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1. Rizikószűrés-kérdőív a várandósok körében* 

1. A gyermek azonosítója: __________________________ 
 

2. A település típusa, ahol a várandós él: 

 
o főváros 
o megyeszékhely, megyei jogú város 
o város 
o község 
o egyéb: (pl.: tanya, dűlő, bokor stb.) 

 

1. BLOKK 

3. A településrész a település viszonyában szegregátum
**
? 

igen/nem 
 

 
4. Az élettárs/házastárs legmagasabb iskolai végzettsége. (Jelölje a csoporton belül a 
megfelelőt!) 

1. alapfokú 
    0–7 osztály (általános iskola 8 évfolyamnál alacsonyabb) 
    8 általános 
2. középfokú 
    középiskola (szakközép, szakmunkás) érettségi nélkül szakmai oklevéllel 
    középiskola (szakközép, gimnázium) érettségivel 
3. felsőfokú 
    főiskola, egyetem 
    doktori 
 

 
5. Van-e a lakásban/házban/bérleményben: 

közüzemi hálózatból származó vezetékes ivóvíz   igen /nem 
fürdő        igen /nem 
WC        igen /nem 

 
Ha az 1. blokkban szereplő kérdések aláhúzással jelölt kategóriái mindhárom kérdés esetében fennállnak, akkor 
97%-os pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll a várandós esetében (a válaszok a rizikó súlyossága szerint 
csoportosítva): 

- Élettárs/házastárs legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
- Valamelyik összkomforthoz tartozó ellátás hiányzik. 
- A lakóhely a település viszonylatában szegregátum. 

Ha az alábbi kettő érvényesül akkor 94%-os a pontosság: 
- Élettárs/házastárs legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
- A lakóhely a település viszonylatában szegregátum. 

Továbbá, ha a következő két eset, akkor 91%-os a besorolás pontossága: 
- Valamelyik összkomforthoz tartozó ellátás hiányzik. 
- A lakóhely a település viszonylatában szegregátum. 

                                           
*
 Az aláhúzással jelölt válaszok utalhatnak fokozott rizikóra. 

**
Szegregátum: olyan egybefüggő lakóterület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok 

koncentráltan élnek együtt; szegregátum alkothat egy önálló településrészt, de részét képezheti egy 
vagy több településrésznek is. 
 

  

   

Kitöltés: javasolt kitölteni a védőnői gondozásba vételt követő 1 hónapon belül, az otthoni látogatás 
során javasolt kitölteni 
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Ha az alábbi kettő érvényesül akkor 88%-os a pontosság: 
-  Élettárs/házastárs legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
- Valamelyik összkomforthoz tartozó ellátás hiányzik. 

 

2. BLOKK 
 

6. A várandós legmagasabb iskolai végzettsége. (Jelölje a csoporton belül a megfelelőt!) 
1. alapfokú 
    0–7 osztály (általános iskola 8 évfolyamnál alacsonyabb) 
    8 általános 
 
2. középfokú 
    középiskola (szakközép, szakmunkás) érettségi nélkül szakmai oklevéllel 
    középiskola (szakközép, gimnázium) érettségivel 
 
3. felsőfokú 
    főiskola, egyetem 
    doktori 
 

7. Milyen gyakran dohányzik a várandós? 

 rendszeresen 

 alkalmanként 

 soha 
 

8. Tudatosan tervezték-e a várandósságot? 
igen /nem 
 

Ha a 2. blokkban szereplő kérdések aláhúzással jelölt kategóriái mindhárom kérdés esetében 
fennállnak, akkor 82%-os pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll a várandós esetében. 

- Várandós legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
-  Rendszeres dohányzás. 
-  Nem tudatos fogantatás. 

Ha az alábbi kettő érvényesül, akkor 81%-os a pontosság: 
-  Várandós legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
-  Rendszeres dohányzás. 

Továbbá, ha a következő két eset, akkor 80%-os a besorolás pontossága: 
-  Várandós legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános vagy annál kevesebb. 
-  Nem tudatos fogantatás. 

Továbbá, ha a következő két eset, akkor 73%-os a besorolás pontossága: 
-  Rendszeres dohányzás. 
-  Nem tudatos fogantatás. 

 
9. Ki van-e téve a várandós a passzív dohányzás ártalmának? 

igen /nem 
 

10. Szed-e, szedett-e a várandós rendszeresen folsavtartalmú készítményt (pl. magzatvédő 
vitamin)? 

a várandósságát megelőző hónap(ok)ban    igen /nem 
 
jelenleg a várandóssága eddigi időszaka alatt   igen /nem 
 

3. BLOKK 
 

11. Van-e rendszeres, havi jövedelme a várandósnak (kiskorú várandós esetében a várandós 
eltartóját/gyámját szükséges figyelembe venni)? 

igen /nem 

 

�  
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12. Dolgozik-e jelenleg a várandós? 
igen /nem 
 

13. A havi bevétel mennyisége okoz-e anyagi nehézséget a család számára? 
igen/nem 

 
Ha az 3. blokkban szereplő kérdések aláhúzással jelölt kategóriái mindhárom kérdés esetében fennállnak, akkor 
68%-os pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll a várandós esetében. 

- Rendszeres jövedelem nincs. 
-  Nem dolgozik. 
-  Anyagi nehézség van. 

Ha az alábbi kettő érvényesül, akkor 68%-os a pontosság: 
- Nem dolgozik. 
-  Anyagi nehézség van. 

Ha az alábbi kettő érvényesül, akkor 68%-os a pontosság: 
- Rendszeres jövedelem nincs. 
-  Anyagi nehézség van . 

Ha az alábbi kettő érvényesül, akkor 57%-os a pontosság: 
-  Rendszeres jövedelem nincs. 
-  Nem dolgozik. 

 

4. BLOKK 
 

 
14. Volt-e korábbi terhelő szülészeti-nőgyógyászati problémája? 

igen/nem  
 

15. Van-e a várandósnak jelenleg, a várandóssággal összefüggő vagy annak során kialakult 
betegsége? 

igen/nem  
 

16. Van-e a várandósnak valamilyen krónikus betegsége (amire esetleg gyógyszert is szed, 
vagy amivel gondozzák, vagy korábban kezelték)? 

igen /nem  
 

17. Volt-e szükség arra, hogy a várandós a jelenlegi várandósságát megelőzően genetikai 
tanácsadáson vegyen részt? 

igen /nem  
 

18. Előfordult-e a rokonságban (anya/apa rokonai, ha már vannak: gyermekek) körében 
valamilyen fogyatékosság? 

igen/nem  
 

19. Előfordult-e a rokonságban (anya/apa rokonai, ha már vannak: gyermekek) körében 
valamilyen öröklött genetikai betegség? 

igen /nem  
 

20. Szokta-e úgy érezni (a várandós), hogy lehangolt (nem tud örülni semminek, elvesztette az 
érdeklődését, reggel nincs ereje felkelni, gyakran van sírhatnékja)? 

soha   néha  gyakran  szinte mindig 
 

aláhúzással jelzett válasz esetén vegyük fel az édesanyával az Edinburgh posztnatális depresszió 
skála (EPDS) kérdőívet is 
 
 
 

 

   


