutnak az egészségügyi-szociális ellátórendszer látóterébe (Csorba, Pataki, 

Péterfi 2011, Kaló és mtsai 2011). 

 

Tiltott szerfogyasztással kapcsolatos 2015. évi adatok láthatóak a következő ábrán hazánkra 

vonatkoztatva. 

48. ábra: Tiltott szerfogyasztás Magyarországon (2015) 

 

 

Jogszabályi háttér  

Amennyiben az egészségügyi dolgozó feladatellátása során felmerül a gyanú, vagy 

tudomására jut, hogy gyermeket vállaló párok, várandós nők, anyák szerhasználat miatt 

veszélyeztetik önmaguk, gyermekük egészségét a gyermekvédelmi jelzőrendszer 

működésének és működtetésének szakmai módszereit alkalmazva kell eljárnia az 1997. évi 

XXXI. gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján. 

A 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről szabályozza, hogy a várandósság 

időtartama alatt kialakult veszélyeztetettséget is jeleznie kell a gondozásban résztvevőnek a 

jelzőrendszer tagjai felé. A gyermeket vállaló párok, várandós anyák droghasználat esetén 

veszélyeztetik a születendő gyermek, magzat egészséges fejlődését, előidézhetik súlyos 

fogyatékosságok, károsodások kialakulását a magzatban, amelyért felelősségre vonhatók. 
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26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról – 5. § e) tájékoztatja a várandóst a 

várandósság alatt követendő egészséges életmódról, különös tekintettel a dohányzás, az 

alkohol- és kábítószer fogyasztás várandósságra gyakorolt káros következményeiről, 

f)  szükség szerint tájékoztatja a várandóst a dohányzásról, az alkohol- és kábítószer 

fogyasztásról történő leszokást támogató programokról és alkalmazza a minimális 

intervenció szakmai irányelvben foglalt módszerét. 

Kapcsolódó jogszabályok 

 

- 80/2013. (X. 16.) OGY határozata Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020 

- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

- 2015. évi CXXIII. Törvény az egészségügyi alapellátásról 

- 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

- 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról  

- 1267/2019.Korm. határozat Legyen jobb a Gyermekeknek! 

- A 1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről  

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

- Gyermekvédelmi jogszabályok – jelzőrendszeri kötelezettségek szabályai 

 

A kábítószer fogyasztás Magyarországon bűncselekmény. Az illegális drogokkal kapcsolatos 

minden magatartás büntetendő. A megszerzésen és a tartáson kívül tilos a drogok 

előállítása, termesztése, kínálása, átadása, és az azokkal való kereskedés.  

A kábítószerrel kapcsolatos jogi szabályozást az Országgyűlés által 2012. június 25-én 

elfogadott új Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk.) tartalmazza.  

A Btk. a XVII. fejezetben (Az egészséget veszélyeztető bűncselekmények), hat tényállásban 

rendelkezik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekről:  

1. kábítószer-kereskedelem,  

2. kábítószer birtoklása,  

3. kóros szenvedélykeltés,  

4. kábítószer készítésének elősegítése,  

5. kábítószer-prekurzorral visszaélés,  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400026.emm#lbj5id5ae5
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6. új pszichoaktív anyaggal visszaélés. 

Ha valaki több embernek is ad drogot, akkor az forgalomba hozatalnak számít, ha pedig 

rendszeresen árusítja, akkor kereskedésért fogják felelősségre vonni.   Fontos tudni, hogy 

bizonyos eseteket szigorúbban büntetnek. Ha a drog átadása, kínálása, forgalomba hozatala 

vagy az azzal való kereskedés valamilyen „védett helyszínen”, vagy annak közvetlen 

közelében történik, a büntetési tétel jóval magasabb, mint ha máshol követik el a 

bűncselekményt. Védett helyszínnek számítanak az óvodák, általános és középiskolák, a 

felsőoktatási intézmények, a kollégiumok, a művelődési házak stb. Az is szigorúbban 

büntetendő, amikor egy nagykorú személy ad drogot egy 18. évét még be nem töltött 

fiatalnak.   A törvény különbséget tesz alkalmi fogyasztók és kábítószer-függők között, az 

utóbbiak általában enyhébb büntetésekre számíthatnak. A büntetőeljárásban igazságügyi 

orvos szakértői vizsgálat alapján dől el, hogy ki melyik kategóriába tartozik.   

A törvény szerint, ha valaki csak kisebb súlyú drogos bűncselekményt követ el, és részt vesz 

egy legalább hat hónapos folyamatos „drogkezelésen”, akkor nem fogják megbüntetni, ezt 

nevezik elterelésnek. A büntetőeljárást azonban ezekben az esetekben is megindítják, de 

amikor a gyanúsított okirattal igazolja a hat hónapos kezelés befejezését, akkor az ügyét meg 

kell szüntetni. Elterelésre elsősorban akkor van lehetőség, ha valaki ellen személyes 

használatra szolgáló csekély mennyiségű drog megszerzése vagy tartása miatt indul eljárás.   

Hogyan zajlik az elterelés? 

Először is választani kell egy lakóhelyhez közeli intézményt, ahol az elterelést szeretné 

folytatni az egyén. Maga a kezelés három formában zajlik attól függően, hogy függőnek, 

rendszeres használónak vagy csupán alkalmi fogyasztónak minősül. Ha az egyént nem 

vizsgálta meg függőség szempontjából igazságügyi szakértő, akkor az adott kezelőhelyen egy 

ún. előzetes állapotfelmérés során fogják a státuszt meghatározni, és eszerint történik a 

beosztás. A függők ún. „kábítószer-függőséget gyógyító kezelés”-ben, a rendszeres használók 

„kábítószer-használatot kezelő más ellátás”-ban, míg az „alkalmi” drogosok „megelőző-

felvilágosító szolgáltatás”-ban részesülnek. Az eltereltek túlnyomó többsége ez utóbbi 

kategóriába tartozik. 
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Ártalomcsökkentés, alacsony küszöbű szolgáltatás 

Az ártalomcsökkentés gyakorlati beavatkozások összefoglaló neve, amelynek célja a 

kábítószer-fogyasztás okozta egyéni és makroszintű egészségügyi, szociális és gazdasági 

károk mérséklése. 

Az ártalomcsökkentő programok hozzájárulnak a fertőző betegségek terjedésének, illetve a 

bűnözés vagy a halálozás emelkedésének megakadályozásához. Mivel sok esetben alacsony 

küszöbű szolgáltatások. Ezek a beavatkozások jelenthetik a kezeléshez vezető út első lépését, 

a kezelésbe nem kerülő kábítószer-fogyasztókkal való kapcsolatfelvételt.” (Drogfókusz, 2019) 

Az alacsony küszöbű kifejezés arra utal, hogy a szolgáltatást végzők nem támasztanak magas 

követelményeket az igénybe vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs 

feltétele. Speciális módon, más szolgáltatásoktól eltérően ezek a szerhasználat/ 

szerfüggés/viselkedéses problémák ártalmait csökkentő, és pszichoszociális támogatást, 

életviteli tanácsadást nyújtó programok, szolgáltatások, melyek térítés nélkül, könnyen 

elérhetőek, akár a szolgáltatás kihelyezésével, mobilizálásával is sokak által igénybe vehetők.  

Az alacsonyküszöbű eszközökkel működő szolgáltatás magába foglalja: 

- a problémaelemzést, problémamegoldást (a személyes célok meghatározásának 

segítését, változásra való motiválást, azonnali tanácsadást és segítségnyújtást, 

jogsegélyt, krízisintervenciót),  

- pszichoszociális ártalmak csökkentését (ártalomcsökkentő tanácsadást, egészségügyi 

vagy más szolgáltatásban való részvételre ösztönzést) (Kun, Felvinczi, 2010). 

Az alacsonyküszöbű intézmények/szolgáltatások jellemzői: 

- ingyenesség, 

- anonimitás, 

- nem absztinencia központú, de bizonyos szolgáltatások és módszerek 

természetes célja az absztinencia elérése, illetve fenntartása, 

- a kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető 

elvárásokat, amelyek elindíthatják a változást, 

- nem az egészségügy keretein belül, de az egészségüggyel szorosan 

együttműködve fejti ki a tevékenységét, 
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- a professzionális segítők mellett nagyban támaszkodnak önkéntesek 

tevékenységére, 

- struktúrája rugalmas (könnyen reagál a környezetben megjelenő problémákkal, 

ha kell újabb programokkal. 

Képzési anyag hasznosítása 

- A védőnői ellátás kiemelt feladata az egyes rizikó helyzetek korai felismerése, 

a kialakult egészséget károsító állapotok minél előbbi megszüntetésében 

támogatás nyújtás, az egészség visszaállításának segítése. 

- Jelen képzési anyag koncentráltan foglalja össze a szerhasználattal 

kapcsolatos legfontosabb ismereteket, amivel a védőnőt segíti a szerhasználat 

korai jeleinek felismerésében.  

- Az egészségtudományi karokon folyó védőnői képzés számára ad irányt a 

képzési tartalmak összeállításához. 

 

A pszichoaktív szerek általános csoportosítása  

49. ábra: A pszichoaktív szerek legáltalánosabb csoportosítása 

(Forrás: Mészáros et.al., 2008) 

               

A jelenleg használatos szerek általános jellemzői, használatuk és következményeik, 

leggyakrabban használt gyógyszerek és a szerhasználat tüneteinek felismeréséről 

bővebben az Egyéni egészségfejlesztés Módszertani kézikönyv 272. oldalán olvashat. 
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A drogfogyasztás viselkedésmintái 

A drogfogyasztók meghatározásához feltétlenül szükséges, hogy tudjuk, ki számít 

droghasználónak. 

- A kísérletező személy életében összesen tíznél kevesebb alkalommal használt 

drogokat. 

- A szociális-rekreációs használó megközelítőleg hetente használ drogot, de azt 

valamilyen társadalmi eseményhez (kikapcsolódás, szórakozás) kötődően teszi. 

- A szituációs droghasználó hetente több alkalommal használ drogokat, aki valamilyen 

feszültséggel járó helyzeteket (ismerkedés, szereplés) próbál kezelni szorongásoldás 

céljából. 

- Az intenzifikált használó hosszú időn keresztül naponta használ valamilyen drogot. 

- Kényszeres használó naponta többször, folyamatosan, hosszú időn keresztül használ 

drogot. 

A drogfogyasztók beazonosítását követően minél hatékonyabb preventív beavatkozásokat 

szükséges tervezni.  

A függőség kialakulásának folyamata 

A drogok fogyasztásával legtöbb esetben örömet és izgalmat keres a szerhasználó, ezek a 

cselekedetek akkor válnak károssá, ha felettük gyakorolt kontrollt elveszti az egyén, nem tud 

megállni akkor sem, amikor életét tettei már negatív irányba befolyásolják. Függőséghez a 

következő lépcsők vezetnek: 

1. Kipróbálás – kíváncsiság, presztízs, kényszer (baráti befolyásolás). 

2. Megszokás – még függőség nélkül. 

3. Visszaélés – egészségkárosító magatartás. 

4. Tolerancia – tűrés, a szervezet ellenálló képessége. 

5. Függőség – ellenállhatatlan kényszer: pszichikai és fizikai. 

6. Elvonási tünetek megjelenése a szer használatának hiánya esetén. 

 

Érintett célcsoport 

A védőnői ellátásban részesülő gondozottak a védőnő célcsoportja.  
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- Gyermekvállalásra való felkészülés idejében lévő nők, férfiak. 

- Várandós anyák. 

- 0–6 éves gyermeket nevelő családok. 

Mivel a kábítószer fogyasztás és a kábítószer-függőség nem csak az anya, apa 

megbetegedését jelenti, hanem a magzatét is, ezért számos preventív intézkedésre van 

szükség. 

 

Kockázati tényezők 

 

Gyermekek és tizenévesek esetében a szülői részvétel hiánya és szélsőséges nevelési stílusai 

nagyobb kockázatvállalást vagy kísérletezést eredményezhet az alkohol és más kábítószerek 

esetében. Azok a fiatalok, akik gyermekkorban negatív élményeket éltek át, a szülők 

bántalmazását vagy elhanyagolását, drogokat vagy alkoholt is használhatnak az érzelmeik 

kezelésére. A társak nyomása a függőség másik kockázati tényezője, különösen a fiatalok 

körében. Még akkor is, ha nem túlzott vagy agresszív, a baráti nyomás, hogy illeszkedjen, 

létrehozhat egy "kísérletezés" környezetet olyan anyagokkal, amelyek függőséghez 

vezethetnek. A tiltott szerek elérhetősége a társadalmi csoportban is befolyásolhatja a 

szenvedélybetegség kockázatát. A mögöttes mentális egészségügyi problémák növelhetik a 

függőség kockázatát. Más egészségügyi állapotok is növelhetik a függőség kockázatát, pl. ha 

műtét után vényköteles fájdalomcsillapítókat szed, akkor fennáll a függőség kockázata. A 

szenvedély kialakulásának különféle hatásai mellett nem elhanyagolható a krízishelyzetek  

szerepe sem. 

A fiatalok egészséget veszélyeztető viselkedésének számos oka lehet:  

- demonstrálhatja a szülői kontroll tudatos megsértését, bizonyítva ezzel a felnőttséget 

és rátermettséget, 

-  eszköz lehet a normaszegő tapasztalatok és élmények keresésében,  

- kifejezhet a társadalom felé irányuló értékkritikát,  

- irányíthatja pusztán a kíváncsiság is, 

- rossz családi anyagi és szociális háttér, 

- nem megfelelő nevelés (esetleg túl szigorú vagy mindent megengedő nevelés), 

- nagyszülők általi nevelés, 
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- túl jó anyagi körülmények, 

- deviáns személyiség, éretlen személyiség, 

- rossz baráti környezet, 

- túl nagy a vágy az ismeretlen és tiltott dolgok kipróbálása iránt, 

- személyiségzavarok, szellemi fogyatékosság, 

- túlzott szexuális életre való törekvés (Hurelmann, 1997). 

A felnőtté válás időszakának normális kísérőjelensége a lázadás, amely ezen szerek 

kipróbálásában, fogyasztásában is megfogalmazódhat. 

Kockázati magatartásformákat látnak a gyermekek a kiskorúak által legnézettebb televíziós 

műsorokban is (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat, szerencsejáték). 

 

Prevenció  

A prevenciós folyamatban több személy összehangolt munkája szükséges a lehetséges 

absztinencia eléréséhez. A védőnő a felismerésben és továbbirányításban, a 

pszichiáter/addiktológus orvos a fizikai gyógyulásban, a pszichológus a lélek 

megerősítésében, míg a szociális munkás a környezet és támogató rendszer előkészítésében 

kaphat jelentős szerepet. A szenvedélybetegek esetében különösen nagy hangsúlya van a 

több szempontú, és több szakterületet átölelő munkának. 

A már kialakult függőség visszafordítása igen hosszú folyamat, egy várandósság ideje alatt 

pedig nem biztos, hogy kivitelezhető. A kábítószer a fogyasztó szervezetében olyan 

elváltozásokat okozhat, amelyek a gyermek biztonságos, egészséges fejlődését nagyban 

befolyásolják. Ezért a megelőzést már gyermekkorban szükséges megkezdeni. 

Elsődleges prevenció – a szerhasználat kialakulásának elkerülése, kockázati tényezők 

azonosítása.  

Másodlagos prevenció – droghasználat kialakulásának megakadályozása, drogfogyasztás 

korai felismerése, kiemelés és drogmentesség visszaállítása.  

Harmadlagos prevenció – a már leszokott droghasználók visszaesésének megakadályozása. 

 

 



 284 

Protektív (védő) faktorok 

- Megfelelő döntéshozó készségek. 

- Társadalmilag elfogadott normák és viselkedési elvárások betartása. 

- Személyes életfordulópontjainak pozitív felhasználása. 

- Biztonságos és támogató személyes kapcsolatrendszer. 

- Reziliencia. 

A reziliencia az a képesség, amikor a kedvezőtlen, veszélyeztető környezet ellenére pozitív 

adaptáció, kedvező fejlődési kimenetel tapasztalható (Masten, Best, Garmezy, 1990). 

Reziliencia kialakulásához szükséges van: 

- pozitív adaptációra való képességre (személyiségjegy), 

- pozitív adaptáció mintázatra (kimenetel), 

- pozitív adaptáció folyamatára (személy és környezet dinamikus interakciója). 

 

Min múlik a reziliencia?  

- Gyermekek személyes jellemzőin. 

- Családi környezet jellemzőin. 

- Tágabb társas környezet jellemzőin. 

Rezilienciát meghatározó személyes jellemzők  

- jó kognitív, figyelmi és problémamegoldó képességek, tehetségek, 

- hatékony érzelem- és viselkedésszabályozás, önkontroll, 

- pozitívabb kép saját magunkról, a gyermek egészséges mértékű önbizalma magasabb 

önbecsülés, énhatékonyság-érzés, 

- pozitív életszemlélet: optimizmus, élet értelmébe vetett hit, spiritualizmus, 

- társas készségek fejlettsége, empátia, 

- hatékony megküzdési készségek a nehézségekkel, 

- nemet mondás képessége az alkoholfogyasztásra ösztönző társas befolyásolásra. 



 285 

 

Rezilienciát meghatározó családi környezet jellemzői 

- szoros, érzelmileg meleg kapcsolat egy gondoskodó személlyel/társsal, 

- érzékeny, támogató partneri magatartás, 

- értékes társas szerepek otthon, 

- kiterjedt családi háló, támogató nagycsalád, harmonikus és támogató családi légkör, 

- egészségtudatosság holisztikus megközelítésben az egyén egészségtudatos 

magatartásának kialakítása, 

- a családtagok megfelelő egészségmagatartása,  

- kidolgozott jövőkép, előre vetített célok. 

Rezilienciát meghatározó tágabb társas környezet jellemzői 

- gondoskodó, kompetens személyekkel való kapcsolat családon kívül is (barátok, 

munkatársak, edző, hitoktató), 

- a társas támogatás megléte, 

- proszociális barátok, segítő, támogató, pozitív magatartású barátok, 

- szervezett tevékenységekben való részvétel (sport, önkéntes munka), 

- pozitív munka környezet, megfelelő beilleszkedés, jó munkateljesítmény. 

Tanulságok a prevenció számára, hogy szemléletváltásra van szükség és a korai 

beavatkozások kiemelten fontosak, hangsúlyt kell fektetni a prevencióra! 

Szerhasználat korai jelei 

Szerhasználathoz kapcsolódó magatartásváltozások: titkolózás, zárkózottság, túlzott 

költekezés, kölcsönök, új (ismeretlen) baráti társaság előtérbe helyezése, régi kapcsolatok, 

családi kapcsolatok elhanyagolása, a fiatal elhanyagolja önmagát és a kötelességeit, 

céltalanná válik. Ezen túl jellemző jelek: 

- Kedélyállapot, hangulatváltozások, közöny. 

- Álmatlanság, alvási zavarok. 

- Figyelem és koncentráció képesség zavara. 
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- Térbeli és időbeli tájékozódás zavar. 

- Indokolatlan fáradság, kimerülés. 

- Szokatlan ingerlékenység, idegesség, agresszivitás. 

 

Szerhasználat késői jelei 

- Megváltozik a szerhasználó emberek korábbi életmódja, viselkedése (barátok, 

szabadidő eltöltése, hangulatok).  

- Kiégettség, üresség érzése, elmagányosodás. 

- Teljesítmény (pl. munkahely, sport, iskola) hirtelen romlása. 

- Gyakori mulasztások, hazugságok, jogszegő magatartás.    

- A családon belüli kapcsolatok megromlása. Súlyosabb konfliktusok alakulnak ki (viták, 

veszekedések, zsarolások, fenyegetések). 

- Illatszerek túlzott használata. 

- Gyanút keltő, droghasználatra utaló tárgyak azonosítása a környezetben (tabletták, 

kapszulák, bélyegek, injekciós tű, fecskendő, ampullák, érszorító). 

Pszichés tünetek  

- feldobottság, illúziók, hallucinációk, 

- idegesség, szorongás,  

- depresszió, levertség, közönyösség, kedvetlenség, 

- ok nélküli örömkitörések, ok nélküli dühkitörések, 

- túlérzékenység,  

- személyiség- vagy tudatzavar, 

- alvászavarok, rémálmok, 

- túl sok, gyakran összefüggéstelen, logikátlan beszéd,  

- indokolatlan félelemérzés, pánikérzés. 
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Testi tünetek 

- beesett, hamuszürke arcszín, bőr elszíneződése,  

- mély szemgödör, véreres szemek, 

- szédülés, fejfájás, 

- ismeretlen eredetű tűszúrások, véraláfutások,  

- szűkebb vagy tágabb pupillák, mint általában, 

- szájszárazság, orrfolyás, 

- étvágytalanság, erős fogyás, időnkénti farkasétvágy, 

- gyomor és bélműködési zavarok, 

- hirtelen megnő az édes íz fogyasztása iránti igény, 

- túlzott érzékenység külső ingerekre (fény, zaj, fájdalom), 

- szokatlan izzadás, libabőr, remegés. 

 

Magatartásbeli változások 

 

- korábbi, megszokott életmód, viselkedésváltozás,  

- eddigi érdeklődési kör, hobbi elhanyagolása, 

- teljesítmény (munkahely, sport, iskola) hirtelen romlása, 

- családon belüli kapcsolat megromlása, 

- új barátok titkolása, régi barátok kerülése, elmagányosodás, 

- kiégettség, üresség érzése, 

- pénzgazdálkodási problémák, túlzott költekezés, kölcsönkérés,  

- saját maga és ruházata, környezete elhanyagolása, ápolatlanság, 

- racionálatlan érvek egyes témák elterelése céljából, hazudozás, válaszok alóli kibúvás, 

logikátlan magyarázkodás, 

- „kontrollálatlan szabadságra” törekvés,  

- illatszerek mértéktelen használata (elnyomja a drogok illatát). 

 

A fenti jelek közül természetesen nem lehet kiragadni egyet. Előfordulhat egy-egy nagy lelki 

trauma után is levertség, zárkózottság, de biztosan nem tart magánál zöld növényi darabkát, 

tablettát, poros zacskókat. Fontos tehát, hogy a drogfogyasztó életének körülményeit, 
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előzményét jól ismerő személyt is beavassunk, amennyiben gyanúnk van arra, hogy az illető 

kábítószert fogyaszt, hacsak nem egyértelműen épp droghatás alatt áll a fiatal és a jelek 

eltéveszthetetlenek. 

Egyéni egészségfejlesztés családtervezés, várandósság időszakban 

 

A szerhasználat és anyaság témaköre egy komplex és érzékeny terület, amelyet 

multidiszciplináris keretben érdemes és kell kezelni. A drogfogyasztás ebben az időszakban is 

szülészeti-nőgyógyászati, addiktológiai, pszichiátriai, szociális, pszichológiai és morális 

szakmai és személyes kérdéseket is felvet. A gyakorlatban látható, hogy a célcsoport szociális 

(szociodemográfiai) jellemzői már eleve kockázati csoporttá teszik őket, és a szerhasználat 

gyakran a kockázat jele, nem pedig a kockázat okozója. Az anyaság a nők életében egy fontos 

időszak, a szerhasználó nők életében pedig egy fordulópont lehet. Ahhoz, hogy valóban 

fordulóponttá váljon, többfajta megközelítéssel kell a szociális-egészségügyi 

ellátórendszernek élnie (szűrés, pszichoszociális intervenciók, farmakológiai kezelések stb.), 

amelyhez az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2014-ben adta ki ajánlását.  

A kábítószert fogyasztó anyák esetében, amennyiben nem veszik igénybe a 

várandósgondozást, a jelentős betegségek – magzati fejlődési rendellenességek, a méhen 

belüli magzati fejlődés elmaradása, várandósság alatti magas vérnyomás betegség, vagy az 

akár életveszélyt is okozó várandóssági toxémia (preeclampsia) – a várandósság alatt nem 

kerülnek időben felismerésre és kezelésre.  

Az anya, de a magzat egészségét is veszélyezteti, hogy a kábítószer fogyasztás gyakran együtt 

fordul elő súlyos fertőző betegségekkel, mint például a B és C típusú májgyulladás, vagy a 

HIV (AIDS) fertőzés, ami fertőzött injekciós tűvel vagy a kábítószert fogyasztó fokozott 

kockázatot vállaló szexuális viselkedésével függ össze. Jellemző lehet az anya súlyos 

alultápláltsága, étvágytalansága, a vitaminok és ásványi anyagok hiánya, illetve a fentieken 

kívül más szexuális úton átvihető fertőző betegségek is.  

 Az illegális szereket intravénásan használó nők nagy része nem ismeri fel a várandósság 

jeleit, mert a szerhasználat illetve az azzal járó életforma olyan testi változásokat okozott 

(jelentős testsúlycsökkenés, menstruáció elmaradása), amelyek elfedik a várandósság 

jellemző tüneteit (EMCDDA 2000). Jelentős részük csak a második trimeszterben jut el az 
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ellátórendszerbe vagy a szülés komplikációinak következtében derül ki az anya 

szerhasználata a szociális, társas, etnikai jellemzőik és anyagi körülményeik miatt negatív 

tapasztalataik vannak a szociális-egészségügyi ellátórendszerrel. Stigmatizációt, 

diszkriminációt élnek meg, amely a várandóssággal növekszik, sőt akár a saját (szerhasználói) 

csoport felől is megjelenik az elutasítás (Kaló és munkatársai 2011, EMCDDA 2000).  

Az együttműködés szempontjából figyelembe kell vennünk, hogy a pszichoaktív szerhasználó 

várandós nők több okból másoktól eltérően kapcsolódhatnak be a várandósgondozás 

folyamatába, elérésük, bevonásuk nehezebb lehet. A várandósgondozásban való részvételt 

befolyásolhatja, ha a pszichoaktív szerhasználó várandós nő pontatlanul (alul vagy túl) 

értékeli magatartása kockázatait. Az alulértékelt kockázat előidézheti például, hogy 

egyáltalán nem, későn, vagy az indokoltnál kevesebb alkalommal vesz részt 

várandósgondozásban, vagy más ellátásban. A túlértékelt kockázat például indokolatlan 

abortuszhoz, jelentős stresszhez, irreális félelemhez (a magzat megbetegedéséről, haláláról 

stb.) vezethet. A várandós nő és a segítő közreműködők helyes kockázatértékeléséhez 

kerülni kell az egyoldalú (például csak veszélyeztető tényezőket hangsúlyozó) tájékoztatást, 

helyette célszerű minél több ellenőrzött, tapasztalati tényt ismertetni, továbbá – ha 

lehetséges – a helyzetértékelésbe a feladatra felkészített sorstárs önsegítő személyeket, 

anonim önsegítő csoportokat bevonni. Ez bizonyos mértékig tehermentesíti is a szakmai 

közreműködőt. 

A várandósgondozás szereplőinek, különösen magas kockázatú esetben, figyelmeztetniük 

kell a várandós nőt, hogy a pszichoaktív szer használat mérséklése, illetve elhagyása további 

kockázattal járhat, ezért azt kizárólag addiktológiai intézményi támogatással kezdje meg. 

Fontos figyelmeztetni a nem orvos által írt gyógyszer szedésének veszélyeire, illetve arra, 

hogy gyógyszerelés megkezdéséhez vagy megváltoztatásához elengedhetetlen az orvosi 

közreműködés. Javasolt, hogy indokolt esetben, az addiktológiai ellátás igénybe vétele 

érdekében, a védőnő a várandós nővel közösen vegye fel az ellátási kapcsolatot. 

A várandósgondozásban alkalmazható, ajánlott eljárások, módszerek azonosítása a 

„Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása könyvben olvashatók részletesen. 

https://stresszdoktor.hu/uploads/psychoeducatio/droghasznlvrandsnksgyermekeikelltsakny

v.pdf  

https://stresszdoktor.hu/uploads/psychoeducatio/droghasznlvrandsnksgyermekeikelltsaknyv.pdf
https://stresszdoktor.hu/uploads/psychoeducatio/droghasznlvrandsnksgyermekeikelltsaknyv.pdf
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a legális vagy illegális szerhasználó várandós nők 

felismerésére és kezelésére készült ajánlásait tartalmazza a 9. táblázat (WHO, 2014). 

9. táblázat: Legális vagy illegális szerhasználó várandós nők felismerésére és kezelésére 

készült ajánlások 

(Forrás: WHO, 2014) 

Ajánlás Az ajánlás 

erőssége 

Bizonyítékok 

minősége 

Szűrés és rövid intervenció a várandósság alatti kockázatos és ártalmas szerhasználat esetén 

Az egészségügyi ellátórendszer képviselői kérdezzék meg a 

várandós nőt az alkohol és egyéb szerhasználati (múlt- és 

jelenbeli) szokásaikról a várandósság minél korábbi szakaszában 

és minden találkozás alkalmával. 

erős alacsony 

Az egészségügyi ellátórendszer képviselői ajánljanak fel rövid 

intervenciós lehetőségeket minden alkohol vagy egyéb szereket 

használó várandós nőnek. 

erős alacsony 

Pszichoszociális intervenciók a szerhasználati zavarok kezelésére várandósság alatt 

Az egészségügyi ellátórendszer képviselői várandósság alatt vagy 

posztpartum ideje alatt a szerhasználati zavarral rendelkező 

nőnek fel kellene, hogy ajánljanak egyéni ellátási  lehetőségeket 

és komplex kezelést. 

feltételes nagyon 

alacsony 

Detoxifikálás és a szerhasználat felfüggesztése várandósság alatt 

Az egészségügyi ellátórendszer képviselői a lehető legkorábban 

javasolják az alkoholfüggő vagy más szereket használó várandós 

nőnek, hogy függessze fel a szerhasználatát és ajánljon fel orvosi 

ellenőrzés melletti detoxifikációs szolgáltatásokat ahol 

lehetséges és a magzat veszélyeztetése nélkül alkalmazható. 

erős nagyon 

alacsony 

  

  

Az opioidfüggő várandós nőknek az opioidfenntartó kezelést 

javasolják, mint a detoxifikációt. 

erős nagyon 

alacsony 

A benzodiazepin-függő várandós nők számára fokozatos 

dóziscsökkentés javasolt hosszú hatású benzodiazepinekkel.  

erős nagyon 

alacsony 
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Az alkoholmegvonás utáni elvonási tünetekkel rendelkező 

várandós nők kezelésére a hosszú hatású benzodiazepinek rövid 

távú alkalmazása ajánlott 

erős nagyon 

alacsony 

  

A stimulánsok megvonása utáni elvonási tünetekkel rendelkező 

várandós nők kezelésére pszichofarmakológiai gyógyszerezés 

(nem rutinszerű alkalmazása) javasolt a pszichiátriai 

rendellenességek kezelésére. 

erős nagyon 

alacsony 
  

Farmakológiai kezelés (fenntartás és relapszus-prevenció) várandósság alatt 

Nem javasolt a rutinszerű farmakoterápia az amfetamin-típusú 

stimulánsok, a kannabisz, a kokain-használat esetén. 

feltételes nagyon 

alacsony 

  

  Mivel a biztonságos és hatásos gyógyszerezési kezelési terv még 

nem bizonyított várandósság alatti alkoholfüggés esetén, ezért 

minden nő kezelésénél külön kockázatelemzést szükséges 

végezni. 

feltételes nagyon 

alacsony 

Az opioidfüggő várandós nőknek az opioidfenntartó kezelés 

(methadon vagy buprenorfin) folytatása javasolt. 

erős nagyon 

alacsony 
  

Szoptatás anyai alkohol vagy szerfüggőség alatt 

A. Az szerhasználati zavarokkal élő anyákat biztatni kell a 

szoptatásra, hacsak a kockázatok egyértelműen nem nagyobbak, 

mint az előnyök. 

B. Az alkohol vagy szerhasználó szoptató nőknek a szerek 

abbahagyását szükséges javasolni és támogatni; habár a 

szoptatás és a szerhasználat nem mindig zárja ki egymást. 

feltételes alacsony 

  

  

  

A bőrkontaktus fontos a táplálási választástól függetlenül és 

szükséges aktívan javasolni a szerhasználó anyának, aki képes az 

újszülött igényeire reagálni. 

erős alacsony 

Azon az anyákat, akik stabilak az opioidfenntartó kezelésben 

(methadon vagy buprenorfin) szükséges bíztatni a szoptatásra, 

hacsak a kockázatok egyértelműen nem nagyobbak, mint az 

előnyök. 

erős alacsony 
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Az alkohol- és szerhasználatnak kitett újszülöttek kezelése 

A szülészeti ellátást végző egészségügyi ellátórendszernek 

szükséges, hogy legyen protokollja az opioidnak kitett 

újszülöttek azonosítására, vizsgálatára, intervenciójára, nem-

farmakológiai és farmakológiai módszerekkel való kezelésére. 

erős nagyon 

alacsony 

  

  

  

  

Az opioidot elsődleges kezelésként kell használni a neonatális 

elvonási tünetetek kezelésére, ha szükséges. 

erős nagyon 

alacsony 

Ha egy újszülöttnek neonatális elvonási tünetei vannak 

szedatívumok, alkohol vagy egyéb ismeretlen szerek miatt, 

akkor a fenobarbitál a leginkább javasolt kezelési opció. 

feltételes nagyon 

alacsony 

Minden újszülöttet, amely alkoholhasználati zavarokkal 

rendelkező anyától született, szükséges megvizsgálni az a 

magzati alkohol szindróma tüneteire. 

feltételes nagyon 

alacsony 

 

Esetmenedzselés 

Pszichoaktív szerhasználó várandós nő ellátásában ajánlott esetmenedzser alkalmazása. Az 

esetmenedzser kulcsfontosságú személy, aki biztosítja a várandós nő különféle segítői 

szerepek, kompetenciák, tevékenységek, intézmények közötti eligazodását, összehangolja és 

koordinálja a teljes gondozási folyamatot. 

Az esetmenedzser lehet a várandósgondozás valamely szereplője, addiktológiai szolgáltató 

(vagy más egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi stb. szervezet) munkatársa. Az 

esetmenedzser kiválasztásában minden esetben el kell fogadni a várandós nő döntését, 

mivel az esetmenedzselés akkor lehet hatékony, ha a várandós nő és az esetmenedzser 

között önkéntes és bizalmi viszony áll fenn. 

A várandós nő az esetmenedzser részére meghatalmazást adhat, aki ezt követően 

képviselőjeként – vele együttesen vagy önállóan – járhat el (közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §), egyebek között a 

várandós nő „nevében” nyilatkozatot tehet, adatait kezelheti, továbbíthatja. A képviselő a 

meghatalmazásában konkrétan megnevezett ügyben – például „várandósgondozás 
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szervezése”, vagy „addiktológiai ellátás szervezése” - láthat el képviseletet. A meghatalmazás 

tartalmát az eset jellemzőitől függően célszerű meghatározni, azzal, hogy hosszabb távra 

tervezhető képviselet esetén nem csak a várandósság időszaka, hanem a szülés után időszak 

igényeit is figyelembe lehet venni.  

Ha a szerhasználó várandós nő bármilyen okú előzetes várakozása hátráltathatja vagy 

késleltetheti a várandósgondozás igénybe vételében. Ennek kiküszöbölésére, addiktológiai 

szolgáltatók vagy más egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi szervezetek egyrészt 

ajánlhatnak olyan, általuk már ismert közreműködőt (például szülész-nőgyógyász 

szakorvost), másrészt – a várandós nő egyetértésével – közvetlenül kapcsolatot vehetnek fel 

a várandósgondozás szereplőivel, felajánlhatják közreműködésüket az ellátás 

monitorozásában, szükség esetén, személyes kíséretet biztosíthatnak egyes ellátások 

igénybe vételéhez. Mind a kapcsolatfelvétel támogatása, mind a várandósgondozás nyomon 

követése hozzájárulhat a várandós nő és a várandósgondozás szereplői közötti bizalmi 

kapcsolat kialakulásához és fenntartásához, a gondozás folyamatosságához. E tevékenységek 

elsősorban hivatásos segítői feladatok, ugyanakkor kivitelezésükbe be lehet vonni önkéntes 

vagy önsegítő személyeket, csoportokat. A nem hivatásos segítők, például saját tapasztalatok 

megosztásával, jelentős személyes megerősítést adhatnak az együttműködés 

fenntartásához, vagy közreműködhetnek személyes kíséret biztosításában, ami – 

gyakorlatilag – feltétele lehet egyes ellátások sikeres igénybe vételének. 

Lehetséges, hogy a várandós nő valamely jogi szankciótól, például büntetőjogi felelősségre 

vonástól, vagy a születendő gyermek elhelyezésétől tart. Egyes kérdések kezeléséhez 

érdemes rendszeresíteni olyan kiadványokat (például szórólapokat), amelyek bármely segítő 

szervezet rendelkezésére állhatnak (például az interneten keresztül), és tisztázzák a hatályos 

büntetőjogi szabályokat (kábítószer-használat, a magzat veszélyeztetése stb.), az ellátásban 

részt vevő személyek, intézmények (védőnő, orvos, gyermekjóléti szolgálat stb.) jelzési, 

illetve titoktartási kötelezettségeit, az ellátott jogi szabályokat, a jogi segítségnyújtási formák 

igénybe vételének szabályait és eléréseit. 

Máskor szükségessé válhat olyan komplex esetkezelés alkalmazása, amelyben jogi tanácsadó 

vagy képviselő is részt vesz. Ilyen lehet, ha például felmerül a születendő gyermek későbbi 

elhelyezésének lehetősége, részben a szerhasználattal összefüggésben. Mind az eset 
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kimeneteléről való előzetes konzultáció, mind a későbbi jogi tanácsadás vagy képviselet 

biztosítása garanciális elemként elősegítheti, hogy a várandós nő részt vegyen a 

várandósgondozásban, továbbá azon belül szerhasználatáról pontosan informálja az őt 

gondozó szakembereket (Ügyvéd által végzett jogi tanácsadást vagy képviseletet általánosan 

a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény rendelkezései szerint lehet igénybe 

venni). 

Felmerülhet, hogy a szerhasználat (részbeni) eltitkolására nincs racionális magyarázat, így 

indokolt lehet pszichológus, pszichiáter bevonása. 

A magzat esetében általános tünetek a méhen belüli növekedés elmaradása, a koponya 

növekedésének lelassulása, valamint komplex idegrendszeri működészavarok. Néhány 

drogról ismert, hogy magzati fejlődési rendellenességet okozhat. Az anya kábítószer-

fogyasztása sejtszinten a magzat agyfejlődését gátolja: a 20. várandóssági hét előtt az 

agysejtek képződését, a 20. hét után pedig az agy növekedését, differenciálódását, érését. Az 

újszülött ennek következményeivel születik, melynek látható jeleit észleljük. 

Az illegális drogfogyasztó várandós nők általában több kábítószert használnak egyidejűleg, 

amit gyakran eltitkolnak, ezért az egyes kábítószerek izolált magzati hatása nehezen 

vizsgálható. 

Az egyes addiktív szerek lehetséges magzati hatásai  

A narkotikumként fogyasztott drogok mindegyike átjut a placentán, s így folyamatosan a 

magzat keringésébe jutva passzív addikciót okoz. 

 

A drogok általános magzati hatásai  

- kis molekulasúlyú anyagok, pl. kokain, heroin, alkohol, nikotin átjutnak a placentán és 

eloszlanak a magzat szöveteiben; 

- drogfüggő congenitalis malformatiok (kokain microcephalia); 

- közvetlen vasoconstrictio (antenatalis cerebralis infarktus); 

- kisebb intracraniális vérzéses epizódok;  

- nő a lepényleválás és a halvaszülések aránya;  

- csökken a légzőközpont széndioxid érzékenysége;  
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- gyakoribb a hirtelen csecsemőhalál (morphin származékok, kokain). 

 

Különösen az opioidfüggő várandósok magzatai vannak veszélyben az anyai alultápláltság és 

coexistáló infekciók miatt, melyek teratogének is lehetnek (pl szifilis). Az ingadozó vérszint 

miatt ismétlődő akut elvonás, illetve mérgezés okozza az ismétlődő stresszhelyzetet a 

magzatnál, nő az izomaktivitás, a metabolitok felszabadulása, az oxigénfelhasználás. A 

várandósság alatt használt opiát fokozza a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS, sudden 

infant death syndrome) rizikóját. 

Gondozási javaslatok opiát okozta elvonási szindróma esetén, kissé elsötétített, nyugodt 

helyiség, esetleg vízágy használata előnyös az újszülött ellátásban. Gyakran hason fekve vagy 

az oldalán fekve az ilyen újszülött nyugodtabb. Nagyon szoros megfigyelés, monitorizálás 

(pulzoximeter használata) ilyenkor is szükséges. 

Methamfetamin használata esetén magzati fejlődési rendellenességek csak sporadikusan 

szerepelnek, ezek központi idegrendszeri, cardiovascularis, gyomor-, bélrendszeri, 

urogenitális fejlődési rendellenességek és végtagdeformitások lehetnek. A ritka, súlyos 

fejlődési rendellenességeket és a folyamatos érkárosodásokat kivéve, nincs súlyos kimeneteli 

rizikó, ha az anya a várandósság kezdete előtt 1–3 hónappal abbahagyja a drogfogyasztást. 

A magzat amfetamin hatás alatt növekedési elmaradásban szenvedhet.  

A kokain hatását Dixon és Bejar dokumentálta, hogy kokain expositionak kitett csecsemők 

közül 7%-ban találtak agykamrai vérzést, 13%-ban subependymalis vérzést, 13%-ban 

subarachnoidealis vérzést, 10%-ban cerebralis atrophia okozta kamratágulatot, 13%-

ban  periventricularis  fehérállomány  vérzést,  10%-ban fehérállományi cystákatr, 3%-ban 

agyi infarktust. A kokaint fogyasztó anya magzatának agynövekedése lassúbb, tartósan 

csökkent térfogata, kisebb fejkörfogat, a kokain befolyásolja a monoamin és serotoninerg 

rendszert, érinti a neocortex fejlődését, hiányosan alakul a kérgi rétegződés, dózisfüggő. A 

szívizom anyagcseréjét is kedvezőtlenül befolyásolja.  

A magzati életben a mérsékelt, illetve toxikus adagú kokain specificus károsító hatást fejthet 

ki különböző fontos neuronális körökre, pl. tartós funkciócsökkenést eredményez a 

nigrostrialis pályákban, melyek résztvesznek a finom motorium szabályozásában. Ezzel 

magyarázható a prenatálisan kokain hatásnak kitett újszülöttek tremora. A prenatális 

expositio állatkísérletekben csökkenti a mesolimbikus-dopaminerg rendszer működését. A 
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drog vasoactive és központi idegrendszeri hatásai az elsődlegesek hosszú távú neurológiai, 

viselkedési és teratogén hatásaiban. 

A marihuánát fogyasztó várandósokat vizsgálva megállapították, hogy a drogfogyasztást 

kísérő egyéb tényezőket, a  kovariánsokat  (rossz  szociális  helyzet,  alacsony  iskolázottság, 

többféle drog együttes alkalmazása, anyai nemtörődömség, elhanyagoló magatartás, 

alultápláltság) figyelembe véve,  nincs különbség a magzati súlyban, sem a hosszban, sem a 

fejkörfogat méretében, sem a koraszülés előfordulásában, sem a fejlődési rendellenességek 

gyakoriságában a marihuánat alkalmazó és nem alkalmazó anyák gyermekei között. 

Kiemelten szükséges a drogfogyasztó várandós anyára figyelni. A tanácsadás keretében az 

alábbiakra érdemes felhívni a figyelmet, egészségfejlesztés a következő tematika szerint 

ajánlott: 

- droghasználat a hatásai az anyára, 

- a magzati életben az anyától szerzett, a drogmérgezés következtében 

fogyatékosságot okozó ártalmak,  

- szülés közben fellépő tünetek, problémák (pl. koraszülés), 

- születés utáni időszakban jelentkező tünetek (pl. magatartásváltozás), 

- droghasználat hatásai az anya-gyermek kapcsolatra. 

Amennyiben már a várandósság alatt sikerül jó kapcsolatot kialakítani a drogfüggő anyával, 

valószínűleg a gyermek megszületését követően is bizalommal lesz a szakember felé.  

Egyéni Egészségfejlesztés Módszertan szakmai anyag 287. oldal (1. melléklet) részletesen 

tartalmazza a jelenleg használatos drogok tüneteit, káros következményeit, mely segítség az 

egészségfejlesztésben. 

 

Egyéni egészségfejlesztés 0–6 éves gyermeket nevelő családokban  

 

A gyermek születését követő időszakban a védőnői, illetve gyermekorvosi tanácsadás 

fókuszában a gyermek szakszerű gondozása, nevelése, a család egészséges életmódjának 

megteremtése, illetve fenntartása áll. Ezen kívül fontos megfigyelni a családban esetlegesen 
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felmerülő életvezetési nehézségeket, körülményeket. A megfigyelés, tájékozódás mellett a 

rizikószűrés-kérdőívek felvétele is segít, amelyet a védőnő az újszülött hazaadását követő 1 

hónapon belül kitölt. Ezek során derülhet fény arra, nincs-e olyan egészségkárósító tényező, 

amely mögött kábítószer használat, vagy ebből adódóan egyéb más probléma (pl. pszichés) 

áll fenn. Probléma észlelése esetén a védőnő saját kompetenciáján belül mérlegel, szükség 

esetén bevon a folyamatba a családdal kapcsolatban álló külső szakembert, egyéb személyt a 

helyes döntés meghozatala érdekében (pl. orvos, gondozónő, óvodapedagógus, pedagógus). 

Amennyiben droghasználat miatt a veszélyeztetettség gyanúja fennáll, a jelzőrendszer 

tagjainak jelzési kötelezettsége van a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. 

Gyakran az életesélyek biztosítása miatt kerülik a kórházak a túl korai hazaadást. 

Az az újszülött, aki a 3-4. életnapig nem mutatott elvonási tüneteket, látszólag készen áll a 

hazabocsátásra, azonban ritkán előfordulhatnak elvonási tünetek később, sokszor csak a 7–

10. életnap között. Ezért szükséges a szoros monitorizálás, és az otthoni megfigyelés 4. 

napon túl is.  

A várandósság ideje alatt szerhasználó nő újszülöttjének 2 vagy 4 héten belül utánvizsgálat 

szükséges, és fel kell hívni a figyelmét a vizsgálat fontosságára. 

A hazaadás kritériumai a következők: az újszülött jól etethető és súlya egyenletesen 

emelkedik. Élettanilag stabil (beleértve a vérnyomást is!). Neurológiai vizsgálata nem mutat 

kóros eltérést. A szociális körülmények megfelelőek az újszülött fogadására. 

Az újszülöttnél tapasztalható leggyakoribb tünetek: túlzott ingerelhetőség, sírás, 

nyugtalanság, izomfeszülés, görcsök, gyenge szopási készség, táplálási problémák, gyomor-, 

és bélpanaszok (hasmenés, hányás), alvászavarok, légzéskimaradás, hirtelen bölcsőhalál. 

Elsősorban a narcotikumok alkalmazása esetén megszületés után az újszülötteknél 

jellegzetes tünetcsoport, ún. újszülöttkori megvonási tünetegyüttes (NAS – Neonatal 

Abstinence Syndrome) jelentkezik és a drogfüggő anyák újszülöttjeinek 60-70%-át érintik. A 

megvonási tünetegyüttes felismerése és kezelése speciális szakértelmet és ellátást igényel. 

Az elvonási tünetek megfelelő kezelés alkalmazása esetén általában egy hónapos korra 

megszűnnek, és az anya megfelelő életvezetése (támogatás!), drogmentes állapota mellett a 

csecsemőkorban már nem észlelhetők, a csecsemő normális fejlődése biztosítható. Vannak 

esetek, amikor az elvonási tünetcsoport az újszülött koron túl is észlelhető, mert a droghatás 
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elhúzódó (Methadon), illetve az anyatejen keresztül a csecsemő további drogadagolásban 

részesül. 

Az újszülött ápolásáról szóló ajánlást célszerű írásban is oda adni a szülőknek, vagy az 

újszülöttet ellátó személynek: 

- az újszülött ápolása legyen szinkronban a viselkedésével; ha ébren van, akkor tegyék 

tisztába, lehetőleg az etetéshez kapcsolják a többi ténykedésünket is; 

- lehetőleg ne érje egyszerre több inger, ne érje egyszerre váratlanul például hang- és 

fényhatás; 

- fontos a súlygyarapodás rendszeres ellenőrzése, rögzíteni a naponta elfogyasztott 

tápszer, anyatej mennyiségét. 

A szoptatás gyakorlata a droghasználó anyák újszülöttjeinél 

A kokain átmegy az anyatejbe, s ilyenkor a direkt károsító hatáson felül az 

„elhanyagolt gyermek” szindróma is kialakul. Bár a hosszú távú hatások ismeretlenek, a 

kokaint használó és szoptató anyák csecsemőinél hasmenést, hányást, görcsös állapotokat 

figyeltek meg. 

Az opiátok hatóanyagai kismértékben kiválasztódnak az anyatejben, a csecsemőnél hányást, 

remegést, étvágytalanságot okozhatnak. 

Ecstasy, metamfetamin és egyéb amfetaminok az anyatejbe kerülve a csecsemőnél 

izgatottsághoz, alvászavarhoz vezetnek. 

Rendszeresen marihuánát használó és csecsemőjüket szoptató anyák 1 éves korban csökkent 

motorikus mozgásokat figyeltek meg. A marihuána szívás – csakúgy, mint a dohányzás – a 

füst miatt és az abban található káros anyagok miatt is káros a gyermekre. Mivel kevés 

bizonyíték áll rendelkezésre a szer szoptatás körüli ártalmairól, alacsony mennyiség és 

alkalomszerű használat esetén valószínűleg jobb nem megfosztani a csecsemőt a szoptatás 

védelmet jelentő előnyeitől. 

PCP (angyalpor), Ketamin, LSD és egyéb hallucinogének hatóanyagai bekerülnek az 

anyatejbe, súlyos egészségügyi problémákat idézhetnek elő az újszülöttnél. A hallucinogének 

szoptatás alatti használata még kis dózisban is ártalmas. 
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A szoptatás ideje alatti inhaláns használat kevéssé feltárt jelenség. Valószínű ugyan, hogy az 

inhalánsok legtöbb összetevője nem jut el az anyatejbe, a szoptatás ideje alatti inhaláns 

használat nem biztonságos és nem ajánlott. 

Az anyatejbe jutó alkohol kellemetlen szagával is befolyásolhatja a csecsemő táplálkozási 

magatartását. Az alkohol tartalmú anyatej negatív hatású a csecsemő mozgásfejlődésére, a 

Bayley teszt pszichomotoros indexe szignifikánsan alacsonyabb az alkoholos anyatejet 

fogyasztó csecsemőknél. Az anyatejjel az újszülöttbe jutó alkohol hypoprothrombinaemiát és 

peudocushing szindrómát okozhat. Vérzésekkel is járhat a súlyos fehérjehiány. Az oxytocin 

képződését blokkolja, így a tejelválasztás is csökken. 

A szerhasználati zavarokkal élő anyákat biztatni kell a szoptatásra, hacsak a kockázatok 

egyértelműen nem nagyobbak, mint az előnyök. 

Az alkohol- vagy szerhasználó szoptató nőknek a szerek abbahagyását szükséges javasolni, és 

támogatni őket. A bőrkontaktus fontos a táplálási választástól függetlenül és szükséges 

aktívan javasolni a szerhasználó anyának, aki képes az újszülött igényeire reagálni. A 

szoptatásnak sok javallata van, közöttük nem utolsó sorban az anya és gyermeke közötti 

kapcsolat erősítése. Ahelyett, hogy a kezdeti időszakban tiltanák a szoptatást, a legtöbb 

ajánlás a szoptatást részesíti előnyben, mind az anya, mind az újszülött érdekében. Ha az 

anya methadon-kezelést kap, ha az anya absztinens, rendszeres ellenőrzés mellett 

szoptathat az a droghasználó anya, aki a szülés előtt drogmentes volt. Ilyen esetekben 

rendszeres ellenőrzés, toxikológiai szűrés kötelező, kezelő orvos utasításait be kell tartatni.  

Kisgyermekkor és beiskolázási korban jellemző tünetek a szerhasználó anya gyermekén: 

- finom motoros eltérések, beszédproblémák, 

- figyelemzavar, agresszivitás, 

- testtömeg, testhossz és fejkörfogat méretének elmaradása az adott életkorhoz, 

- aktivitás- és figyelemzavar, 

- gyenge rövidtávú memória, látászavar. 
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A 0–6 éves gyermeket nevelő családok esetében a védőnő teendői a rizikószűrés kérdőív 

felvételének ellenőrzése, kiértékelése az újszülöttek/gyermekek körében, elvonási tünetek 

felismerése, az anyatejen átjutó drogok hatásainak, tüneteinek felismerése, súlygyarapodás 

rendszeres ellenőrzése, pszichés és szomatikus fejlődés szoros nyomon követése. 

 

Egyéni egészségfejlesztés módszere 

A gyermeket tervező párok, várandósok, 0–6 éves gyermeket nevelő szülők számára is:  

- drogokkal kapcsolatos ismeretek átadása (káros hatásairól és következményeiről), 

- kapcsolatépítő beszélgetés, együttműködés, 

- korai felismerés, 

- normatív értékek bemutatása (attitűd és értékformálás), 

- érzelmi nevelés (önbecsülés fejlesztése), 

- szabadidő eltöltés alternatíváinak bemutatása, 

- a már szerhasználó személy esetében a gyógyításba való bevonás elősegítése, 

- esetmenedzser bevonása a gondozásba, 

- befolyás térkép felállítása, 

- mentorálás/személyes támogatás, 

- önsegítő csoportok ajánlása, 

- addiktológiai szolgáltatások jegyzékének összeállítása. 

A védőnői munka módszere a gondozás, melyet gondozási terv alapján végez, amelyben a 

gondozott személlyel együtt meghatározott célok, feladatok megvalósulásához ad 

segítséget, támogatást valamint újabb célokat tűz ki. A gondozási terv egyénre szabott, 

koordinált, szülői kompetenciák erősítését támogatja már a várandósságtól. Szerhasználat és 

szerhasználat gyanúja esetén is kiemelt az életkorhoz kötött rizikószűrés kérdőív – TÁMOP 
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6.1.4 0-7 éves koragyermekkori www.gyermekalapellatas.hu és a szűrővizsgálatok megfelelő 

időben végzése a gyermek fejlődésének szorosabb követése miatt. 

Rizikótényező/probléma észlelése esetén a védőnő vizsgálati szempontjai 

- Az adott helyzet jelent-e közvetlen veszélyt a gyermekre, családra, szükséges-e 

azonnali beavatkozás életük, testi épségük megóvása érdekében? 

- Fennáll-e a gyermek családban neveléséhez szükséges alapvető szükségletek 

biztosításának hiánya? 

A nem kielégítő fejlődést előidéző folyamatok felismerése, problémák, életvezetési 

nehézségek, a gyermekkel összefüggő rizikótényezők korai felismerése, megfigyelése 

tájékozódás, tanácsadás útján.  

- Célzott, szakszerű kommunikációval egyéni feltáró beszélgetés folytatása a 

családtagokkal.  

- Mérlegelés/vizsgálódás – szükség esetén egyéb szakemberek bevonása. 

- Veszélyeztetettség esetén jelzés a család- és gyermekjóléti szolgálat felé.  

- Védőnői hatáskörben fokozott védőnői támogatás nyújtása. 

- Együttműködések (gyermekorvos, háziorvos, szakemberek, család- és gyermekjóléti 

szolgálat, gyámhatóság) kialakítása.  

Tanácsadások, találkozások során megfigyelést kell végezni, fókuszálva olyan jelekre, 

tünetekre, amelyek szerhasználatra utalhatnak. Cél a funkcionális tudás kialakítása, a 

döntések magabiztossága, a mindennapi élethelyzetből hozott feladatok megértése, 

megoldása (mit tenne, mire gondol ebben az esetben) az egyéni motiváció növelése. A 

családi körülmények megfigyelésében a szülők személyisége, a gyermekkel összefüggő 

rizikófaktorok jelenlétének vizsgálata fokozott figyelmet igényel. 

A tanácsadásnál fontos, hogy gyakorlati elemekből is álljon – mivel nemcsak ismeretátadás a 

cél, hanem képességfejlesztés, a meglévő erőforrások felhasználása is nagyon fontos, erre is 

építeni kell a tanácsadás során. A gondozott segítésének legfontosabb lépéseit – melyek 

alább találhatók – a szerhasználó családok körében még körültekintőbben célszerű követni. 

1. lépés: Teremtse meg a megfelelő légkört (non-verbális és verbális kommunikáció: aktív, 

értő figyelem)! 

http://www.gyermekalapellatas.hu/
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2. lépés: Segítsen a probléma feltárásában.  Használja a kommunikációs stratégiát annak 

érdekében, hogy a felszínes dolgokról rátérhessen a mélyebb problémákra! 

3. lépés: Segítsen a reális célok kitűzésében, a lehetőségek meghatározásában! 

4. lépés: Segítse a gondozottat a lehetőségek közötti választásában. Fontos, hogy Ő 

válasszon! A választás magában foglalja: 

- az érvek és ellenérvek mérlegelését, 

- az egyes alternatívák követéséből adódó lehetséges következmények megfontolását, 

- a legjobb alternatíva kiválasztását. 

5. lépés: Segítsen a cselekvési terv kidolgozásában. Kísérje, támogassa a gondozottat, a 

hangsúly a kísérésen van. 

 

A védőnő lehetősége a leszokás motiválásban jelentős lehet, hatékony módszereit az alábbi 

táblázat foglalja össze (10. táblázat). 

10. táblázat: A motiváció elősegítésének hatékony módszerei 

(Forrás: Miller; Rollnick, 1991) 

Tanácsok 

A jól időzített, világos tanácsok legfontosabb 
elemei: 
a) A probléma és/vagy kockázat világos és 
konkrét bemutatása. 
b) A változás fontosságának kiemelése. 
c) Konkrét változási stratégia ajánlása. 

Az akadályok, gátak feloldása 

A változásra vonatkozó erőfeszítésekkel 
szembenálló akadályok és nehézségek 
azonosítása és a problémamegoldás 
alkalmazása. 
Az akadályok számosak lehetnek a konkrét 
anyagi természetűektől az attitűdökig bezárólag. 

Választási lehetőségek nyújtása 

A tanácsadónak vagy terapeutának segítenie kell 
a klienst abban, hogy érezze a személyes 
választása szabadságát és felelősségét. 
Az alternatívák közötti választási lehetőség 
nyújtása csökkenti az ellenállást és a kiesést, 
emellett javíthatja az együttműködést és a 
kezelés eredményességét egyaránt. A kezelési 
célok tekintetében az észlelt választási 
szabadság is növelheti a kliens motivációját. 

A kívánatosság csökkentése 

A problémaviselkedés pozitív incentíveinek 
tisztázása és hatékony stratégiák alkalmazása a 
szerhasználat pozitív következményeinek 
csökkentésére, aláásására és ellensúlyozására. 
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A problémaviselkedés negatív 
következményeinek tudatosítása. 

Empátia gyakorlása 

Az empátia alkalmazása csökkenti az ellenállást 
és elősegíti a kedvező változást. Az empátia itt a 
reflektív figyelem alkalmazását jelenti, amelynek 
révén megértjük a másik személy által közölt 
jelentést, függetlenül attól, hogy rendelkezünk-e 
a személyéhez hasonló élményekkel vagy sem. 

Visszajelzés nyújtása 

A visszajelzés alkalmas arra, hogy tájékoztassa a 
klienst az aktuális helyzetéről és ennek 
következményeiről vagy kockázatairól. A 
visszajelzés forrása lehet a társas környezet, de 
használhatók objektív tesztek vagy az 
önmegfigyelésen alapuló naplók. 

A célok tisztázása 

A világos célok segítik a viselkedésváltozást. Az 
érthető, megvalósítható, konkrét, a kliens 
számára elfogadható célok felállítása alapvető a 
problémaviselkedés megváltoztatása 
szempontjából. 

Aktív segítség 

Terápiás kezdeményezés, ami a terapeuta aktív 
érdeklődését jelenti a kliens jóllétével 
kapcsolatban, pl. kihagyott ülés esetén a 
terapeuta nem kivárja a kliens jelentkezését, 
hanem kontaktust kezdeményez egy 
telefonhívással vagy más módon. 

 

Elsődleges cél a szerhasználó anya elérése és bevonása a gondozásba, addiktológiai ellátások 

folyamatába.  

A gyermekágyas időszakban a védőnő elkészíti a rizikószűrés kérdőív az újszülöttek körében 

és ezzel együtt az ismert droghasználó anya állapotának helyzetfelmérése is megtörténik. 

Amennyiben a droghasználat még fennáll és a gyermekágyas nő nem vesz részt szervezett 

ellátásban, javasolni kell a drogambulancia felkeresését, segítségének igénybevételét. 

Segítsen a védőnő a családnak az erőforrások felmérésében, ki tudja támogatni az anyát a 

gyermek ellátásában, illetve a droghasználat csökkentésében, elhagyásában. Segíthet a 

„befolyás térkép”felállítása (11. táblázat). 
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11. táblázat: Befolyástérkép 

(Forrás: Saját szerkesztés, Csordás Ágnes) 

 

 

A szereplők lehetséges csoportosítása: szupersegítő, segítő, kiváró/közömbös, ellenálló, 

„tudatlan”. Az egészségfejlesztő az egyes csoportokba kerülő személyekre más-más módon 

számíthat a cél elérésében való közreműködésben, illetve fel kell készülnie az „ellenállók” 

jelenlétére, a „tudatlanokat” pedig megfelelő információval kell ellátnia. 

 A térkép használata egyszerű, egyes problémahelyzetben összegyűjtjük, hogy a 

megoldásban kik vannak a személy környezetében, és milyen mértékben számíthatunk a 

megoldás során rájuk. A szuper segítő mindenben támogató, rá lehet számítani minden 

tekintetben. A segítőre egy-egy alkalommal számíthatunk, fontos szerepe van a 

támogatásban. A kiváró olyan személy, aki a nem vonódik be a megoldásba, a háttérből 

figyel, az a feladat, hogy a segítő oldal felé tudjuk elmozdítani. Az ellenállóval van a 

legnehezebb dolgunk, hisz őt olyan érvekkel kell meggyőzni, ami az ellenállást megdönti, 

illetve csökkenti. A tudatlan közreműködőnek információt kell biztosítani, ügyelve arra, hogy 

olyan szintű és mélységű információval lássuk el, hogy a segítő csoportba tudjon kerülni. 

Rossz kommunikációval viszont az ellenálló csoportba is kerülhet. 

A gondozott családjában, környezetében lévő személyek milyen pozícióban vannak jelen a 

gyermek és az anya körül, kitől milyen segítség várható. Fontos megismerni, hogy az anya 

kitől fogadja el leginkább a segítséget, és ezt a lehetséges segítővel is fontos megbeszélni. A 

családdal készítsenek cselekvési tervet az elkövetkező hetekre, hónapokra. 
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Mentorálás/személyes támogatás 

A gyógyító kezelés során a szerhasználatot elhagyni szándékozó gondozott anya segítő 

támogatása egy kompetens személy által, akinek fő feladata a visszaesés megelőzése. 

Kompetens személy lehet egy volt „drogos”, egy érzelmileg közel álló személy, akár a 

védőnő, vagy egyéb más szakember, akit a gondozott anya elfogad, és folyamatos 

kapcsolatot tart vele. A védőnő a drogmentes leszokott személyt személyes tanácsadással, 

valamint a közvetlen környezetében található személyek érzékenyítésével tudja támogatni. 

Kommunikáció kialakítása, kapcsolatépítő beszélgetések 

A kábítószer-használat felismerése szempontjából a leglényegesebb kommunikációs 

módszer a kapcsolatépítő beszélgetés. A beszélgetés során van alkalom arra, hogy 

információkat szerezzünk a gondozott anyák, nők és családjaik életéről, esetleges felmerülő 

problémákról, előtérbe helyezve – droghasználat gyanúja esetén – a szerhasználatra utaló 

tünetek, jelek vizsgálatát, megfigyelését. Sok jel utal arra egy beszélgetés során, hogy egy 

ember használ valamilyen pszichoaktív szert, amelyet rendszeres, tartalmas kommunikáció 

során fel lehet tárni. 

Kérdőíves felmérés 

Ajánlott a standard kérdőívek alkalmazása pl. SUR-P = Substance Use Risk Profile – 

Pregnancy; alkohol és szerhasználati szokások kockázata, 3 itemes papír-ceruza módszer, 

alkalmazása a praenatális kezelésben javasolt (Yonkers, 2010).  

A gondozás folyamatát jelentősen hátráltathatja, ha a pszichoaktív szer használatáról nem, 

vagy hiányosan állnak rendelkezésre információk. Ennek mérséklése érdekében ajánlott 

standard kérdőíveket (EuropASI (Addiction Severity Index – Addikció Súlyossági Index, 

http://docplayer.hu/4791325-Addikcio-sulyossagi-index-europasi.html alkalmazni, amelyek 

egységes értékeléshez és összehangolt kezelési stratégia kialakításához segíthetik a 

gondozásban részt vevő segítőket. 

A kérdőív kiterjed  

- a használt pszichoaktív szer(ek) megnevezésére,  

- az aktuális használat gyakoriságára,  

http://docplayer.hu/4791325-Addikcio-sulyossagi-index-europasi.html
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- az aktuálisan használt mennyiség meghatározására, 

- az esetleges korábbi addiktológiai ellátások felsorolására, az ismert kezelő 

intézmény(ek) megnevezésével. 

A kérdőívhez kapcsolt tájékoztató tartalmazza, mely válaszok esetén addiktológiai 

szempontból „alacsony kockázatú” az eset, és elégséges tájékoztatni „a gondozottat a 

követendő egészséges életmódról, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol- és kábítószer 

fogyasztás egészségre gyakorolt káros következményeiről,” „magas kockázatú” az eset, 

amiről tájékoztatni szükséges a „felelős személyt.” 

Addiktológiai szolgáltatások jegyzéke 

A tájékoztatás keretében ajánlható programokról az interneten elérhető, folyamatosan 

frissülő intézményi, szolgáltatási jegyzéket kell közzétenni, amely tartalmazza a bevonható 

addiktológiai szolgáltatások, rehabilitációs, szerhasználatot helyettesítő, illetve absztinencia-

orientált programokat, valamint az ezeket segítő, kiegészítő szociális szolgáltatási profiljait, 

pontos neveit és elérhetőségeit. Elsőbbség az ellátásban – Az addiktológiai szolgáltatások 

mindegyikének igénybe vételében a várandós nők elsőbbséget élveznek.  

A védőnő a fokozott gondozás mellett felvilágosítást, tájékoztatást nyújt a vélt vagy valós 

szerhasználók számára (gyermeket vállaló párok, várandós nők, anyák, apák) egy esetleges 

krízishelyzet kialakulása során az azonnali segítségkérés lehetőségeiről. Segélyhívó számok, 

krízistelefonszámok: a projekt gondozásában készült Egyéni egészségfejlesztés módszertan 

szakmai anyag tartalmazza a drogprevenció fejezet 2. számú mellékletében (295. oldal). 

 

Drogprevenciós tevékenységek ajánlott jó gyakorlat módszerei 

2015 óta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) támogatásával működik a Józan 

Babák Klub „családlátogató mobil team"-je. A programban elsősorban jelenleg/korábban 

Budapesten élő, tartózkodó, addiktológiai és/vagy pszichés problémákkal élő, 

válsághelyzetben lévő emberekkel és hozzátartozóikkal tartanak kapcsolatot, lakásokban, 

közterületeken, kiemelten kórházi kezelések alatt, valamint telefonon, chaten, levelezve. A 

megkereső teamben sorstárssegítők és hivatásos segítők egyaránt szerepet vállalnak. 
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Az egészségfejlesztés módszereinek jó gyakorlata 

- Kommunikáció kialakítása, kapcsolatépítő beszélgetések. 

- Együttműködés kialakítása a segítő szervezetekkel. 

- Esetkezelés, a gondozási folyamat összehangolása, koordinálása. 

- Leszokást támogató programokról tájékoztatás nyújtása. 

- Önsegítő csoportok ajánlása. 

- Személyes támogatás. 

- Esetmegbeszélő csoport működtetése. 

- http://drogfokuszpont.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja/ 

 

Közösségi színtéren megvalósuló egészségfejlesztés 

 

A közösségi egészségfejlesztés a drog témakörében a fiatalok körében valósul meg 

jellemzően, az iskolai egészségfejlesztés keretében, azonban a reproduktív időszakban lévő 

fiatalokat érinti leginkább a drogok kipróbálása, és használata. A gyermekvállalás előtt álló 

fiatal felnőttek elérése a leg nehezebb az egészségfejlesztés részére. Mivel a drogfogyasztás 

a várandósok körében sporadikus, ezért a klasszikus közösségi programok nem biztos, hogy 

megfelelő helyszínek a drogfogyasztó nő-férfi, anya-apa számára. 

A településeken a közintézmények mellett a drogprevencióban aktív közreműködők lehetnek 

az Egészségfejlesztési Irodák, Lelki Egészség Központok, Lelkisegély forródrót (Hotline), 

Drogambulancia, Kábítószerügyi Egyezető Fórumok, Egyházak. 

Egy összeszokott, kialakult értékrenddel bíró közösség nehezen fogadja be a saját normáitól 

messze eltérő egyéneket, így a kábítószer fogyasztók az absztinensek körében nem 

kívánatosak. Mégis milyen lehetőségek lehetnek a szerhasználók részére a közösségi 

egészségfejlesztés terén. Bármelyik színtéren működhetnek önsegítő csoportok, 

esetmegbeszélő csoportok, anya-gyermek, baba-mama klubok. 

http://drogfokuszpont.hu/bevalt-gyakorlatok-portalja/
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Valamivel könnyebb lehet olyan csoportokba való bevonásuk, amelyek bizonyos 

élethelyzetekhez kötöttek, ilyen a várandósok, gyermeket nevelők, vagy önsegítő csoportok.  

A kábítószer-fogyasztó várandósok, anyák közösségi színtereken megvalósuló programokba 

való bevonása azért jelentős, mert leggyakrabban e színtereken belül alakulnak ki, és 

gyakorolhatóak be azok a magatartásmodellek, melyek (az egészségfejlesztés esetében) a 

kívánt befolyásolás érvényesüléséhez elengedhetetlenül szükségesek. 

Fontos az is leszögezni, hogy hatékony egészségfejlesztés csak a „partnerség” elve alapján 

képzelhető el. Senkinek nem „fejleszthető” az egészsége akarata, szándékai ellenére. Ebből 

következik, hogy az az egészségfejlesztés eredményes, hatékony, amely az 

egyéneket/közösségeket partnerként kezeli. 

Milyen lehetősége van a védőnőnek a közösségi színtér programok terén? 

A szülésre, szülői szerepre való felkészítő programok jó lehetőséget biztosíthatnak a 

szerhasználó várandós nő részére is az élethelyzetének megfelelő információk begyűjtésére. 

Amennyiben nem kíván ilyen csoportba bekapcsolódni, érdemes javasolni olyan 

sorstárssegítő, önsegítő csoportok, tapasztalati segítő emberek, szolgáltatások elérését, ahol 

hasonló helyzetű várandósokkal találkozhat. 

Az önsegítő közösség célja, hogy gondolkozásra és párbeszédre késztesse a hasonló cipőben 

járó nőket; ezért közösségi terápiás programokban is szerepet vállalnak. Az utóbbi években 

bővült tevékenységi körük, addiktológiai, szociális és jogi tanácsadást szerveznek, 

szeretnének speciális várandósgondozást is biztosítani a rászorulóknak. 2008-ban 

munkacsoportjuk szakmai ajánlásokat is megfogalmazott. Orvos, szociális munkás, 

pszichiáter, jogász és addiktológus egyaránt részt vesz a csapatmunkában, hangsúlyozandó a 

különböző ágazatok együttműködését. Az önsegítő, eset megbeszélő csoportok nem 

elrettenteni kívánják a drogfüggő nőket a szüléstől, inkább alapos ellenőrzés mellett a gyerek 

világra jöttét indítványozzák, mert meggyőződésük, hogy a szülés lehet a leghatásosabb 

motiváció egy nő életében annak érdekében, hogy lemondjon a drogról. 
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Kommunikáció szerhasználó gondozottal 
 

A védőnő teremtsen lehetőséget arra, hogy tájékozódjon a várandós, gyermeket nevelő pár 

véleményéről a szerhasználat tekintetében, a családtagok alkohol-, esetleges 

drogfogyasztásáról. A szenvedélybetegekkel való konzultáció rendkívül érzékeny terület, 

ezért nagyon fontos a megfelelő, empatikus kommunikáció. Ennek céljai, követendő 

alapelvei a következők: 

- Jusson hiteles információhoz! A tagadás, szépítés, bagatellizálás a 

szenvedélybetegség tünetei közé tartoznak, éppen ezért törekedjen a valós állapot, 

szükségletek feltárására. 

- Hozzon létre nyílt, tiszta viszonyokat a kommunikációban. A barátságos, partneri 

viszony itt kiemelt jelentőségű. Ne közvetítsen a szenvedélybeteg és a családja 

között, ezáltal elkerülheti, hogy a családi játszmák részévé váljon. 

- Soha ne legyen kioktató és kerülje a moralizálást, utasításokat. 

- Találja meg a változtatás (leszokás, absztinencia) valódi motivációját és erősítse meg 

az elköteleződést. 

Feltáró kérdések: 

- Találkozott-e már a környezetében szerhasználóval, mi a véleménye róla? 

- Ön szerint elfogadható ha valaki tiltott szert használ? 

- Mit tenne ha családtagjáról derülne ki a szerhasználat? 

- Vannak nehéz helyzetei a munkában, a családban? 

- Mit szokott tenni ha feszült, ideges? 

- Szed/szedett gyógyszert orvosi javaslattól eltérő, túlzott mértékben?  

A viselkedésváltozás, felépülés lépcsőfokait Prochaska és DiClemente transzteoretikus 

modellje írja le, amelynek fókuszában a személy – helyzetről helyzetre változó – motivációja 

áll. Az egyes szakaszokban lehetséges segítő beavatkozások céljai a következők: 
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1. Az elhatározás előtti állapot: még nincs problématudat, nincs betegség-belátás (az élvezet 

még erősebb, mint a problémák). Cél a problématudat kialakítása, rákérdezés: „Kedves 

Magdika! Gondolt-e már arra, hogy érdemes lenne változtatni függőségi szokásain?” 

2. A probléma felismerése: itt már megjelenik a változtatás gondolata. Cél a változtatás 

melletti elköteleződés elősegítése, megerősítése. Pl. „Nagyon örvendetes, hogy már eszébe 

jutott, hogy kevesebb füves cigit kellene szívnia. Mi lenne, ha kidolgoznánk egy tervet,  hogy 

ezt meg is tudja valósítani?” 

3. Választás, döntés a változtatás mellett, felkészülés a változásra. Cél a döntés támogatása, 

segítség a megfelelő módszer megtalálásához. „Mi volt öt éve, amikor már próbálkozott a 

leszokással? Fokozatosan csökkentette a mennyiséget, vagy egyik-napról a másikra hagyta 

abba?” 

4. Cselekvés, a változás elindítása és fenntartása. Cél a sikerélmények tudatosítása, a 

nyereségek felismertetése, a kételkedés kezelése, a  változás tartósságának segítése. Pl. 

„Már két hete nem gyújtott rá? Ez nagyszerű teljesítmény! Látja, mennyivel gyorsabban 

felért a lépcsőn is, csak így tovább!” 

5. Visszaesések, ezek kezelése, illetve megelőzése. Cél a visszaesés jeleinek tudatosítása, az 

újrakezdés támogatása. Pl. „Azt mindenképp tudnia kell, hogy a leszokás hosszú folyamat, 

melyben lehet, hogy lesznek botlások, visszaesések. Fontos, hogy ezek ne vegyék el a kedvét, 

ez a folyamat természetes része! Ön mellett vagyok ebben a helyzetben, bármikor tudunk 

róla beszélni.” 

Tájékoztassuk a gondozottat nagyon körültekintően a kezelés, segítség lehetőségeiről, 

adjunk meg minden információt az általunk javasolt további lépésekről. A hatékony 

intervenciót elősegítő tényezők a függőséggel küzdőkkel való kommunikációban: 

- Az empátia kifejezése, a gondozott függőségével együtt való elfogadása. 

- Nyílt visszajelzések adása a gondozott számára, melyek az általunk érzékelt valódi 

állapotát tükrözik. 

- A gondozott belső ambivalenciájának megfogalmaztatása, reflektáltatás arra, hogy a 

jelenlegi állapot (függőség) és a céljai között eltérések, össze nem illések vannak (pl. a 
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szerhasználat előnyeinek, illetve hátrányainak ütköztetése). „Azt mondja, hogy fontos 

álma egy európai motoros körút a feleségével. Viszont jelenleg nem telik el nap, hogy 

ne szívna el egy füves cigit és most már a kézremegése is zavarja. Hogy fogja 

megvalósítani ezt a túrát így?” 

- A változásra irányuló belső motivációjának megfogalmaztatása: „Amikor 6 évvel 

ezelőtt le akart szokni a füves cigiről, mi miatt próbálkozott? Ha most 0-tól 10-ig 

pontozni kellene, mennyire elszánt a változásra, hányast adna? Miért nem 0-t adott?”  

- A vitatkozás, rábeszélés és a direkt módon való meggyőzés elkerülése, mert ezekre 

nagy valószínűség szerint tagadás, védekezés lesz a válasz. 

- Az ellenállás elfogadása, kezelése: „Látom Magdika, most nem akar ezzel a 

problémával szembenézni. Tudja, hogy hol talál, ha megérett Önben a változtatás 

igénye, én szívesen fogadom.” 

- A kliens saját magáért viselt felelősségérzetének és önbizalmának támogatása.  

- A megküzdési képesség és az önhatékonyság-érzés kialakításának segítése. 

- Visszaesések előfordulásakor a bűntudatkeltő kommunikáció kerülése. 

Hasznos információk: 

- Dudits Dénes http://www.jozansag.hu/ 

- Bajzáth Sándor http://addikt.hu/ 

- Nagykorú drogos gyerek http://www.jogiforum.hu/forum/35/5704 

- https://alkoholesdrog.hu/ 

- Dr. Csernus: Ezt a filmet minden drogos gyerek ... - Videoklinika 

- Kovácsné Szabó Mária - szülõ - a drogfüggõségrõl - MyPIN 

- “Láttam a fiamat a megőrülés határán” | 24.hu 

- Drog Stop 

- https://www.youtube.com/watch?v=SPBQII5c9fw&feature=youtu.be 

- http://jozanbabak.blogspot.hu/ 

- Nemzeti Drogmegelőzési Intézet - Szakmai Információs Portál 

- Szenvedélybetegeket ellátó és a drogprevenciót végző szervezetek Magyarországon 

http://www.jozansag.hu/
http://addikt.hu/
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https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeprGv0M_YAhXJKlAKHQ8EAIkQFghJMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mypin.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D821%253Akovacsne-szabo-maria-szuelo-a-drogfueggosegrol%26Itemid%3D29&usg=AOvVaw2EElPLNWqN7eP7mMWXPgjr
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeprGv0M_YAhXJKlAKHQ8EAIkQFghPMAY&url=https%3A%2F%2F24.hu%2Felet-stilus%2F2014%2F03%2F26%2Flattam-a-fiamat-a-megorules-hataran%2F&usg=AOvVaw2zhUsN_MN9yxFLiI6hLM1f
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigy9ztjNDYAhUFYVAKHcyuC1MQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.drog-stop.hu%2F&usg=AOvVaw13JT8SfL5FPYnqYosQVUeS
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13. Szexuális úton terjedő betegségek megelőzése 
 

Bevezetés 
 

A szexuális úton terjedő fertőzések korábbi megnevezése szexuális úton terjedő betegségek 

(angolul: sexually transmitted disease, STD) volt. Tekintettel arra, hogy számos esetben nem 

vagy csak későn kerül felismerésre a kórkép, miközben a hordozó egyén tovább fertőz, 

újabban a szexuális úton terjedő fertőzések (sexually transmitted infection, STI) nevet is 

használja a szakirodalom. 

A WHO becslései szerint a világon naponta több mint 1 millió ember fertőződik nemi úton 

terjedő fertőzésekkel (STI). Évente 376 millió új fertőzést diagnosztizálnak a négy 

leggyakoribb gyógyítható nemi úton terjedő fertőzésből: chlamydia, gonorrhoea, syphilis és 

trichomoniasis. A világon több mint 500 millió ember fertőződött herpesz vírussal és több 

mint 290 millió nő Humán Papilloma vírussal. 988.000 nő volt a várandósága alatt syphilis 

fertőzött, amely 350.000 esetben kedvezőtlen szülészeti kimenetelhez, köztük mintegy 

200.000 újszülött elhalálozásához járult hozzá (WHO, 2013). 

Magyarországon 2018-ban bejelentett szexuális úton terjedő fertőző betegségek a 

következő képen alakultak: Syphilis 680, Gonorrhoea 1249, Acut urogenitalis chlamydiasis 

780. A 2017. év adataihoz képest a syphilis és a chlamydiasis csökkenést, a gonorrhoea 

növekedést mutat. 

A 2017. év OECD adatait tartalmazza az alábbi kép, 10 000 lakosra vetített bejelentett 

syphilis arányát mutatja. 
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50. ábra: Bejelentett syphilis arányok 

 

 

A szexuális úton terjedő fertőzések jelentősége 

Az egészséghez való jog egy alapvető emberi jog, amely hozzájárul egy nemzet társadalmi és 

gazdasági fejlődéséhez, az egyén, a család, a közösség és az ország egészségében pedig 

meghatározó a szexuális és reproduktív egészség. A szexuális úton terjedő fertőzések 

társadalmi és népegészségügyi jelentősége nagy. Az STI-k a leggyakoribb sürgősségi ellátást 

igénylő állapotok közé sorolhatók világszerte.  

Nagy jelentőségű STI az elmúlt évtizedekben aktív kutatás tárgyául szolgáló, különböző 

daganatos megbetegedésekkel egyértelműen összefüggésbe hozható humán papillomavírus 

(HPV) fertőzés, a HIV-fertőzés, a krónikus megbetegedést okozó hepatitis B, C és a gyakran 

előforduló, újszülöttet veszélyeztető herpes vírus is. Az STI-k gyakran stigmatizációval, 

sztereotipizálással, szégyennel társulnak, és összefüggésbe hozhatók a különböző társadalmi 

csoportok ellen irányuló agresszióval is (Based on Systematic Review and Global Reporting, 

2017). 
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Terjedésükben a nemi aktus a meghatározó, beleértve annak különböző (genitovaginalis, 

genitoanalis, orogenitalis, oroanalis) formáit. Számos kórokozó átvihető vér útján, 

transzfúzió, intravénás kábítószer-élvezők esetében a közös injekciós tű használatával. 

Fertőzött várandós anya a kórokozót újszülöttjének is átadhatja a méhlepényen keresztül, és 

a fertőzött szoptató anya az anyatejjel is megfertőzheti a csecsemőjét.  

A tünetmentes hordozók fertőzésük ismeretének hiányában tovább fertőznek, ezért nevezik 

„néma járvány”-nak a chlamydia fertőzést. Több mint 30 nemi úton átvihető fertőzést 

tartunk számon, ezek közül a négy leggyakoribb gyógyítható STI:  Chlamydia trachomatis 

(chlamydia), Neisseria gonorrhoae (gonorrhoea, kankó), Trichomonas vaginalis 

(trichomoniasis), Treponema pallidum (syphilis, vérbaj, lues). E négy fertőzés a méhnyak, a 

húgycső gyulladását és genitális fekélyek megjelenését okozza, súlyos, hosszú távú 

következményként kismedencei gyulladáshoz, méhen kívüli terhességhez, meddőséghez, 

krónikus kismedencei fájdalomhoz, ideg- és szív-, érrendszeri megbetegedéshez, 

újszülöttkorban halálhoz, koraszüléshez, vaksághoz vagy súlyos fejlődési 

rendellenességekhez vezethet, a HIV fertőzés elősegítéséhez vezethet.  

Humán Papilloma Vírus az egyik leggyakoribb STI a világon, alacsony rizikójú típusai a nemi 

szemölcsök (condyloma) megjelenéséért felelősek, magas rizikójú típusai daganatos 

megbetegedésekhez vezethetnek. Hazánkban kötelezően jelentendő nemi betegségek 

Gonorrhoea, Chlamydia, Syphilis és a Lymphogranuloma.  

 

Jogszabályi háttér 

A következő jogszabályok segítik a védőnő mindennapi munkáját. 

- Jelenleg Magyarországon a 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet alapján a 

várandósgondozás során a szexuális betegségek közül a syphilis, valamint a hepatitis 

B szűrése történik kötelező jelleggel. 

- Szexuális úton terjedő betegségek kivizsgálása és kezelése: Bőr- és Nemi betegségek 

Szakmai Kollégiuma, 2011. 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 

érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről. 
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- EüM szakmai irányelv a szexuális úton terjesztett betegségekről - Sexually 

transmitted diseases (STD) összefoglaló irányelv urológusok részére. 

- A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a védőoltásokról. 

Kompetenciafejlesztés a tananyag újszerűségével 

Az e-learning tananyag a szexuális úton terjedő betegségek megelőzését komplexen közelíti 

meg, számos olyan tudást ad, mely a szakemberek képzésében régebben nem szerepelt, így 

a területen dolgozók számára új ismereteket biztosít. A felsőfokú képzésben résztvevő 

hallgatók számára jelenleg nem áll rendelkezésre olyan módszertani segédlet, amely ezt a 

speciális (egyszerre több tudományterületet, beleértve a kommunikáció területét is) tudást 

hivatott összefüggéseiben átadni. 

 

Szexuális úton terjedő fertőzések megelőzése 
 

A szexuális úton terjedő fertőzések a történelem kezdete óta ismertek, számos leírásuk 

létezik, azonban az emberiség szexuális szokásai és ezzel egyidejűleg a kórokozók is 

változtak. Számos baktérium rezisztenssé vált a korábban használatos antibiotikumok ellen, 

így állítva új kihívások elé az orvostudományt. Ezért is különösen fontos a megelőzés és a 

megelőzésre fordított tevékenység (Fuchs, Brockmeyer, 2014). 

A szexuális úton terjedő fertőzések társadalmi–gazdasági helyzettől, kortól, nemtől, 

iskolázottságtól és szexuális orientációtól függetlenül bárkit érinthetnek.  Az STI-k terjedése 

szorosan kapcsolódik az emberek szexuális magatartásához: a fokozott kockázatú szexuális 

viselkedés, promiszkuitás hatványozottan növeli a fertőzés lehetőségét, különösen, ha ez 

óvszer és egyéb barrier módszer mellőzésével társul. 

A WHO szexuális és reproduktív egészség elérésére irányuló hat célkitűzése között szerepel a 

szexuális úton terjedő fertőzésekkel való küzdelem, a szexuális egészség tudatosítása széles 

körben. A fertőzések előfordulásának csökkentése több együttes stratégia révén lehetséges, 

beleértve az egészségmagatartás változásokat, rizikócsökkentést, a megfelelő 

óvszerhasználatot és a fertőzések adekvát kezelését. Az alapellátás egészségügyi 

szakemberei által végzett egészségfejlesztés fontos része hogy felhívják a figyelmet az egyén 
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saját felelősségére és a fertőzések elkerülésének lehetőségére, hogy megismerje a 

fertőzés/betegség természetét, a fertőződés lehetőségeit, a lehetséges következményeket 

és szövődményeket is. 

A védőnő és az alapellátásában dolgozó prevenciós szakemberek találkozása a pácienssel 

különleges lehetőséget teremt a személyes beszélgetésre, a megfelelő tudás átadására és 

tanácsadásra a szexuális úton terjedő fertőzéseket illetően mind a várandósság előtt álló 

pároknál, mind a fiatal felnőttek, és kisgyermeket nevelő családok esetén. 

Amit a gondozottnak tudnia kell példa kérdésekkel 

- Ismerje a szexuális partnereket és korlátozza a számukat – a partner szexuális múltja 

ugyanolyan fontos, mint a saját szexuális élete. Minél több partnere van, annál 

nagyobb az esélye a nemi úton terjedő fertőzésre. Pl. Mit gondol a monogámiáról? 

Tud beszélni párjával a szexuális múltról? 

- Használjon óvszert, minden orális, vaginális és anális együttlét alkalmával. Az óvszer 

nem véd minden nemi betegség ellen, pl. a Herpes és a HPV óvszer mellett is 

fertőzhet! A spermicid gélek használata további védelmet nem nyújt a fertőzés ellen. 

Pl. Milyen fogamzásgátló módszert ismer? Milyen fogamzásgátló módszert alkalmaz? 

- Kerülje el a kockázatos viselkedést és szexuális gyakorlatot: a bőr és a nyálkahártya 

sérülése akár vérzés nélkül is növeli a fertőződés esélyét, beleértve az anális szex 

közben a végbél sérüléseit is. Pl. Vizsgálták már nemi úton terjedő betegségekre? 

- Számos nemi úton terjedő betegség tünetmentes a fertőződés után, szövődmények 

kialakulása előtt fontos a nemi betegség felismerése és jórészük kezelhető. Járjon 

rendszeresen szűrővizsgálatra. Pl. Mikor volt utoljára szűrővizsgálaton?  

- Gondoljon a szexuális betegségek kapcsán is a védőoltásokra. Pl. Tudja-e hogy, 

vannak szexuális úton terjedő betegségek elleni védőoltások? 

– HPV elleni védőoltás – a méhnyakrák és a szemölcsök, a HPV leggyakoribb 

formái ellen véd,  

– Hepatitis B elleni védőoltással a B típusú májgyulladás előzhető meg. 
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Következőkben a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések tüneteit, diagnózisát és 

terápiáját foglaltuk össze: 

Syphilis 

A syphilis kórokozója a treponema pallidum, egy fakultatív anaerob baktérium, amely nemi 

érintezéssel, transplacentarisan és vér útján terjed. A syphilis (más néven bujakór, lues, 

franc) napjainkban reneszánszát éli.  

Klinikai tünetek 

A betegség lefolyása három stádiumra osztható, amelyben aktív tünetes és tünetmentes 

időszakok váltogatják egymást. Az elsődleges syphilis tünetei 9-90 nappal a fertőzés után 

jelennek meg, a behatolási kapuban felhányt szélű, fájdalmatlan fekély, az ún. Sanker 

formájában. A primer fekély megjelenését követő 1-2 héten belül a környéki nyirokcsomók 

fájdalmatlanul megduzzadnak. Kezelés nélkül 4-8 héten belül gyógyul. A másodlagos syphilis 

a fertőződéstől számított 9. Hét körül, a hematogén szórás következtében alakul ki, a beteg 

általános tüneteket tapasztal úgy, mint étvágytalanság, fogyás, láz, izom, ízületi és 

csontfájdalom, eleinte klasszikus nem viszkető kiütések és egyéb bőrtünetek kíséretében. A 

betegek 75%-a a másodlagos szakasza után tünetmentessé válik, 25%-ukban fejlődnek ki 10-

12 év latenciát követően a harmadlagos syphilis tünetei, klasszikus bőrelváltozásokkal, a 

belső szerveken gummosus elváltozásokkal, cardiovascuaris és neurológai tünetekkel. 

Diagnózis 

A syphilis diagnosztikája során direkt kórokozó kimutatás, valamint szerológiai vizsgálatok is 

lehetségesek. 

Kezelés 

A syphillis elsődleges kezelési módja a Penicillin. A beteg szűrése szükséges egyéb STI-k 

irányában. 
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Gonorrhoea 

A gonorrhoea kórokozója az 1789-ben, Albert Neisser által leírt Gram negatív baktérium, a 

Neisseria gonorrhoae. Történelmi említése és leírása a Bibilában, Mózes 3. Könyvében is 

megjelenik. A Neisseria gonorrhoae a hengerhám sejteket fertőzi. Antibiotikum rezisztenciát 

a penicillinek, makrolidok, tetraciklinek és fluorokinonok ellen is leírtak már.  A baktérium 

ellen nem fejlődik ki immunitás, az ismételt fertőződés lehetséges és gyakori. 

Klinikai megjelenés 

A gonococcus fertőzés a genitalis, rectalis, garati és extragenitális régiókat is érintheti. A 

férfiaknál általában a fertőzést követő 2-6 nap múlva gennyes váladékozás jelenik meg. A 

gonorrhoeas urethritis a megbetegedések kb. 20%-áért felelős.  Jellegzetes klinikai tünetek a 

mucopruluens váladékozás és fájdalom, a betegek leírása szerint „mintha törött üveget 

ürítenének”. A tünetek enyhébbek is lehetnek. A gonorrhoeat pusztán klinikai képe alapján 

nem lehet megkülönböztetni a nem gonococcalis, nem chlamydiás uerthritistől, a betegek 

20%-ban a két fertőzés egyszerre lehet jelen. A fertőzötteknél a férfi nemi szervek 

gyulladása, akár sepsis, máj körüli gyulladás (perihepatitis), endocarditis (szívbelhártya 

gyulladás), meningitis (agyhártyagyulladás), gonarthritis (ízületi gyulladás) is kialakulhat.  

A nők 50%-ában a fertőzés tünetmentes. Az elsődleges fertőzés általában a méhnyakat 

érinti, megnövekedett hüvelyi folyást okozva. Izolált húgyúti fertőzés is megjelenhet. A 

fertőzött nők 50%-ában alakul ki akut salpingitis vagy kismedencei gyulladás, gyakran a 

Bartholin-mirigy is érintett. A kórokozó nagy fertőzőképessége miatt az óvszer használata 

csak, mint egy 60%-ra csökkenti a fertőzés arányát. 

Diagnózis 

A diagnózis gold standardje a tenyésztés volt, de ma a DNS amplifikációs tesztek 

elterjedésével, magas specificitásuk valamint az egyidejű chlamydia fertőzések 

kimutathatósága miatt ezen teszteket részesítjük előnyben, habár az esetleges rezisztencia 

lehetősége miatt a tenyésztés is fontos vizsgálat marad. Az igazolt gonorrhoeás betegeknél a 

többi STI szűrése (chlamydia, syphilis, HIV) kötelező. 
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Szövődmények 

Nők esetében a leggyakoribb szövődmények a gonococcalis arthritis és a felszálló fertőzések.  

Terápia 

A korábbi az első vonalbeli 2. generációs cephalosporin monoterápia helyett jelenleg 

kétvonalbeli kezelést alkalmazunk, amely 2g Ceftriaxon i.m. és 1.5 Azythromycin per os 

adását jelenti. A partnerek kezelése kötelező. 

Chlamydia 

A chlamydia trachomatis egy Gram-negatív baktérium, amely csak a fertőzött sejten belül, a 

gazdasejt anyagcseréjétől függően tud szaporodni. Elsődleges célsejtje a mucosalis 

epithelium. 

Klinikai megjelenés, diagnózis 

A Chlamydia trachomatis L1-L3 serovariánsok a 4. klasszikus fertőzésként számontartott 

lymphogranuloma venerum kórképet okozzák. Az A, B, C serovariánsok a trachoma nevő 

krónikus conjuctivitisért felelősek, amely kezeletlenül vaksághoz vezethet. A D-K 

serovariánsok elsődlegesen szexuális kapcsolat révén terjednek, és a nono-gonorrhealis 

urethritis, salpingitis, proctitis, epididymitis kialakulásáért felelősek. A többi serovariáns nem 

szexuálsi úton terjedő fertőzéseket okoz. 

A D-K serovariánsok férfiaknál kezdetben urethritist okoznak, nőknél a cervix gyulladása 

alakul ki. 4 naptól 1 hónapig tartó inkubációs perióduson belül átlátszó, néha purulens 

váladékozás jelenhet meg. Fájdalom jelen lehet, de a nők jelentős része tünetmentes.  A 

felszálló fertőzések férfiakban húgyúti panaszokat, prostatitist, nőkben salpingitist, 

kismedencei gyulladást és következményesen meddőséget okozhatnak. 

Szűrés, megelőzés, diagnosztika 

Rutin vizsgálat javasolt minden 25 év alatti nő esetén. A chlamydia trachomatis kimutatása 

PCR vizsgálat segítségével történik. 
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Terápia 

2x100mg Doxycyclin 7 napig, 1x150mg Azythromycin. 

Trichomoniasis 

A trichomoniasis kórokozója a trichomonas nevű protozoon, amely csak a nemi szerveket 

betegíti meg.  

Klinikai tünetek 

A nők kb. 50%-ánál tüneteket nem találunk, tünetként enyhe fluor vagy bőséges, sárgás-

zöldes, habos folyás jelentkezhet, amelyhez gyakori vizelés, a vulva irritációja, dyspareunia 

(fájdalmas szexuális élet), viszketés társulhat. 

Férfiaknál a tünetek jóval ritkábbak, enyhe áttetsző húgycsőváladékozást, epididymitist, 

prostatitist, felszínes hímvessző ulceraciot okozhat. 

Diagnózis 

Natív kenetben láthatók a mozgó protozoonok, tenyésztés és PCR vizsgálat is lehetséges. 

Terápia 

2g Metronidazol vagy 2g Tinidazol, alternatívaként 2x500 mg Metronidazol 7 napig. A 

szexuális partner vizsgálata és kezelése szükséges.  

Human Papilloma Vírus (HPV) 

A humán papilloma vírus a 3. leggyakoribb STI a világon. A HPV egy duplaszálú DNS vírus, 

amelyből kb. 130 genotípust azonosítottak, közel harmaduk nemi úton terjed.  

Klinikai megjelenés, diagnózis  

A klinikailag legjelentősebb kb. 40 vírus az anogenitalis régiót fertőzi. Onkogén potenciáljuk 

alapján 2 nagy csoportra sorolhatók, az úgynevezett alacsony rizikójú (LR, low risk) illetve a 

magas rizikójú (HR, high risk) típusokra. Becslések szerint a szexuálisan aktív emberek kb. 

80%-a esik át HPV fertőzésen élete során, a legmagasabb átfertőzöttség a 20–30 éves 

korosztályban jellemző. Az egészséges emberek 90%-ában a HPV fertőzés 1-2 éven belül 
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eltűnik, immunhiányos állapot esetén azonban fennmaradva rákmegelőző és rákos 

állapothoz vezethet. Az alacsony rizikójú vírusok a condyloma nevű szemölcsös elváltozásért 

felelősek.  

A leggyakoribb LR típusok a 6, 11, HR típusok a 16, 18, 33, 35, 45. A HPV 16, 18 felelős a 

méhnyakrákok, rákmegelőző állapotok 70%-ának kialakulásáért. Látens fázisban tünet nincs, 

a kórokozó jelenléte szűrővizsgálattal kimutatható. 

Szűrés, megelőzés, diagnosztika, terápia 

Szűrés a DNS alapú PCR módszer segítségével történik a méhnyakból, péniszről vett 

mintából.  

A fertőződés ellen az óvszer nem nyújt 100%-os védelmet. A megelőzésben a HPV elleni 

védőoltásnak fontos szerepe van. Hatékony kezelés a vírus ellen nem létezik. 

HIV-fertőzés 

A humán immundeficiency virus (HIV) egy retrovírus, amely a lentivírusok genusába tartozik, 

egyszálú RNS vírus. 

Tünetek, diagnózis 

A HIV-fertőzés egy rövid, akut retrovírus szindrómát követően éveken keresztül át vezet egy 

olyan immunhiányos állapothoz, amely végül a fertőzések, daganatos betegségek 

kontrollálatlan terjedése révén az életet veszélyezteti. Ez a késői  stádium a szerzett 

immunhiányos tünet együttes, az AIDS állapota, amely átlagosan a fertőzéstől számított 11 

év múlva alakul ki. A fertőzöttek egy része nincs tisztában saját állapotával. 

Szűrés, megelőzés, terápia 

A HIV-szűrés elsődlegesen vérből vett mintában a HIV antitestek kimutatására szolgáló  ELISA 

módszerrel történik, reaktív eredmény esetén megerősítő tesztek történnek. 

A jelenleg rendelkezésre álló kezelések révén a beteg életminősége és várható élettartama 

jelentős mértékben javult. A HIV megelőzésében a legfontosabb tényező az óvszer megfelelő 

használata és a promiszkuitástól való tartózkodás. 
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A U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and 

Prevention klinikai megelőzési útmutatója alapján az STI megelőzés és kontroll a következő 5 

stratégián alapul: 

1. Megfelelő rizikófelmérés, oktatás és tanácsadás a rizikócsoportokban a szexuális 

viselkedés formálásáról és a megelőzés javasolt módszereiről. 

2. Azon STI-k esetén, ahol védőoltás áll rendelkezésre, a védőoltás beadásának 

szorgalmazása lehetőség szerint a nemi élet megkezdése előtt. 

3. A tüneteket nem mutató és a tünetekkel rendelkező fertőzöttek azonosítása. 

4. Hatékony diagnosztika, kezelés, tanácsadás, utánkövetés az STI fertőzött egyénnél. 

5. Hatékony kivizsgálás, kezelés, tanácsadás az STI fertőzött egyén partnere(i)nél 

(Workowski, Bolan, 2015). 

Egyéni egészségfejlesztés családtervezés és várandós időszakban  
 

I. STI rizikófelmérés  

A prevenció első lépése a viselkedési formákból adódó és a biológiai kockázatok azonosítása. 

Célunk, hogy a pácienssel való találkozás, praeconceptionalis tanácsadás, várandósgondozás, 

valamint 0-6 éves gyermeket nevelő családok gondozása során a szexuális életre vonatkozó 

kérdéseket feltegyük, így azonosítva az esetleges problémákat, és a páciens kérdéseire 

megfelelő válaszokat adjunk. 

Az eredményes beszélgetés elemei 

1. Kezelje természetesen, nem tabuként a szexuális életet. Ha kellemetlenül érinti a 

témakör, a páciens is kellemetlenül fogja magát érezni a beszélgetés során. 

2. Mielőtt érzékenyebb kérdéseket érint, teremtsen bizalmas légkört. Zavartalan, 

nyugodt környezet biztosítása fontos a kommunikációhoz. Biztosítsa titoktartásáról a 

gondozottat. 

3. Próbálja elkerülni a sztereotípiákat. 
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4. Viselkedjen nyugodtan, semlegesen akkor is, ha kellemetlenül érzi magát, esetleg 

szégyenkezne az elhangzottak miatt, figyeljen a testtartásra és a gesztusokra is. 

5. Ha a páciens vonakodik a válaszadástól, esetleg támadónak érzi a kérdését, ismételje 

meg, és röviden magyarázza el, hogy miért fontos a válaszadás az ő érdekében teszi. 

6. Próbáljon általános kijelentéseket használni, ez elfogadhatóvá teszi a páciens 

számára, hogy a szexuális egészség kérdései általánosak. 

7. Tisztázza, hogy a használt kifejezések mindkét fél számára ugyanazt jelentik-e 

(National Coalition for Sexual Health, 2019).  

Párbeszéd a gondozottal (gyakorlati példa) 

- Néhány kérdést fogok Önnek feltenni a szexuális egészségéről és szokásairól. 

Megértem, hogy ezek a kérdések nagyon személyesek, de fontosak az általános 

egészsége szempontjából.  

- Ezeket a kérdéseket mindenkinek feltesszük, ugyanolyan fontosak, mint a szellemi és 

a testi egészség. Csakúgy, mint a beszélgetés többi része, ezek az információk is 

bizalmasak. Van bármilyen kérdése, mielőtt elkezdenénk? 

A hatékony kommunikáció  

A megfelelő légkör, a bizalmas kapcsolat létrehozásához rendkívül fontos a páciensünk iránti 

tisztelet, elhivatottság, bíráskodástól mentes attitűd a kérdező részéről, empátiás 

odafigyelés. 

A szexuális egészségre vonatkozó kérdéseket az általános anamnézis részeként kell feltenni. 

Éreztesse a pácienssel, hogy a kérdések nem személyre szabottak, mindenkinél felteszi őket 

(A guide to taking a sexual history, 2019). Néhány páciens kellemetlenül érezheti magát, ha a 

szexuális életének előzményeiről, partnereiről, szokásairól kell beszélni. Próbáljuk 

megértetni a pácienssel, hogy a szexuális anamnézis fontos a saját egészsége és születendő 

gyermekének egészsége szempontjából egyaránt. 
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Kérdezési technikák 

Nyitott kérdések: 

- Olyan kérdés, amelyre bőven, kifejthetően kell válaszolni.  

„Hogyan készültek a várandósságra? Milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy 

egészséges gyermeke szülessen?” 

Megértő, bíráskodástól mentes nyelvezet: 

- Visszatükröző meghallgatás, amelynek során éreztetjük a pácienssel, meghallgatjuk 

őt, kíváncsiak vagyunk az érzéseire, véleményére. Célunk, hogy megértsük, amit 

közvetíteni akar nekünk, visszajelezzük, hogy megértettük a mondandóját, ítélet, 

megjegyzés, reakció hozzáfűzése nélkül.  

Páciens: „Nem mertem elmenni szűrésre, mert féltem, hogy kiderül, hogy beteg 

vagyok.”  

Védőnő: „Megértem a félelmét. Sok ember gondolja ugyanígy.” 

Normalizálás: 

- Egyes érzések természetességének, univerzalitásának kifejezése.  

- „Megértem az aggódását. Természetes, hogy foglalkoztatja az, hogy a korábban 

felismert betegség szövődményt fog okozni.”  

 

A szexuális egészség 5 „P”-je – a kérdező vezérfonala 

1. Partners - Partnerek 

2. Practices - Szokások 

3. Protection from STI - STI-k elleni védelem 

4. Past hystory of STI - A korábbi STI-k története 

5. Prevention of pregnancy - Nem kívánt várandósság elleni védekezés módja 
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1. Partnerek 

Ahhoz, hogy felmérje a páciens tényleges rizikóját, ismernie kell a szexuális partnerek 

számát. Ha ez elmúlt 12 hónapban a gondozottnak csak egy partnere volt, kérdezze meg a 

kapcsolat hosszáról. Kérdezze meg a partner rizikófaktorairól, úgy, mint a jelenlegi vagy 

korábbi partnerek száma, droghasználata. Ha az elmúlt 12 hónapban több mint 1 partnere 

volt, kérdezzen az óvszer használatáról, a partnerek rizikófaktorairól. Kezdje a beszélgetést 

jégtörő kérdésekkel: Hogyan érzi magát?, Mikor találkoztunk utoljára?, Párkapcsolatban él?, 

Mióta tart a kapcsolat? 

Párbeszéd a gondozottal partnerekre vonatkoztatva: 

- Jelenleg szexuálisan aktív? 

- Az elmúlt hónapokban hány szexuális partnere volt? 

- Az elmúlt 12 hónapban hány szexuális partnere volt? 

2. Szokások 

Ha a páciensnek az elmúlt 12 hónapban több mint 1 partnere volt, vagy a szexuális 

partnernek több partnere volt, érdemes megkérdezni a szexuális szokásairól, 

óvszerhasználatról, így tisztázhatjuk az esetleges egészségi kockázatokat. Elsődleges 

megelőzésre irányuló kérdések segíthetnek:  

- Védekeznek-e a párjával a nemi úton terjedő betegségek ellen? 

- Ha nem, meg tudja mondani, hogy miért nem? 

- Ha igen, milyen módszert alkalmaznak? 

- Milyen gyakran használják ezt a módszert? 

- Van bármilyen kérdése a nemi úton terjedő betegségek elleni védelemmel 

kapcsolatban? 

3. Nemi úton terjedő fertőzések elleni védelem 

Ahhoz, hogy többet megtudhasson a gondozott szexuális szokásairól, nyitott kérdéseket kell 

feltenni, a válaszok alapján módosítva a beszélgetés irányát.  
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Párbeszéd a gondozottal a korai felismeréshez: 

- Az elmúlt hónapokban hány szexuális partnere volt? 

- Az elmúlt 12 hónapban hány szexuális partnere volt? 

- A partnerének van más szexuális partnere? 

4. Szexuális úton terjedő fertőzés a gondozott anamnézisében 

A korábban már kimutatott és kezelt nemi úton terjedő fertőzések ismerete jelezheti a 

páciens nagyobb kockázatát. 

Párbeszéd a gondozottal: 

- Mutattak-e ki Önnél valaha nemi úton terjedő fertőzést? Mikor? Milyen kezelésben 

részesült? 

- Voltak-e valaha visszatérő panaszai vagy újabb diagnózis? 

- Vizsgálták-e valaha HIV fertőzésre vagy más nemi úton terjedő fertőzésre? 

- Mutattak-e ki jelenlegi vagy korábbi partnereinél nemi úton terjedő fertőzést? Ha 

igen Önt vizsgálták-e? Hogyan kezelték? 

5. Nem kívánt várandósság elleni védelem 

Az előző kérdések alapján felmérheti, hogy amennyiben nem kívánnak gyermeket, mekkora 

a lehetősége a teherbeesésnek, és elláthatja megfelelő tanácsokkal a fogamzásgátlást 

illetően. 

A beszélgetés végén a gondozott megoszthat olyan információkat, amelyeket előtte még 

nem volt kész elmondani. Ezt követően köszönje meg a páciens őszinteségét és nyitottságát. 

 

II. STI tanácsadás 

Életviteli tanácsadás legfontosabb témaköre a felelősségteljes szexuális élet (partnerek 

számának csökkentése, monogámia), a rizikócsökkentési módszerek, korszerű fogamzásgátló 

módszerek és a személyre szabott célok kitűzése. A tanácsadás jellemzői: 

- Interaktív legyen. 
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- Történjen meg a személyes célok beállítása. 

- Rövid, érthető üzenetek átadása valósuljon meg. 

Az STI-k elkerülésének legmegbízhatóbb módja a szexuális élet minden formájától történő 

tartózkodás, vagy hosszú távú, monogám kapcsolat létesítése egy ismerten fertőzésmentes 

egyénnel. Hasznos tanácsok a gondozott számára: 

- kerülje a gyakori partnerváltást, 

- kerülje az együttlétet ismeretlenekkel, valamint olyanokkal, akikről köztudott, hogy 

sok szexuális partnerük van, 

- a túlzott sterilitás, az aktus előtti intim tisztálkodás veszélyes is lehet. A felázott 

bőrön, az apró nyálkahártya-sérüléseken sokkal könnyebb átjutnak a kórokozók, 

hasznosabb az aktus utáni zuhanyozás, 

- ha sűrűn váltogatja partnerét, szűrővizsgálatra, nőgyógyász szakorvoshoz is járjon 

sűrűbben. 

Ha felmerül a gyanú, hogy a gondozott megfertőződött a következő tanácsokkal láthatja el: 

- azonnal forduljon orvoshoz (nőgyógyászhoz vagy bőrgyógyászhoz), 

- a biztos diagnózisig ne kezelje magát antibiotikumokkal, vagy bármely más 

gyógyszerrel, mert hatása elfedheti a betegség tüneteit, 

- a gyógyulásig ne éljen nemi életet, vagy használjon gumióvszert, 

- tájékoztassa partnerét, mert fertőzés esetén őt is kezelni szükséges. 

 

III. Védőoltások  

Jelenleg Magyarországon az STI-k közül a hepatitis B és a Humán Papilloma vírusok 

megelőzésére áll rendelkezésünkre védőoltás.  

- Hepatitis B elleni védőoltás 

 A Hepatitis B vírus ellen hazánkban 2 törzskönyvezett oltóanyag kapható. Ma 

Magyarországon Hepatitis B elleni védőoltásában részesülnek a gyermekek az általános 

iskola 7. osztályában, iskolai kampányoltások keretében. Amennyiben a várandós hepatitis B 

pozitív, az újszülött számára aktív immunizálás adható, hepatitis B immunglobulin 
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formájában, amelyet a szülést követő 12 órában, de legkésőbb 1 héten belül kell 

megkezdeni. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi 

védőoltásokról) 

- HPV elleni védőoltás 

Jelenleg Magyarországon HPV elleni védőoltásban részesülhetnek azok a lányok, akik 

betöltötték 12. életévüket, az általános iskola 7. osztályában, iskolai kampányoltás 

keretében. Az oltások végzéséhez jelenleg a Cervarix oltóanyag áll rendelkezésre. Az iskola-

egészségügyi szolgálat értesíti az érintett szülőket/gondviselőket és az oltásra jogosult 

lányokat az önkéntes, térítésmentes HPV védőoltás lehetőségéről és annak időpontjáról. 

Tekintettel arra, hogy az oltás önkéntes, a szülőnek/gondviselőnek nyilatkoznia kell arról, 

hogy igényli-e a védőoltást. (A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. 

évi védőoltásokról) 

A Humán Papilloma vírus (HPV) okozta megbetegedések megelőzésére három készítmény áll 

rendelkezésre. Mindhárom oltóanyag rekombináns, a Humán Papilloma vírus meghatározott 

szerotípusainak tisztított fehérjéit tartalmazza. 

- A CERVARIX a Humán Papilloma vírus 2 típusának (16-os és 18-as) tisztított fehérjéit 

tartalmazza. Az oltás a magas kockázatú HPV vírusok által okozott méhnyakrák, méhnyakrák 

megelőző állapot és perzisztáló fertőzés megelőzésére szolgál, 9 éves kortól alkalmazható. 

- A SILGARD a Humán Papilloma vírus 4 típusának (6-os, 11-es, 16-os, 18-as) tisztított 

fehérjéit tartalmazó vakcina. Az oltás a HPV bizonyos onkogén típusai által okozott 

premalignus genitális laesiok (rákmegelőző állapotok), méhnyakrák, végbélrák, valamint 

genitális szemölcsök megelőzésére szolgál 9 éves kortól. A gyártó cég az új vakcina 

megjelenése miatt bejelentette ezen vakcina gyártásának beszüntetését. 

- A GARDASIL9 a legújabb készítmény, fiúknál és lányoknál 9 éves kortól alkalmazható, 

a Humán Papilloma vírus 9 típusa (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as) 

által okozott alábbi betegségek ellen véd: a méhnyakat, a szeméremtestet vagy hüvelyt, 

valamint a végbélnyílást érintő rákmegelőző elváltozások és rosszindulatú daganatok, 

továbbá specifikus HPV típusok által okozott genitális szemölcsök megelőzésére szolgál. A 

készítményt 3 adagos ütemezés szerint alkalmazzák, 0., 2. és 6. hónapban 1-1 adag. 
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Mindhárom vakcinát törzskönyvezték az Európai Unióban. A vakcinák a szexuálisan még nem 

aktív korosztályban a leghatékonyabbak, azonban alkalmazhatók későbbi életkorban is, a 

védőoltás beadása hátránnyal vagy kockázattal nem jár (Az Országos Epidemiológiai 

Központ, 2016). 

IV. Óvszerhasználat 

Megfelelő használat mellett az óvszer rendkívül hatékony az STI-k elleni védelemben. Fontos 

a megfelelő óvszerhasználat oktatása. A nem barrier alapú fogamzásgátlási módszerek 

(szájon keresztül szedhető fogamzásgátlók, sterilizáció stb.) nem alkalmasak az STI-k elleni 

védelemre, ezért az ezen módszerrel védekező páciensek számára javasolni lehet kiegészítő 

védekezésként az óvszer használatát is. A spermicid gélek megbonthatják a hám integritását, 

így ezek még növelhetik is a fertőzés kockázatát.  

Egyéni egészségfejlesztés 0–6 éves gyermekek körében 

 

A szexuális úton terjedő betegségek elleni védelem fontos része a szexuális nevelés, amely 

már a születéstől megkezdődik, hiszen a szexuális nevelés tágabban vett értelemben 

nemcsak a nemiség és a szexuális kapcsolatok testi, érzelmi és interaktív szempontjait 

tartalmazza, hanem más olyan aspektusokat is, mint például a barátság, biztonság és a 

vonzalom. A csecsemők születésüktől fogva tanulják a testi érintkezés, gyengédség intimitás 

jelentőségét, a nemek közötti különbséget. Az első 10 évben a gyermekek a teljes 

függőségtől a függetlenség felé haladnak, miközben kísérleteznek a környezet 

megismerésével, tudatában lesznek saját szexualitásuknak, kíváncsiak, kérdeznek, idősebb 

korban, részben a családi háttér következtében a szégyenérzet is előkerül. A szülők, a család 

és más informális tényezők fontosak a nemiség és az emberi kapcsolatok tanulása 

szempontjából. 

A szexuális nevelés fejleszti a gyermek érzékeit, testképét erősíti önbizalmát és 

önmeghatározását, felelős viselkedésre nevel. A gyermek nevelése verbális és nonverbális 

úton születésekor megkezdődik. 

A védőnő feladat, hogy tájékoztassa a családokat ezen korai időszakban történő szexuális 

nevelés fontosságáról, a későbbi szexuális egészség, felelősségteljes szexuális élet és így a 

nemi betegségek, és nem kívánt várandósságok megelőzése érdekében.  
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Lenti 12. táblázat nyújt összefoglalást az egyes életkori sajátosságokról. Ezen ismeretek és 

megfelelő kezelésük mind a prevenciós szakember, mind a családok szempontjából fontos.  

 

12.  táblázat: Az európai szexuális nevelés irányelvei 

(Forrás: WHO, 2010) 

0-4 Információ Készségek Attitűdök 

Emberi test és 
fejlődés 

 A test részei és funkciói 

 Különböző testek és 
nemek  

 testi higiénia 

 Magunk és mások 
elkülönítése 

 testrészek megnevezése 

 higiénia gyakorlása (minden 
testrész megmosása) 

 testi különbségek 
felismerése 

 szükségletek és vágyak 
kifejezése 

 pozitív testkép és énkép: 
önbizalom 

 a másság tisztelete 

 saját test értékelése 

 nemi egyenlőség tisztelete 

 a jó közérzet, közelség és 
bizalom értékelése 

Termékenység 
és reprodukció 

 várandósság, születés, 
újszülöttek  

 a gyermeknemzés 
alapismeretei (honnét 
jönnek az újszülöttek) 

 a családtaggá válás 
különböző 
lehetőségei (pl.: 
adoptálás) 

 egyeseknek van 
gyerekük, 
másoknak nincs 

 helyes szóhasználattal 
tudjon beszélni ezekről 

 a családtaggá válás különböző 
módjainak elfogadása 

Szexualitás  élvezet és örömszerzés 
a saját test érintésével, 
kora gyermekkori 
maszturbáció 

 saját test és saját nemi 
szervek felfedezése 

 normális része 
mindenki életének, 
hogy élvezze a testi 
közelséget 

 gyengédség és fizikai 
közelség, mint a 
szeretet és vonzalom 
kifejezése 

 nemi azonosság tudatosítása 

 tudjon a saját testtel 
kapcsolatos érzésekről 
beszélni 

 kifejezni saját igényeit, 
vágyait, és korlátait, pl.: a 
doktor játék keretében 
 

 pozitív attitüd a saját test és 
annak minden funkciója iránt: 
pozitív énkép 

 mások tisztelete 

 kíváncsiság a saját és mások 
teste iránt 



 333 

Érzelmek  a szeretet különböző 
típusai 

 elfogadó és elutasító 
érzések 

 szavak az 
érzésekről 

 az egyedüllét 
igényének  érzése 

 az empátia érzése és 
megnyilvánulása 

 igent/nemet mondani 

 saját érzelmeinek,  
vágyainak és igényeinek  
közlése 

 a békénhagyás szükségének 
kifejezése 

 annak megértése, hogy az 
érzelmeket sokféleképpen ki 
lehet fejezni 

 pozitív érzések a saját 
nemisége iránt  
(jó dolog fiúnak vagy lánynak 
lenni) 

 a saját élmények és érzelmek 
kifejezésének elfogadása  

 a különböző érzelmek és 
körülmények 
elfogadásának pozitiv 
attitüdje 

0-4 Információ Készségek Attitűdök 

Kapcsolatok és 
életstílus 

 a kapcsolatok 
különbözősége 

 Különböző családi 
kapcsolatok 

 Beszélni a saját 
kapcsolatokról és a családról 

 a közelség és bizalom érzése a 
kötődés alapján 

 pozitív viszonyulás más 
életmódokhoz 

 annak tudása, hogy a 
kapcsolatok sokfélék 

Szexualitás, 
egészség és 
jól-lét 

  jó és rossz élmények a 
saját testről Mit érez 
jónak? (figyelj a 
testedre) 

 Ha az érzések nem jók, 
nem kell hagyni 
magunkat 

 Bízzanak testük jelzéseiben 

 A három lépéses modell 
alkalmazása (mondj nemet, 
menj el, beszélj valakivel, 
akiben megbízol) 

 A jól-lét érzésének 
létrehozása 

 A saját test értékelése 

 Annak tudása, hogy segítséget 
lehet kérni 

Szexualitás és 
jogok 

 Jog a biztonsághoz és 
védelemhez 

 A gyermekek 
biztonsága a felnőttek 
felelőssége 

 jog a szexualitással 
kapcsolatos 
kérdésekhez 

 jog a nemi azonosság 
tisztázásához 

 jog a meztelenség 
és a test 
felfedezéséhez, a 
kíváncsisághoz 

 igent és nemet is tud 
mondani 

 kommunikációs készség 
fejlesztése 

 képes kifejezni szükségleteit 
és vágyait 

 a jó és a rossz titkok 
megkülönböztetése 

 A jogok tudatosítása, ami 
önbizalomhoz vezet 

 „A testem az enyém” attitűdje 

 Annak érzése, hogy képes 
önálló döntéseket hozni 

A nemiség 
szociális és 
kulturális 
meghatározói 
(értékek/norm
ák) 

 Társadalmi szabályok 
és kulturális 
értékek/normák 

 Nemi szerepek 

 Szociális távolság 
fenntartása különböző 
emberekkel 

 Az életkor 
befolyása a 
szexualitásra és az 
életkornak 
megfelelő 
viselkedés 

 Képes különbséget tenni a 
magán és nyilvános 
viselkedés között 

 betartja a társadalmi 
szabályokat és kulturális 
normákat 

 a helyzetnek megfelelően 
viselkedik 

 Tudja, hová szabad 
nyúlni  

 Saját és mások testének 
tiszteletben tartása 

 A magánélet és intimitás 
társadalmi szabályainak 
elfogadása 

 Mások „Igen” vagy „nem” 
válaszainak tiszteletben 
tartása 
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 Meztelenségre 
vonatkozó normák 

4-6 Információ Készségek Attitűdök 

Emberi test és 
fejlődés 

 A test részei és funkciói 

 Testek és nemek 
megkülönböztetése 

 testi higiénia 

 a testek és 
fejődésük életkori 
különbségei  

 testrészek megnevezése 

 higiénia gyakorlati 
elsajátítása (testrészek 
tisztítása) 

 testi különbségek 
felismerése 

 szükségletek és vágyak 
kifejezése 

 Felismerik saját és 
mások egyedüllét 
igényét 

 pozitív nemi identitás 

 pozitív test-kép és én-kép: 
önbecsülés 

 másság tisztelete 

 Nemi egyenlőség tisztelete 

Termékenység 
és reprodukció 

 Reprodukcióval 
kapcsolatos mítoszok 
(pl.: néhol azt mondják  
gyerekeknek, hogy a 
babákat a gólya hozza) 

 Az élet: várandósság, 
születés, babák, és az 
élet vége 

 Az emberi szaporodás 
alapismeretei 

 Tudjon ezekről helyes 
szóhasználattal beszélni 

 Annak megértése, hogy 
egyeseknek van 
gyermeke, másoknak 
nincs 

Szexualitás  élvezet és öröm a saját 
test érintésével, kora 
gyermekkori 
maszturbáció 

 saját test és saját nemi 
szervek felfedezése 

 a szexualitás 
értelme és 
kifejezése (pl. a 
szeretet érzésének 
kifejezése) 

 megfelelő szavak a 
nemiségre 

 szexuális érzések 
(közelség, öröm,, 
izgalom), minden 
más érzéshez 
hasonlóak (pozitív 
érzések, kényszer 
vagy károsítás 
nélkül) 

 beszélgetés szexuális 
kérdésekről (kommunikációs 
készségek) 

 a nemi identitás 
megszilárdítása 

 szexuális szavak 
használata nem sértő 
módon 

 pozitív testkép 

 mások tisztelete 
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Érzelmek  féltékenység, harag, 
agresszió, csalódás 

 Azonos neműek közti 
barátság és szerelem 

 Barátság és 
szerelem 
megkülönböztetése 

 Titkos szerelmek, 
első szerelem 
(belehabarodás, 
csalódások, 
viszonzatlan 
szerelem) 

 Csalódások kezelése 

 Saját érzelmek, vágyak és 
szükségletek kifejezése és 
közlése 

 Saját  és mások gizalmas 
ügyeinek kezelése 

 megfelelően megnevezi 
saját érzéseit 

 annak elfogadása, hogy a 
szerelem (mint minden más 
érzelem) természetes 

 Az élmények és érzelmek  
átélése és kifejezése  jogos és 
fontos  (saját érzelmek 
értékelése) 

4-6 Információ Készségek Attitűdök 

Kapcsolatok és 
életmód 

 barátság 

 azonos neműek 
kapcsolata 

 különböző (családi) 
kapcsolatok 

 a család  különböző 
felfogása 

 elfogadható viszony 
egymáshoz, a 
családtagokhoz és a 
barátokhoz 

 a családi együttélés a 
kölcsönös tiszteleten alapul 

 kapcsolatok kiépítése és 
ápolása 

 a különbözűségek  elfogadása 

 különböző életmódok 
tiszteletben tartása 

Szexualitás, 
egészség és 
jól-lét 

 jó és rossz testi érzések 
/Mit érez jónak?  
(figyelj a testedre) 

 Ha a 
tapasztalatok/érzések 
nem jók, nem mindig 
kell hagyni magunkat 

 Figyelni a test jelzéseire és a 
háromlépéses modell 
alkalmazása (mondj nemet, 
menj el, beszélj valakivel, 
akiben megbízol) 

 Jó közérzet érzésének 
biztosítása 

 a választás lehetőségének 
attitűdje 

 tudatában van a 
kockázatoknak 

 saját testük értékelése 

 annak tudatosulása, hogy jó, 
ha kérnek segítséget 

Szexualitás és 
jogok 

 visszaélések; vannak 
rossz emberek, akik 
kedvesnek 
mutatkoznak, de 
erőszakosak lehetnek 

 saját jogok (beleértve a 
tájékoztatáshoz és 
védelemhez való jogot) 

 a gyermekek 
biztonsága a felnőttek 
felelőssége 

 kérdések feltevése 

 ha baj van, fordulj 
valakihez, akiben megbízol 

 szükségletek és vágyak 
kifejezése 

 „A testem az enyém”  
attitüdje 

 Legyen tudatában jogainak 

A nemiség 
szociális és 
kulturális 
meghatározói 
(értékek/norm
ák) 

 nemi, kulturális és 
életkori különbségek 

 az értékek és normák 
különbözhetnek ország 
és kultúra szerint 

 Minden érzés jó lehet, 
de a belőlük eredő 
cselekvések nem 
mindig jók 

 társadalmi szabályok és 
kulturális 
normák/értékek 

 Az értékek különbségeinek 
felismerése 

 a társadalmi szabályok és 
kulturális normák 
tiszteletben tartása 

 a különbségek 
megbeszélése 

 társadalmilag felelős 
viselkedés 

 nyílt, nem ítélkező hozzáállás 

 egyenlő jogok elfogadása 

 a szexualitással kapcsolatos 
különböző normák 
tiszteletben tartása 

 saját és mások testének 
tiszteletben tartása 
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Az egészség, a szexuális egészség elérése, a prevenció szempontjából döntő jelentőségű a 

széleskörű ismeretátadás, a születéstől megkezdett megfelelő, elfogadó kommunikáció, 

szexuális nevelés, valamint a szűrés, a megelőzés és a kezelés népszerűsítése, a tárgyi 

feltételeinek megteremtése, amely az alapellátásában résztvevő szakemberek, valamint az 

egészségügyi ellátórendszer és a mindenkori egészségügyi vezetők feladata. 

Egyéni egészségfejlesztés fókusza 
 

Méhnyakrák, HPV 

51. ábra: 

 

 

Az előző ábrán a 2014-2018 közötti időszakban település szinten látható a 25-64 éves női 

lakosság méhnyak rosszindulatú daganat standardizált megbetegedési hányadosa. Közép-

Magyarország és Dél-Magyarország kiemelkedő, azon belül is a Dél-Keleti és Dél-Nyugati 

terület a megbetegedések tekintetében. 
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Az következő ábrán a 2014-2018 közötti időszakban település szinten látható a 25-64 éves 

női lakosság méhnyak rosszindulatú daganat standardizált halálozási hányadosa. Halálozás 

tekintetében egyértelműen a Dunától keletre fekvő országrész emelkedik ki. 

52. ábra: 

 

Kb. 100 típusú human papilloma vírus került azonosításra, ezek közül mintegy 40 a genitális 

traktus fertőzéseit okozza. Becslések szerint a szexuálisan aktív emberek kb. 80%-a esik át 

HPV fertőzésen életük során, a legmagasabb átfertőzöttség a 20-30 éves korosztályban 

jellemző. 14 onkogén, magas rizikójú HPV fertőzés ismert, amelyek méhnyak-, pénisz-, vulva, 

hüvely, végbél- és szájüregi rákokat okozhatnak. Az alacsony rizikójú HPV fertőzések a nemi 

szemölcsök (condyloma) és gégepapillomatosis kialakulásáért felelősek. Az egészséges 

emberek 90%-ában a magas rizikójú HPV fertőzés 1-2 éven belül eltűnik, tüneteket nem 

okoz, sokszor észrevétlen marad, fennmaradva rákmegelőző és rákos állapothoz vezethet. A 

HPV elleni védőoltás mindenki számára elérhető, véd az egyes HPV fertőzés és így az egyes 

HPV típusok okozta daganatok ellen! Méhnyakrák esetén is primer prevenció a HPV elleni 

védőoltás.  
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HPV feltáró kérdések 

- Tudja, hogy milyen betegséget okoz a Human Papilloma Vírus? 

- Tudja, hogy a Human Papilloma Vírus fertőzés kiket érint? 

- Tudja, hogy a Human Papilloma Vírus szűrése hogyan történik? 

- Tudja, hogy a Human Papilloma Vírus okozta egyes betegségek megelőzhetőek 

védőoltással? 

- Tudja, hogy mi a méhnyakrák? 

- Tudja, hogy mi okozza a méhnyakrákot? 

- Ismeri a méhnyakrák jeleit? 

- Tudja, hogy megelőzhető betegségről van szó? 

- Tudja, hogy időben történő felismerés esetén gyógyítható betegségről van szó? 

HPV védőoltásokkal kapcsolatos tények - tévhitek 

- A HPV fertőzés ritka betegség. – Naponta egy nő meghal miatta 

Magyarországon. 

- Éppen a HPV oltástól kaphat valaki méhnyakrákot. – Képtelenség, mivel a HPV 

oltások nem tartalmaznak élő HPV-t! 

- Súlyos mellékhatásokat okoz a HPV oltás, pl. tachycardiát (POTS*) és 

regionális fájdalom tünetegyüttest (CRPS**) – Közel 80 millió HPV oltás 

tapasztalata alapján nincs ok-okozati összefüggés sem a POTS, sem a CRPS 

esetén a HPV oltásokkal! 
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Terhességmegszakítás jelentősége 

53. ábra: Terhesség megszakítások száma 

 

1990 és 2016 között 60%-kal csökkent az abortuszok gyakorisága a nők életkora szerint 

differenciált mértékben. Figyelmet érdemlő változás történt az abortuszgyakoriságok 

modális életkorában, egyre fiatalabb nőknél jelenik meg az az életkor, amikor a leggyakoribb 

a művi vetélés. 1990-ben a 28 éves nőknél volt a leggyakoribb a művi abortusz, 10 évvel 

később a 22 éveseknél, 2016-ban pedig a 20 éves nők körében. 

Terhességmegszakítás kockázata  

Anyai tényezők 

- koraszülés kockázata nő, 

- vetélés kockázata nő, 

- méhszáj elégtelenség kialakulása, 

- műtéti sérülés, fertőzés, 

- lelki megterhelés, depresszió, 

- vérzési probléma, 

- lepénytapadási, lepényleválási rendellenesség. 

Gyermek tényezői 

- A koraszülés, a kis súlyú születés és a fejlődési rendellenességek kialakulásának okait 

feltáró hazai felmérés eredményei alapján (n=1502) az anamnézisben szereplő 
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terhességmegszakítás esetén szignifikánsan nagyobb a koraszülés esélye (p-

érték=0,011). Az előzetes terhességmegszakítás esetén a következő várandósságban 

1,42-szer nagyobb a koraszülés kockázata. 

Nem kívánt várandósság megelőzése 

- Egyéni egészségfejlesztés során kiemelt téma a fiataloknak, nőknek és pároknak a 

reproduktív egészség megőrzése, a tudatos családtervezés, a fogamzásgátlás 

témakörök. 

Tudatos családtervezés célja a nem kívánt várandósság elkerülése, csökkentése. A 

gyermekvállalás nem csak anyagi és orvosi értelemben, de pszichológiai szempontból 

is felelősség. Testi-lelki és társas tényezők is elengedhetetlenek a család, de még 

inkább a születendő gyermek egészségéhez. Az alábbi szempontok együttesen 

határozzák meg a gyermekvállalást: 

– egészségi állapot (szűrővizsgálatok, védőoltások, gyógyszerszedés, 

betegségek), 

– életmód (táplálkozás, mozgás, pihenés, káros függőségek), 

– higiéné (testi, környezeti, állattartás), 

– környezeti ártalmak (veszélyes anyagok, UV sugárzás, stressz), 

– apa szerepe. 

Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 projekt keretében készült „Tájékoztató 

gyermekvállalás előtt álló párok részére” anyagban olvashat a fentiekről részletesen –  

https://efop180.antsz.hu/attachments/article/300/tajekoztato_gyermeket_varo_paroknak.p

df 

- Közösségi programok során iskolákban, kollégiumokban, helyi közösségi 

programokon előadásokat, csoportfoglalkozásokat tart családtervezés, szülővé válás 

témakörökben. 

  

https://efop180.antsz.hu/attachments/article/300/tajekoztato_gyermeket_varo_paroknak.pdf
https://efop180.antsz.hu/attachments/article/300/tajekoztato_gyermeket_varo_paroknak.pdf
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Közösségi egészségfejlesztés családtervezés és várandós időszakban és 0–6 éves 

gyermeket nevelő családoknál  

 

A nemi úton terjedő betegségek megelőzése nem csak az egyéni egészségnevelés és 

tanácsadás célján valósul meg. A közösségi csoportok, a közegészségügy is fontos szerepet 

kap a szexuális egészség elérésében. 

A biztonságos szexuális élet hirdetése, az óvszer használatának fontossága, az óvszer 

elérhetővé tétele számos állami és nem állami szervezet révén lehetséges csakúgy, mint a 

szűrővizsgálatok elvégzésének fontossága, amelyeket adott esetben szervezett, kihelyezett 

szűrőpontokkal, biztonságosan, diszkréten, egyszerűen, ingyen elérhető szűrőhelyekkel lehet 

biztosítani. A nemi betegségek szűrését akár kampányszerűen köthetjük olyan napokhoz, 

mint például december elseje, amely az AIDS világnapja, vagy február negyedike a rákellenes 

világnaphoz.  

A gyermekek nevelése során fontos a szülőnek nyújtott segítség, amely önsegítő csoportok, 

családtervező párok egészségklubja, szülőségre felkészítő csoportok formájában, az 

óvodában akár szülői értekezletbe épülten jelenhet meg. 
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14. Összefoglalás 
 

Az egyre fokozódó globalizáció, az egyes társadalmakban bekövetkező gazdasági és szociális 

változások, valamint az egészségügyben tapasztalható fejlődési irányok új kihívással 

szembesítik a XXI. század egészségügyi dolgozóit. Ezek a változások számos lehetőséget 

nyújtanak az ápolás, gondozás fejlesztésére. 

A lakosság egészségi állapotából következő szükségletek kielégítésére olyan rendszer 

alkalmas, amelyben az ellátást közel visszük a beteghez. A cél tehát a beteg lakhelyén 

történő ellátás minél szélesebb körben, minél magasabb szakmai színvonalon. 

Az alapellátásba lépve az egyén ne csupán a háziorvossal, hanem egy kompetens, sokféle 

tudással rendelkező csoporttal találkozzon, amelynek tagjai nem csak az ellátórendszerben 

való eligazodásban támogatják, hanem olyan helyi, egészségcélú szolgáltatáscsomagot 

kínálnak, amely segíti a klienst saját egészségének megőrzésében. 

Az alapellátás keretében végezhető, az egészségfejlesztési feladatok megvalósítását 

támogató, szakmai anyag összeállítása szakmai segédletként szolgálhat a konkrét feladatok 

megvalósítása során, és biztosítja azt, hogy egységes, megbízható színvonalon valósuljon 

meg a prevenciós tevékenység a családok megfelelő támogatásának érdekében. 

 


