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I. BEVEZETÉS 

Minden gyermeknek alapvető joga van az egészséges fejlődéshez. A szülők, az oktatási 

intézmények és az egészségügy közös feladata és felelőssége az optimális fejlődéshez 

szükséges megfelelő körülmények biztosítása. A házi gyermekorvos/háziorvos és a 

védőnő az alapellátás azon pillérei, amelyek egy kiegyensúlyozott, folyamatos, széles 

körű, egyénre szabott és a kulturális háttérnek megfelelő gondozást biztosítanak a 

gyermekeknek és azok családjának. Nyomon követik, terelik és támogatják az összes 

gyermek fejlődését, legyen az egészségesen fejlődő, vagy fejlődésbeli eltéréssel, 

problémával küzdő gyermek. Ahhoz, hogy az eltérő, megkésett, vagy kóros irányú 

fejlődést észlelni tudjuk, alapvető fontosságú a gyermek normális növekedésének és 

fejlődésének ismerete.  

A következő fejezet ismerteti a kora gyermekkor fogalmát és jelentőségét, a fejlődést 

befolyásoló tényezőket és a fejlődés mérföldköveit összefoglaló táblázatban, valamint a 

gyakorlati alkalmazás célját, a teendőket és az eltérő fejlődésű gyermekeknél szükséges 

primer prevenciós tennivalókat. Továbbá felvázolja a gyermek fejlődése során felmerülő 

gyakoribb problémákat és lehetséges megoldásokat, emellett felsorol néhány, a témában 

segítséget nyújtó kiadványt, honlapot, szakmai anyagot.  

 

II. VONATKOZÓ FOGALMAK TISZTÁZÁSA, ELMÉLETI 

HÁTTÉR 

II.1. A kora gyermekkor fogalma és jelentősége 

Az élet első 6-7 éve olyan időszak, amikor szembetűnő a testi növekedés és a 

működésbeli fejlődés (mozgásbeli, érzékszervi és pszichés teljesítmények 

javulása, differenciálódása). Az 1. életév végére a gyermek megháromszorozza a 

születési súlyát, valamint az agy mérete eléri a felnőttkori méret kétharmadát, mire a 

gyermek 2,5-3 éves lesz. A tehetetlen, másoktól függő újszülött egy mozgó, 

kommunikáló személlyé fejlődik, aki 2-3 éves korára már kifejezi az akaratát, 

szükségleteit és kívánságait. A következő 3-4 évben a gyermek képességei tovább 

fejlődnek a társakkal és felnőttekkel való kapcsolat kialakításában, verbális és fizikai 

bátorság elérésében, valamint a gyermek felkészült lesz a tanulás és szocializáció 

világába való belépésre. Létfontosságú, hogy ebben a korai időszakban észleljük a 

fejlődésbeli eltéréseket, mert ilyenkor léteznek még érzékeny időszakok, „időablakok”, 
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amikor megfelelő lépésekkel a fejlődés folyamata hatékonyan befolyásolható. Ezt 

szolgálja a jelen projekt által kifejlesztett Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről. 

II.2. A fejlődést befolyásoló tényezők 

A gyermek fejlődését a veleszületett képességek, valamint a környezet együttes hatása 

alakítja ki. Az élet folyamán a gének és a környezet dinamikusan hatnak egymásra, 

amelyet a szülők, a gyereket nevelők egészségmagatartása, figyelme és a megfelelő 

családi kapcsolatrendszer hatékonyan befolyásol. A következőkben a fejlődést alakító 

tényezőket foglaljuk össze. 

II.2.1. Perinatális tényezők 

Genetikai hatások 

 kromoszóma-rendellenességek 

 génhibák 

 fogyatékosság a családban (értelmi, érzékszervi, mozgásszervi), ismert 

veleszületett betegség (pl. anyagcserezavar), fejlődési rendellenesség,  

 rokonházasság 

 a szülő pszichiátriai betegsége 

 

Méhen belüli hatások 

 anyai akut vagy krónikus betegség, gyógyszerfogyasztás 

 élvezeti szerek: alkohol, dohányzás vagy drogfogyasztás 

 genitalis és extragenitalis fertőzések a várandósság idején 

 toxaemia 

 méhlepény- és magzatvíz-rendellenességek 

 várandósság ikrekkel 

 

Kockázati tényezők 

 előző vetélések, halvaszülés 

 igen fiatal anya (15 évnél fiatalabb) 

 elégtelen várandósgondozás (titkolt várandós) 

II.2.2. Neonatális tényezők 

 elhúzódó kitolás, magzati distress, eszközös szülés (vákuum extrakció, ritkán 

fogó) 

 koraszülöttség, intrauterin retardáció, túlhordás 

 gépi lélegeztetés 
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 újszülöttkori betegségek (hypoxiás encephalopathia, intracranialis vérzés, 

görcsök, hyperbilirubinaemia, hypoglykaemia, anyagcsere-betegségek, sepsis, 

meningitis) 

II.2.3. Postnatális tényezők 

Biológiai tényezők 

 központi idegrendszeri gyulladások, betegségek, traumák 

 toxikus hatások (ólom, szennyezett ivóvíz) 

 gyakori, szövődményes légúti fertőzések, krónikus betegségek 

 

Környezeti tényezők 

 család (működését befolyásolják: családszerkezet, válás, egyedülálló szülő, család 

szocioökonómiai státusza – pl. munkanélküliség –, szülők mentális betegsége, 

nevelési módszerek) 

 tágabb szociokulturális környezet: kortársak, gyermekintézmények (bölcsőde, 

óvoda, iskola), média, társadalmi kultúra 

 

Amennyiben fejlődést veszélyeztető tényezők szerepelnek az anamnézisben, fokozott 

figyelemmel kell követni a gyermek fejlődését.  

II.3. A fejlődés mérföldkövei összefoglaló táblázatban 

Kor/fejlődési 
területek 

Nagymozgások Finommozgások Nyelvi fejlődés 
Kognitív 
fejlődés 

Pszicho-
szociális 
fejlődés 

1. hónap 
flexiós túlsúly, fejét 
átfordítja 

kéz ökölben 

hangra 

összerezzen, 
differenciálatlan 
sírás 

 

23-30 cm-re 
fixál, habituáció 
(ismételt 

ingerekhez való 
hozzászokás), 
arcot, 

kontrasztos 
ábrát 90 fokban 
követ 

arcot fixál, 

követ, anyja 
hangjára 
megnyugszik 

2. hónap fejét 45 fokban emeli ujjait nyitogatja 
elnyújtott és 
torokhangokat ad 

tárgyat 90 
fokban követ 

szemkontaktus
anyára 

mosolyog 

3. hónap  

alkarra támaszkodik, 
szimmetrikus 
végtagmozgás, fejét 

stabilan tartja 

keze érintésre 
kinyílik, a 
belehelyezett 
tárgyat 
összerendezetlenül 

mozgatja, majd 
elengedi, kezét 
középre hozva 
nézegeti 

szemével a hang 
irányába tekint 

azonnal fixál, 
180 fokban 
követ,  
kezében fogott 

tárgyra néz, 
kezét nézegeti 

hangadással 
válaszol 

4. hónap 

tenyerére 

támaszkodik, válla, 
mellkasa is 

középen mutatott 
tárgyat megfog 

gőgicsélésben 2-3 

összekapcsolt  
hangot ismételget 

 
tükörképére 
mosolyog 
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Kor/fejlődési 
területek 

Nagymozgások Finommozgások Nyelvi fejlődés 
Kognitív 
fejlődés 

Pszicho-
szociális 
fejlődés 

emelkedik sikongat 

5. hónap 

gyakran fordul az 
oldalára,  
egyik kezére 
támaszkodik, 
másikkal előre nyúl, 
időnként hasáról a 
hátára fordul  

feléje nyújtott 
tárgyért oldalra is 

nyúl (alkalmanként 
csak csalogatásra) 

játékos 
manipuláció 
közben hangokat 
ad ki, nevet  
 

tapintással, 
szájával és a 
szemével 

„felfedezi” a 
mellé esett 
tárgyakat 

ismerős 
hangokra 
felfigyel,  
ismerős és 

ismeretlen arc 
között 
különbséget  
tesz 

6. hónap 

háton fekve stabil, 
kezével lábát 

megfogja, szívesen 
fordul oldalára, 
hasára és onnan 

vissza  

tárgy után nyúl, 
utána fordul, 

megragadja, 
koordináltan rázza,  
szájába veszi, 
ráfog a másik 
kezével is 

sok hangzót 
használva 

gagyog, 
hangosan nevet, 
modulált 
hangsorokat 
használ 

a kezével 
elérhető csörgőt 

felveszi, lábát, 
combját, térdét 
kezével 

megfogja 

anyjához 

szelektíven 
kötődik, 
mimikát érti 

7. hónap 

fordul minden 
irányban, a 
tárgyakért  
kúszik vagy 
gurulással éri el 
őket, négykézlábra 
áll, rugózik, kúszni 

kezd 

játékokat egyik 
kézből átveszi a 
másikba, apró 
tárgyat felmarkol 
az asztalról 
 

hívó szóra 
odafordul, 
néhány szótagot 
mond, 
ajakhangokat 
használ 

két  
tárgyat 
egymáshoz 
ütöget, a 
leesett, elgurult 
tárgyat keresi 

nyúl tükörképe 
felé 

8-9. hónap 

mászik, félig majd 
egészen felül, 

bútornál feltérdel, 
felkapaszkodik 

iváskor ő is fogja a 

poharat, apró 
tárgyakat 
felcsippent, 
preciziós fogással 
(hüvelyk- és 
mutatóujj között 

ujjbeggyel) 
 

nevére figyel, 
tiltást érti, 

néhány szótagot 
ismételget 

tárgyak földre 
dobálásával 
játszik, keresi és 
megtalálja a 
tárgyat, ha azt 
ruhával 

letakarjuk 

kukucs játékot 

kezdeményez, 
idegentől fél,  
érzelemmel 
töltött 

gesztusokat, 
hangokat 
utánoz  
(tapsi-tapsi, 
pá-pá)  

10-12. 

hónap 

túlnyomó részt 
mászva közlekedik, 
állandóan 

felkapaszkodik, 
feltérdel, 

kapaszkodva, 
támaszkodva megáll, 
bútor mellett 
oldalazva lépeget 

csippentő fogás, 
kanállal 
próbálkozik, 
megmutatás után 

lengővonalas firkát 
készít, a ceruzát 

nem nyomja rá 
erősen a papírra 

első szavak (2-

3), 
halandzsabeszéd, 

sok szót ért 
 

álló helyzetből 
lehajol egy 
játékért, tárgyat 
ledob, 
tárgyakat 

kiszed, 
esetenként 

visszarak,  
kockából épített 
tornyot ledönti 

a tiltást 
megérti, a 
tiltott 
cselekvést 
abbahagyja, 

elkért játékot 
odaad (kérem-

köszönöm, 
gesztussal 
kísérve! 

13-15. 
hónap 

önálló járás 
kialakulása,  
egy-két lépést 
megtesz önállóan 

önállóan iszik 
pohárból, 
energikusan, 
spontán firkál 

több szót mond 
(kb. 5), 
egyszerűbb 

utasításokat 
megért 

Kedveli a 
formaészlelést  

igénylő 
játékokat, 
ujjával rámutat 
arra, amit meg 
akar szerezni, 
személyek, 
tárgyak 

megmutatása  

jó kontaktus 
készség, 
örömmegosztá

s, szeparációs 
szorongás 

15. hónap 

kapaszkodás nélkül, 
sarkát letéve megáll, 
vagy már jár is, 
esetleg hosszabb 
távokat is megtesz 

önállóan, 

két kéz 
teljesítménye 
azonos (csippentő 
fogás), szívesen 
firkál, de még 

marokra fogja a 

egyre több szót, 
szótöredéket 
használ 
következetes 
jelentéssel, jól 

érti és teljesíti az 

felismer egy-egy 
dallamot, 
mondókát, és 
ezt jelzi is, 
utánoz másokat, 

nem csak 

tud 
„bohóckodni” 
és érti a 
„közönség” 
reakcióját, jól 

kifejezi örömét 
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Kor/fejlődési 
területek 

Nagymozgások Finommozgások Nyelvi fejlődés 
Kognitív 
fejlődés 

Pszicho-
szociális 
fejlődés 

lépcsőn még 
négykézláb 
közlekedik 

tollat, ceruzát egyszerű 
utasításokat, 
szemkontaktust 
vesz fel, ha a 
nevén szólítják 

kipakol 
játékokat, 
hanem vissza is 
teszi őket, 2 
elemből tornyot 
épít 

és bánatát 

18. hónap 

leguggol, 
guggolásból feláll,  
minden helyzetben 
jó az egyensúlya, 
állva el tud dobni 

egy labdát, lépcsőn 

kézen fogva 
közlekedik 

ki tud csomagolni 
kisebb tárgyakat, 
apróbbakat gond 
nélkül megfog 

5-10 szava van, 
elvárható, hogy 
egyszerű 
kérdésekre az 
igent vagy a 

nemet a fejével 

már intse 

házimunkát 
(porszívózás, 
kalapálás, főzés 
stb.) utánoz, 
kérésre rá tud 

mutatni 

képeskönyvben 
ismerős 
tárgyakra 

étkezéseknél 
az asztalnál ül, 
és egyedül 
étkezik, de 
még 

maszatosan, 

érti, ha 
megdicsérjük 

2. év 

fut és páros lábbal 
ugrál, lépcsőn 
mellélép, labdába 

rúgva egyensúlyából 
nem billen ki 

az ujjak egyre 
ügyesebbek, 
csavaró 

mozdulatot utánoz, 
továbbra is 
szívesen firkál 

szavakat kapcsol, 
kb. 50 szót 
használ, 

mondatait néha 
csak az édesanya 
érti 

saját megát 
megnevezi, 
kérésre testrészt 

megmutat, már 
tud kérdezni 

akarata van, 
ellenkezik, tud 
vigasztalni, 

paralel játék 

3. év 

javul a koordináció, 
kialakul az 

egyensúlyérzék, fél 
lábon állás, váltott 

lábas lépcsőzés, 
ugrálás, futkározás, 
triciklizés 

ceruzafogás: 
mutató- és 

hüvelykujjal, kör 
rajzolása 

beszédét mások 
is értik, 

párbeszédre 
képes, „mi ez?” 

korszak 

szimbolikus 
játék, másol, 

rajzát 
megnevezi, 3 

formát kirak, 3-
ig elszámol 

mások érzéseit 
megérti, tudja 

nevét, nemét,  
nappal 

szobatiszta  

4-7. év 

biciklizik, egy lábon 

több másodpercig 
megáll, szökdécsel, 
egyre jobb a 
koordinációja és 
egyensúlyérzéke, 
mászókázás, 

csúszdázás 

oldaliság, kezesség 

kialakulása, 
csaknem tökéletes 
ceruzafogás, 
önállóan öltözik 

jól érthetően 

beszél, történetet 
elmesél, szavak 
jelentését 
kérdezi, szívesen 
hallgat mesét 
(receptív 

kommunikáció) 

emberrajza jól 

felismerhető, 
10-ig elszámol, 
érzéseit, 
szükségleteit 
kifejezi 

barátja van, 

együttműködés
, együtt 
játszás, 
szerepjáték, 
energikus, 
indulatos,  

éjjel-nappal 
szobatiszta 

 

A pszichomotoros fejlődés folyamata részletesen a TÁMOP–6.1.4/12/1-2012–0001 

Koragyermekkori (0-7 év) program alábbi fejlődéspediátriai módszertani 

dokumentumaiban található meg.1 

                                                           

 
1
 Beke, A., Bod, M. (2013) Részletes fejlődéspediátriai vizsgálatok a kisded kortól: 

24 hónapos életkor 

 Beke, A., Bod, M. (2013) Részletes fejlődéspediátriai vizsgálatok a kisded kortól: 3 

éves életkor 

 Beke, A., Bod, M. (2013) Részletes fejlődéspediátriai vizsgálatok a kisded kortól: 

kisgyermekkor 
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 Zombori, J. (2013) Lelki és mentális fejlődés; Egészséges kognitív és 

beszédfejlődés, Primer prevenciós feladatok a gyermek-egészségügyi 

alapellátásban gyakorlati módszertani útmutató sorozat 

 A testi fejlődésről bővebben: Ruzsa, M. (2013) Az egészséges testi fejlődés 

folyamata és feltételei, Primer prevenciós feladatok a gyermek-egészségügyi 

alapellátásban gyakorlati módszertani útmutató sorozat. 

III. GYAKORLATI ALKALMAZÁS 

III.1. Cél meghatározása 

A gyermekek fejlődését akadályozó rizikó- és védő tényezők beazonosításának, 

valamint a fejlődési problémák korai életkorban történő felismerésének 

elősegítése. A gyermek- alapellátásban dolgozók korszerű és egységes ismeretének, 

szemléletének és gyakorlati tudásának elősegítése, azaz a gyermek egészséges testi, 

lelki és szociális fejlődésének egységes elvek alapján való nyomon követése a gyermek-

alapellátásban. 

Az orvos és a védőnő számára a fejlődést befolyásoló tényezők ismerete elengedhetetlen, 

azonban a szülői megfigyelések is nélkülözhetetlenek a gyermek fejlődésének nyomon 

követésében. 

A projekt célja a szülők jártasságának növelése a 0-7 éves korosztály optimális 

fejlődéséhez, gondozásához, neveléséhez szükséges szülői tájékoztatás biztosítása révén. 

III.2. Teendők a cél elérése érdekében 

III.2.1. A gyermekek fejlődésének felmérése, követése 

Az alapellátás ban dolgozók jelenlegi feladatait meghatározó dokumentumok 

Védőnő: 

 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 1. sz. melléklet: életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok 

 a Védőnői Szakmai Kollégium által készített NEFMI szakmai protokoll a védőnő 

feladatairól az egészséges csecsemő gondozásában 

 a jelen projektben kidolgozott gondozási terv 

 a szakmai kollégium irányelvei 

 
Háziorvos/házi gyermekorvos: 
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 4 /2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 1. sz. melléklet: életkorhoz kötött 

szűrővizsgálatok 

 a jelen projektben kidolgozott gondozási terv 

 a szakmai kollégium irányelvei 

 

A projekt módszertana szerinti javaslatok 

 A testi fejlődés felmérése hazai standard percentil görbék segítségével, melyet 

Az egészséges testi fejlődés folyamata és feltételei c. fejezetben ismertetünk. 

(Testsúly, testmagasság, fej- és mellkörfogat mérése, a testtömegindex 

figyelemmel kísérése.) 

 A pszichomotoros, érzékszervi, receptív-expresszív nyelvi készségek, beszéd, 

preakadémiai, akadémiai készségek (grafomotoros tevékenység, olvasás, 

számfogalom, számlálás, számolás) fejlődés felmérése a projekt által javasolt 

kérdőívekkel:  

o A Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről, melyet megfigyelései alapján a 

szülő tölt ki, a védőnővel közösen értékelik azt, majd szükség szerint 

további orvosi vizsgálatra kerül sor. 

o Orvosi fejlődéspediátriai vizsgálatok a gyermek életútjának jellegzetes 

időpontjaiban (részletesen a jelen projektben kifejlesztett Gyakorlati 

módszertani útmutató sorozat dokumentumaiban). 

 A kompetenciáknak megfelelő orvosi és védőnői fizikális vizsgálat elvégzése, a 

betegségek – látható fejlődési rendellenességek – korai kiszűrésére. 

Idegrendszer vizsgálata. Mozgásszervek vizsgálata: csípőficam gyanújának, 

óvodáskorban a lábstatikai problémák, gerincrendellenességek (hanyagtartás, 

scoliosis) korai jeleinek, a mellkasdeformitásoknak a korai felismerése. 

Továbbá a hajas fejbőr, a kültakaró, nyálkahártya elváltozásainak észlelése. 

Belszervi status (pl. szívritmuszavarok, hasi terimék, nyirokcsomó-

megnagyobbodások kiszűrése). Nemi szervek vizsgálata: a rejtettheréjűség 

korai felismerése, phimosis, kisajkak adhaesioja. BCG-heg ellenőrzése. 

 Érzékszervek működésének vizsgálata (hallás, látás) a szakmai irányelveknek 

megfelelően (a 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése a 

kancsalság és a fénytörési hibák felismeréséről valamint a 0-18-éves életkorú 

gyermekek teljeskörű, életkorhoz kötött hallásszűréséről c. szakmai irányelvek 

alapján). 
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Az aktuális fejlettségi szint meghatározása szempontjából, a gyakorlatban nagyon fontos 

volt a koraszülöttek (várandósság 37. hete előtt születettek) korrigált életkorának 

kiszámítása. A gesztációs időtől függ, hogy meddig kell a korrigált életkort figyelembe 

venni:  

 a várandósság 28. hete előtt születetteknél 2 éves korig, 

 a 28. és 34. hét között születetteknél 1 éves korig, 

 a 34-37. hét között született babáknál fél éves korig. 

 

A szűrővizsgálatok jelen projekt által javasolt időpontjai: kórházból való 

hazaadás után, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos, valamint 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 és 

(szükség szerint) 7 éves életkorban. Mint már említettük, jelenleg a szűrővizsgálatok 

nem ezen séma szerint történnek, hanem a jelenleg hatályban lévő, fent említett 

rendeletek szerint. A projekt által javasolt új életkorokban végzett szűrésekről a 

programban Módszertani levél készül, mely alapja lesz a jogszabályok módosításának 

kezdeményezésére. 

III.2.2. A gyermek egészséges fejlődéséhez szükséges tárgyi és 

pszichoszociális környezeti feltételek biztosítása 

A gondozás 

Folyamatos edukáció, támogatás, felmérés, pozitív visszajelzés, hibák esetén 

segítségnyújtás a gyermek fejlődési szükségleteinek kielégítéséhez, az életkornak 

megfelelően. Kezdetben csak a szülőknek, majd szülőknek és gyermekeknek egyaránt. A 

gondozás egyaránt feladata az orvosnak és a védőnőnek, de e területen a fő szerep a 

védőnőé. Fontos hogy az orvos támogassa a védőnőt a preventív munkában, 

kezdve azzal, hogy ajánlja a szülőknek a védőnői ellátás igénybevételét, 

valamint erősíti és fenntartja a jó kapcsolatot a védőnővel/védőnőkkel.  

A védőnő a jelen projektben kidolgozott egészséges gyermek gondozási tervének 

megfelelően a szülővel gondozási szerződést köt a fentiek megvalósítására. 
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Általános módszerek 

 egyéni kommunikáció (pl. családlátogatás, vagy beszélgetés a rendelőben a 

szűrővizsgálat kapcsán) 

 csoportos információátadás, beszélgetés (pl. baba-mama klubok szülőknek, 

csoportos oktatás gyerekeknek az óvodában) 

 közösségi szerveződések (lakóhelyi, óvodai, iskolai programok) 

 ismeretterjesztés tömegkommunikációs csatornákon keresztül 

 
Ajánlott témák 

 az egészséges táplálkozás 

 a mindennapos testmozgás 

 a személyi higiéné, kiemelten a fogápolás 

 a lelki egyensúly megteremtése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakítása 

 egészségkárosító magatartás elkerülése 

 a járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása 

 a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása 

 a családtervezési módszerek alkalmazása 

 az egyén megküzdő képességének fejlesztése (stressz-, probléma- és 

konfliktuskezelés) 

III.2.3. Eltérő fejlődésű gyermekeknél szükséges primer prevenciós 

tennivalók 

Az egészség megőrzésében, illetve a további egészségkárosodás megelőzésében fontos 

szerepet játszik az általános szükségletek speciális kielégítése, vagy a speciális igények 

megoldása. Ezeket a védőnőnek minden egyes esetben a projektben kidolgozott 

speciális, különböző betegségekre vonatkozó gondozási terveknek megfelelően ajánlott 

alkalmaznia. 

 

Példák, általános szempontok az eltérő fejlődésű gyermekek primer prevenciós 

tevékenységének fontosságára 

 mozgás biztosítása: pl. izomgyengeség miatti speciális otthoni gyakorlatok, 

bénulások esetén gyógytorna 

 táplálás: pl. szondatáplálás kivitelezésében segítségnyújtás, erős válogatósság/ 

„szelektív evés” esetén tanácsok 
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 higiénia: pl. mentálisan retardált gyermek kézmosásának, fogmosásának 

megtanítása sokkal nagyobb energiabefektetést igényel, mint egy átlagos 

fejlődésű gyermeknél 

 balesetmegelőzés: érzékszervi károsodottak, mentálisan retardáltak fokozott 

kockázata! Speciális igények: állandó felügyelet nagyobb életkorban is, jobb 

megvilágítás  

 segédeszközök (pl. hallókészülék) folyamatos ellenőrzése, szükség szerinti 

szervizelése 

 szülők, családok fokozott támogatása (fokozott pszichés teher, válások nagyobb 

száma, anyagi terhek miatt szükséges) 

 szociális környezet: pl. akadálymentesítés a házban (küszöbök, feljárók), 

korlátok, kapaszkodók stb. 

 megfelelő oktatási intézmény kiválasztása (fejlesztő bölcsőde/óvoda) 

IV. TIPIKUS PROBLÉMÁK, MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK, 

MÓDSZEREK 

IV.1. A viselkedés és temperamentum variációi 

Sokszor panaszkodnak a szülők vagy gondozók a gyermek viselkedésére. Ezek a 

panaszok többnyire normál viselkedésbeli variációkat jelentenek, amik tükrözik a 

gyermekek egyéni biológiai és viselkedésbeli jellemvonásait, valamint a szülők reakcióit. 

Az ilyen viselkedési módok nem orvosolhatók, de vannak bizonyos módszerek, melyek 

segítik a szülőket abban, hogy megértsék a gyermeket, valamint a gyermek és 

környezetének kapcsolatát. Továbbá segítik a szülőket a csecsemő-, illetve 

gyermekgondozásban. 

A gyermekorvosnak ritkán van kétsége afelől, hogy mi a kóros, amikor egy adott 

betegséggel találkozik. A temperamentum és viselkedés variációinak megítélése azonban 

nem ilyen egyértelmű. A gyermekgyógyászati gyakorlatban leggyakrabban Thomas és 

Chess temperamentum elmélete terjedt el. 2E szerint a temperamentum egy független 

pszichológiai tulajdonság, ami válaszként jön létre egy külső ösztönzésre. A 

temperamentum befolyása kétirányú. Egy adott tapasztalat hatása függ a gyermek 

temperamentumától, ugyanakkor a gyermek temperamentuma befolyásolja a környezet 

válaszait, reakcióit. A temperamentum a mód, ahogyan a gyermek reagál a 

környezetére. Egy gyermek magatartásának vizsgálatakor mindig figyelembe kell venni a 

                                                           

2
 Thomass A, Chess S. Temperament and Developement Brunner/Mazel 1977. 
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szülők felfogását és elvárásait. Lehet, hogy az egyik gyermeket az egyik szülő 

hiperaktívnak látja, míg a másik nem. Például ha a szülők azt várják el gyermeküktől, 

hogy kiszámítható legyen, de nem ez a gyermek viselkedésmódja, akkor a szülők 

rossznak vagy magatartászavarosnak érzékelik, és nem úgy fogják fel, hogy ez egy 

viselkedésbeli variáció. 

 

A probléma megoldása 

Ennek a jelenségnek a helyes megközelítése nagyon fontos lenne, mivel az orvos 

segíthet a szülőknek megérteni gyermeküket, és befolyásolhatja a szülők reakcióját a 

gyermek magatartására. Ha a szülő partner ebben, akkor nagyobb lesz az összhang 

közte és gyermeke között, nő az esélye a gyermek egészséges fejlődésének, illetve az 

egészséges családi légkörnek. Az orvosnak fel kell ismernie: minden gyermek bizonyos 

belső, biológiailag megalapozott jellemvonásokkal reagál a környezetére, és hogy ezek a 

tulajdonságok nem jók, nem rosszak, nem helyesek, nem hibásak, nem normálisak, nem 

kórosak; ezek egyszerűen a gyermek részei.  

 

IV.2. Szobatisztaság 

Bevizelésről és encopresisről abban az esetben beszélünk, ha a gyermek a szobatisztaság 

kora után is akaratlanul bevizel, illetve székletét nem megfelelő körülmények között üríti, 

és ezek hátterében nem áll semmilyen betegség. Ezek olyan gyermekkori problémák, 

amikkel a háziorvosok/házi gyermekorvosok gyakran szembesülnek a mindennapi 

gyakorlatban. 

 

Bevizelés 

A bevizelés két fő csoportját különítjük el, a nappali vizelet-visszatartási zavart 

(inkontinencia), valamint az éjszakai bevizelést (enuresis nocturna). Időnként a kettő 

együtt áll fenn. A bevizelés lehet elsődleges (sohasem volt száraz, illetve max. 6 hónapig 

volt száraz) és másodlagos (több mint 6 hónapig volt száraz). Az okai lehetnek: fokozott 

vizeletkiválasztás, húgyhólyag eltérései, ébredési zavar, pszichés zavarok, beidegzési 

zavarok. A genetikai faktoroknak fontos szerepük van, mivel egyes családokban 

halmozottan fordul elő az éjjeli ágybavizelés. 

A bevizelés pszichés okai lehetnek: hiányos vagy hibás szoktatás, a szülő hiányos 

figyelme a gyermek vizelési igényeire, szociális stressz (pl. túlzsúfoltság), megterhelő 

külső körülmények (költözés, kistestvér születése, haláleset a családban, konfliktus a 

szülők között).  
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Teendők  

A megelőzés szempontjából a pszichés okok kiküszöbölése jön szóba. Ezt pedig a 

gyermek megfelelő pszichoszociális környezetének biztosításával tudjuk elérni. A védőnő 

és a háziorvos a már korábban említett gondozási módszerekkel tudja a szülőket 

informálni, segíteni, támogatni. Továbbá csecsemőkortól kezdve felhívják a szülők 

figyelmét a helyes szobatisztaságra szoktatásra, a negatív hozzáállás hosszú távú 

hátrányaira, a megfelelő konfliktuskezelésre. A teljes kivizsgálást követő kezelés során a 

következőkre hívjuk fel a figyelmet: mivel a legtöbb gyermekben erős szégyenérzet van, 

mindenképpen kerülendő a büntetés és a gyermek megszégyenítése, megalázása. A 

kezelés célja: segíteni a gyermeket, hogy megszűnjön az ágybavizelése, és nőjön az 

önbecsülése. A kondicionáló eszközök alkalmazása („pisistop”) esetén is rendkívül fontos, 

hogy a szülő aktívan segítsen, keljen fel a gyermekkel a kezelés ideje alatt, mert ez 

nagyban hozzájárul a kezelés sikerességéhez. A jutalmazás módszerével az esetek 85%-

ában lehet eredményt elérni, ezt nagyon fontos tudatosítani a szülőkben! 

Encopresis – ürítési funkciózavarok 

Az idült encopresis csecsemőkortól kezdve fennállhat (elsődleges forma), de lehet 

visszafejlődési, regressziós (másodlagos) jelenség is. 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az encopresisek több mint 90%-a székrekedéssel 

társul (ún. „túlfolyásos encopresis”), ezért a kivizsgálás során ki kell zárni a 

székrekedést, ugyanakkor vizsgálatokat kell végezni funkcionális és viselkedési 

zavarokra. (Az is megjegyzendő, hogy a gyermekkori székrekedések nagy részét 

akaratlagos vagy akaratlan visszatartó, „retenciós” magatartás okozza.) Azoknál a 

gyermekeknél, akik korábban már szobatiszták voltak, az encopresis kialakulhat a 

stresszre vagy bántalmazásra adott válaszként. Előfordulhat, hogy az encopresis a 

gyermeknek a szüleivel szemben érzett nem tudatos haragjából és bizalmatlanságából 

fakad; a szülők pedig gyakran megtorlással, büntetéssel válaszolnak. 

 

Teendők 

A megelőzést illetően, ugyanúgy, mint az bevizelés esetében, nagyon fontos a pszichés 

okok kiküszöbölése, a gondozás során történő szülői edukációval. A szülő megfelelő 

hozzáállása a gyermekhez, a szerető gondoskodás, a gyermek feltétel nélküli elfogadása 

sok-sok problémát megelőzhet! Kezelés: Amennyiben megtörtént a kivizsgálás, és a 

gyermeknek szervi baja nincsen, akkor fontos kideríteni az egyéb okokat. Mivel az esetek 

nagy része székrekedéssel társul, érdemes kideríteni, mikor kezdődött a székrekedés, 

hogyan alakult a gyermek közösségbe illeszkedése, egybeesett-e a székrekedés kezdete 
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más pszichés okkal (szülők válása, kistestvér megszületése stb.). A kezelés során 

egyaránt fontos a széklet rendezése, valamint a pszichoterápia. 

További fontos tanácsok a témában az Őrzők a strázsán c. kiadványban találhatók. 

IV.3. Etetési/táplálási problémák 

A témakörről a Primer prevenciós feladatok a gyermek-egészségügyi alapellátásban 

gyakorlati módszertani útmutató sorozat Az egészséges testi fejlődés folyamata és 

feltételei c. kötetében olvashatnak bővebben. 

 

IV.4. Alvászavarok 

Az alvászavarok gyakoriak a gyermekkorban. Lehetnek átmenetiek, ismétlődőek, vagy 

tartósak. Esetei, okai: Ha a csecsemő nehezen alakítja ki a nappali-éjszakai ritmusát, 

ingerlékeny, nyűgös lehet. Nagyobb gyermekek átmenetileg valós okból félhetnek, éjjel 

felébredhetnek (pl. zajok, mennydörgés, villámlás, félelmetes mese, film hatása miatt). 

Sokszor nem mondja el, vagy nem tudja megfogalmazni a gyermek, miért nem akar 

lefeküdni. Gyakran előfordul, hogy a szülőktől való elszakadás miatti aggodalom az ok. A 

gyermek az alvást a szülői szeretettől és gondoskodástól való elszakadásként élheti meg. 

A családdal, barátokkal, teljesítménnyel kapcsolatos félelmek szintén alvászavarban 

nyilvánulhatnak meg. Az elalvás és átalvás zavarai gyermekkorban ritkák, míg 

serdülőkorban gyakoribbak. 

A probléma megelőzése 

Segít, ha a védőnő a gondozás során korán ellátja tanácsokkal a szülőket a korai kötődés 

kialakításával, egy légtérben alvással, tévénézéssel, fektetés rendjével stb. kapcsolatban. 

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyivel jobb megelőzni, mint orvosolni a bajt. 

Egy kiegyensúlyozott szülő-gyermek kapcsolat nagyban hozzájárul az alvászavar 

kialakulásának, illetve idültté válásnak megelőzéséhez. A csecsemő fejlődése során a 

védőnő az a személy, aki a gyermek pszichoszociális környezetét figyelemmel kíséri, és 

folyamatos tájékoztatással, visszajelzéssel valamennyire alakítani is tudja azt. Például ha 

a gyermekek szobájában tévé van, érdemes a szülőt úgy informálni, hogy az belássa: 

jobb átrakni a készüléket egy másik szobába.  

Kezelés 

Ha már kialakult az alvászavar, akkor ennek enyhítésében legfontosabb a szülői 

támogatás, megnyugtatás, bátorítás. A szülő kerülje a haragos fenyegetőzést és 

büntetést. Tanúsítson nyugodt, megértő, de szilárd magatartást. A lefekvésnek legyen 

egy jó rendje. A megengedhető rugalmasságot a szülőnek kell kitapasztalnia, lehetőleg 
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nagy eltérések ne legyenek. A lefekvés előtti időszak legyen csendes, nyugodt. 

Kerülendők az izgalmas, kicsit is félelmetes mesék! Érdemes a félelem okát kideríteni, és 

ésszerűen megbeszélni. A szülőkkel eltöltött rendszeres, meghitt beszélgetések, 

egyszerű, kedves mesék olvasása a legtöbb esetben oldják a félelmeket és az (el) alvást 

helyes mederbe terelik. Egy éjjelente gyakran felébredő kisdedet átmenetileg 

fektethetnek magukhoz a szülők, vagy tehetnek a gyerekszobába egy nagy matracot, 

ahova a szülő odafekhet a gyermek mellé, amíg az vissza nem alszik. Sok jó megoldás 

létezik; fontos, hogy ezek során a gyermek érezze a törődést és a szeretetet a szülő 

részéről. 

IV.5. Dühkitörés, affektív apnoe, viselkedési problémák és 

megelőzésük 

A dühkitörés és affektív apnoe a stresszre és frusztrációra adott válaszok, illetve az 

önkontroll elvesztése. Amíg a dühkitörés frusztráló a szülő számára, addig az affektív 

apnoe ijesztő.  

 

Affektív apnoe 

Az affektív apnoe egy hosszan tartó kilégzéssel indul, és a gyermek vagy cyanoticussá, 

vagy sápadttá válik. A cyanoticus forma sokkal gyakoribb és rendszerint megjósolható, 

ugyanis a csecsemő vagy kisgyermek izgalma vagy szidása provokálja. 

 

Lefolyás 

Rövid, éles sírás, erőltetett kilégzés, apnoe, cyanosis, ezután eszméletvesztés, görcsök, 

opisthotonus következhet. Mindig hasonló módon zajlik. A sápadt forma általában 

fájdalommal járó eseményhez kapcsolódik. 

 

Kezelés 

A legtöbb szülőt megnyugtatja, ha elmagyarázzuk az affectív apnoék mechanizmusát. A 

tanácsadás során hangsúlyozzuk, mennyire fontos a következetesség mindkét szülő 

részéről; helyezzék nyugalomba, nyugtassák meg, de ne erősítsék meg a gyermek 

szokásait a roham után! 

 

Dühkitörés 

A dühkitörés során a gyermek ledobhatja magát a földre, rugdoshat, visíthat, hirtelen 

megüthet másokat. 1 és 4 éves kor között gyakoriak ezek a dühkitörések, 50-80%-ban 

előfordulnak legalább egyszer egy héten. Ez a viselkedés normálisnak tekinthető, mivel a 

gyermek próbál autonómiát szerezni és a környezetét uralni. Ezek gyakran az éretlenség 

jelei, mivel a gyermek igyekszik teljesíteni a korának megfelelő feladatokat, és 
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nehézségekbe ütközik a nem megfelelő motoros és nyelvi képességek, indulatosság, 

vagy a szülői szigor miatt. Otthon ez a viselkedés bosszantó, tömegben pedig 

szégyenérzetet okoz. Vannak gyermekek, akik jól viselik a frusztrációt, kitartóak a 

feladatmegoldásban, és könnyen megküzdenek a nehézségekkel. Másoknak sokkal 

nagyobb problémát okoz a saját fejlődési szintjük feletti tapasztalatok feldolgozása. 

Megelőzés 

MA dühkitörések hátterében meghúzódhat a szülő és a gyermek kóros kapcsolata, a 

szülő képzetlensége, ismereteinek hiánya, túlzott engedékenysége, esetleg túlzott 

szigora, a gondozás során ezeket korán fel kell ismernünk! Ezután törekednünk kell a 

család fokozott gondozására, a szülők tanítására, hogy képesek legyenek a gyermekkel 

megfelelően bánni, illetve jó kapcsolatot kialakítani vele. Amennyiben veszélyeztetettség 

(pl. anyai mentális betegség) áll fenn, amennyire lehetséges, a nagyszülőket is be kell 

vonni a gondozásba. 

 

Kezelés 

Ha már kialakultak a dühkitörések, megfelelő beavatkozással lehetőség nyílik a gyermek 

fejlődésének biztosítására. A szülők nagyban lecsökkenthetik a rohamok jelentkezését 

azáltal, hogy próbálják megérteni a gyermek temperamentumát és azt, hogy mit próbál a 

gyermek közölni. Emellett a szülőknek támogatniuk kell a gyermek azon törekvéseit, 

hogy uralja érzelmeit, hangulatát. Fontos, hogy az orvos és a szülők a fejlődéssel 

kapcsolatosan értelmezzék ezt a magatartást, és ne egy negatív, ellenséges szemlélettel 

álljanak hozzá. 

 

Néhány konkrét tanács 

 A környezet biztonságossá tételével lecsökkenthető a „Ne tedd” felszólítások, 

ezzel pedig a korlátozások száma. 

 Érdemes szórakoztatóan elterelni a gyermek figyelmét, amikor fokozódik a 

frusztráció. Kezdjünk bele másik, kevésbé frusztráló tevékenységbe, és 

jutalmazzuk a gyermek pozitív válaszát! 

 A gyermeket képességeinek megfelelően helyezzük válaszút elé, hogy autonómiát 

nyerhessen; érezze, hogy képes jó döntést hozni. 

 Csak azokat a csatákat harcoljuk meg, amiket feltétlenül meg kell nyerni. Kerüljük 

azokat, amik felesleges konfliktust okoznak! 

 Ne hagyjuk magára a gyermeket, amikor a dühkitörése zajlik! Kisebb gyermeknek 

féken tartásra lehet szüksége. Idősebb gyermeket meg lehet kérni, hogy menjen 

a szobájába. Fenyegetőzéssel nem érünk el célt, ne alkalmazzuk! 

 Ne használjunk negatív kifejezéseket a roham alatt. Vegyük figyelembe, hogy a 

gyermek elveszette az önuralmát, és dicsérjük meg, amikor visszanyerte azt. 



 

 19 

 Ne engedjük, hogy a gyermek magában vagy másokban kárt tegyen! 

 Súlyos, gyakori, bomlasztó dühkitörések részei lehetnek komolyabb 

magatartásbeli vagy fejlődésbeli problémának, ilyenkor gyermekpszichológus, 

illetve gyermekpszichiáter segítsége szükséges. 

IV.6. Fektetés, szülővel történő együttalvás problémája 

Fektetés 

A hirtelen csecsemőhalál 60%-kal csökkent világszerte 1990 óta a kockázati tényezők – 

többek között hason fektetés – csökkentésének következményeként. Ezért azt 

tanácsoljuk, hogy a szülők háton fektessék a csecsemőt. Ez így helyes, de nem 

mindig, és nem minden csecsemőnél. Például csak akkor, ha alszik, vagy ha nincsen 

refluxa. Sajnos a háton fektetés olyan kőbe vésett szabállyá vált, hogy az ébrenlét alatt 

is csak háton vannak a csecsemők. Ezáltal a világ teljesen feltárulkozik, semmilyen 

energiát nem kell belefektetni, hogy mozgással segítsenek magukon a csecsemők, így 

ellustulnak, megtanulják, hogy milyen jó háton feküdni. Ha később tesszük hasra a 

csecsemőt, „nem szeret” hason lenni, sokat sír, a szülő enged, a csecsemő keveset 

mozog. Ha már újszülött korában hasára fektetjük ébrenlét alatt, ösztönösen oldalra teszi 

le a fejét, és át tudja fordítani egyik oldalról a másikra. Egy hónapos korban pedig pár 

percig képes megemelve tartani a fejét. A jól mozgó csecsemő élvezi a testmozgás 

minden jó hatását. Emellett a jó mozgásfejlődés maga után vonja a jó látás- és 

kognitív fejlődést is. Vannak, akik az oldalt fektetést javasolják, ezt „arany 

középútnak” gondolva. Ortopédiai vélemény szerint a mozgás és csípőfejlődés 

szempontjából ez sem helyes.  

 

Javaslat 

Egészséges csecsemőnél javasolt a háton fektetés alváskor, és a hason fektetés ébrenlét 

alatt. A refluxbetegségben szenvedő csecsemőknek pedig alvásidőben a hason fektetés 

javasolható, az aspiráció elkerülésére. Tulajdonképpen minden szülő a gyermek 

orvosával fogja megbeszélni, melyik fektetési mód a legmegfelelőbb az adott 

gyermeknek. 

 

Együttalvás szülővel 

Új vélemények jelentek meg a nemzetközi irodalomban a szülő-gyermek együttalvásról. 

A hazai szakvélemény és neves külföldi gyermekgyógyászati kollégiumok jelenleg azt 

javasolják, hogy az újszülött feküdjön külön fekvőfelületen, de a szülővel egy légtérben. 

A szoptatás szempontjából ideális a kiságy összetolása a szülő ágyával (a rács 

leengedve/levéve a közös oldalon), azonban az újszülött vagy csecsemő aludjon a 
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kiságyban. Balesetmegelőzés szempontjából az is fontos, hogy a két ágy ne csúszhasson 

szét. 

V. INDIKÁTOROK 

Védőnői 

 látogatások száma 

 megfelelően elkészített gondozási szerződések száma 

 hány gondozási lapon szerepel tevékenység, tanács 

 

Orvosi 

 tanácsadáson látottak száma 

 szűrővizsgálatok száma 

 nem kötelező oltások száma 

 kötelező oltást visszautasítók száma 

 D- és K-vitamin ellátás 

 

Közös 

 szoptatott csecsemők száma 

 szoptatás időtartama 

 a gyermekek mozgással eltöltött átlagos napi ideje 

 korai tartási rendellenességek száma 

VI. PÉLDÁK, ESETEK, JÓ GYAKORLAT 

Egy 27 éves, jól képzett édesanya a zavartalan várandósságból, éretten született kis 

csecsemőjét kizárólag háton fekteti (miután az elején oldalfekvésből mindig a hátára 

csúszott a baba), és tudja, hogy hasra nem szabad fektetni őt. A csecsemő „szépen” 

gyarapodik, de sajnos nem szopik. Enyhe izomgyengesége van, de ezt leszámítva 

tökéletes 3 hónapos csecsemő. A védőnő nem tudja, de az anyuka gyakran teszi baba- 

pihenőszékbe a csecsemőt, néha elnyúlik az ott töltött idő. Hason továbbra sem szeret 

lenni a baba. 5 hónaposan valamilyen kísérlet zajlik, hogy oldalra forduljon, de 6 hónapos 

korra az is eltűnik. Kognitív és érzelmi fejlődése kitűnő, azonban keveset mozog, ezért 

egyre pasztózusabb, emiatt pedig egyre kevésbé mozgékony („circulus vitiosus”). 7 

hónaposan édes, pasztózus csecsemő, aki még a lábát is nehezen emeli gravitáció 

ellenében, kezeivel jól manipulál, mosolyog, gőgicsél.  



 

 21 

 

Problémák 

 Az anya nem kapott információt arra vonatkozóan, hogy a babát korán tegye 

hasra az ébrenlét ideje alatt, és legyen kitartó. 

 Mivel a baba amúgy is „lustább” az átlagnál, a pihenőszéket egyáltalán nem 

kellett volna használni. 

 A szőnyegen is kevés időt tölt a csecsemő, mert az édesanya nem tartja túl 

higiénikusnak letenni a szőnyegre, hiszen a baba nyalogatja azt. 

 Végig az volt a benyomása mindenkinek, hogy a csecsemő kicsit „lusta”, de 

ezenkívül tökéletes. 

 

Kezelés 

A csecsemő végül DSGM-terápiában részesült, a fejlődése, mozgása javult, majd ezután 

minden probléma megszűnt. Jelenleg a gyermek óvodás, kitűnően teljesít, szeret 

mozogni, ugrálni. 

 

Tanulság 

Hatékony primer prevencióval, folyamatos gondozással, a csecsemő mozgásigényének 

helyes kielégítésével a mozgásfejlődés nem vett volna kóros irányt. 

 

VII. HITEK, TÉVHITEK 

Hit/Tévhit Valóság 

A már hosszabb ideje „kissé lusta” 

csecsemővel semmit nem kell tenni, majd 

„kinövi”. 

Nem igaz. A gondozása fokozott figyelmet 

és további lépéseket igényel. Lehet, hogy 

csak a primer prevenció szintjén, de akkor 

is.  

A korai, csecsemőkori szobatisztaságra 

szoktatás eredményes. 

Ritkán. A csecsemőnek a bilibe történő 

széklet- és vizeletürítése nem jelenti azt, 

hogy a visszatartást is tudja szabályozni. 

Megfelelő idegrendszeri és szervi érettség 

szükséges az ürítés szabályozásához. Nem 

érdemes siettetni, erőltetni a 

szobatisztaságot. 

A „lenőtt nyelv” szopási és beszédfejlődési 

zavart okoz. 

Igaz, de sokkal ritkábban, mint 

gondolnánk. Ezért ha a lenőtt nyelv esetén 

az újszülött szopási technikája nem 

megfelelő, vagy a nyelvét nem tudja a 

fogmeder felett kinyújtani, gyermek fül-orr-
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Hit/Tévhit Valóság 

gégészeti vizsgálat javasolt, és a nyelvfék 

bemetszésére kerülhet sor. Enyhe 

esetekben csak nyugtassuk meg a szülőket. 

A gyermek fejlődését, viselkedését illetően 

csak az orvos, illetve a védőnő véleménye 

számít.  

Tévhit. Az óvodáskorban az óvónők által 

vezetett fejlődési napló értékes információt 

nyújt a gyermek fejlődéséről. Elég sok időt 

tölt a gyermek az óvodában ahhoz, hogy az 

óvónők reálisan felmérhessék a helyzetet. 

Amennyiben az óvodapedagógusnak 

bármilyen aggálya van a gyermek 

fejlődésével, illetve viselkedésével 

kapcsolatosan, érdemes a gyermek 

megfelelő irányú, részletes kivizsgálását 

időben elkezdeni. 

VIII. AJÁNLÁSOK, LINKEK, JAVASOLT SEGÍTSÉGEK 

Védőnőknek, orvosoknak 

 Berényi, M. (2013) Módszertani útmutató orvosok és védőnők részére az élet első 

12 hónapjában ép és kóros körülmények között (TÁMOP – 6.1.4./12/1- 2012 – 

0001, Koragyermekkori (0-7 év) program) 

 Beke, A., Bod, M. (2013) Részletes fejlődéspediátriai vizsgálatok a kisded 

kortól (TÁMOP – 6.1.4./12/1- 2012 – 0001, Koragyermekkori (0-7 év) 

program)  

 Bod, M. (2013) Irányelvek az orvosi vizsgálatokhoz életkortól függetlenül 

(TÁMOP – 6.1.4./12/1- 2012 – 0001, Koragyermekkori (0-7 év) program) 

  (2013) „Őrzők a strázsán.” A 0-7 éves korú kisgyerekes családok, szülők 

segítésének gyakorlat-központú módszertani lehetőségei védőnők, háziorvosok, 

házi gyermekorvosok számára  

 Szakfelügyeleti ajánlás az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos/háziorvos és 

a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához (), OTH 

2008, 

 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a házi gyermekorvos 

kompetencialistájáról. Készítő: Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai 

Kollégium 

 (2004) A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a 

megelőző ellátásban,(a kiadvány kiadásában közreműködött: Odor Andrea, Tóth 

Gyuláné, Csordás Ágnes) OTH  

 www.ogyei.hu 
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 23 

 www.mave.hu 

 www.webbeteg.hu 

 www.nutrikid.hu 

 

Szülőknek 

 A TÁMOP–6.1.4./12/1-2012–0001, Koragyermekkori (0-7 év) program során 

készített szülői módszertani útmutatók  

 www.felicitas.hu 

 Felicitas tanácsadó füzetek 

 www.sztnb.hu 

 www.szoptatasert.hu 

 www.ogyei.hu 

 www.nutrikid.hu 
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tevékenységről 

 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése a kancsalság és a 

fénytörési hibák felismeréséről (szakmai irányelv). Érvényesség: 2013. 12. 31. 

(EK 2009. 21. 3070-3082. oldal) 
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(szakmai irányelv). Érvényesség: 2013. 12. 31. (EK:2009.21.3082-3102. oldal) 

 A Védőnői Szakmai Kollégium által készített NEFMI szakmai protokoll a kórházi 

védőnői feladatokról a szülészeti és újszülött-ellátásban. (EK 18., 2011.09.16. 

2686-2698. old.). Érvényesség módosítva: 2013. 12. 31. (EK 21. 2012.12.27., 
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