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2. Rizikószűrés-kérdőív újszülöttek körében* 
Kitöltés: a hazaadást követő 1 hónapon belül, a gyermekágyas időszak végén a védőnői otthoni 

látogatások során javasolt kitölteni 
 
A gyermek azonosítója: __________________________ 

 
1. BLOKK 

 
 
1. Fokozottan gondozott volt-e az anya a várandóssága alatt? 

igen/nem 
 
2. Szedett-e az anya rendszeresen folsav tartalmú készítményt (pl.: magzatvédő vitamin) a 
várandósság első (12. hétig) trimeszterében? 

igen/nem 
 
3. Rendszeresen dohányzik az anya jelenleg? 

igen/nem 
 
4. Van-e a lakásban/házban/bérleményben fürdő? 

igen/nem 
 
5. Stabilnak érzi-e a szülők közötti párkapcsolatot? 

igen/nem 
 
6. Van-e rendszeres, havi jövedelme a családnak (kiskorú anya/apa, élettárs esetében az 
újszülött eltartóját/gyámját szükséges figyelembe venni)? 

igen/nem 
 
7. Van-e a gyermeknél diagnosztizált veleszületett fejlődési rendellenesség? 

igen/nem 
 
Ha az 1. blokkban szereplő első két kérdésének aláhúzással jelölt kategóriái fennállnak, akkor 58%-os 
pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll az újszülött esetében: 

- Fokozottan volt gondozott az édesanya a várandósság alatt. 
- Nem szedett rendszeresen folsav tartalmú készítményt az anya a 12. hétig. 

 

2. BLOKK 

 
8. A havi bevétel okoz-e anyagi nehézséget a család számára? 

igen/nem 
 
9. Szedett-e az anya rendszeresen folsavtartalmú készítményt (pl. magzatvédő vitamin) a 
várandósság harmadik (25-40. hétig) trimeszterében? 

igen/nem 
 

10. Ki volt-e téve az anya passzív dohányzás ártalmának a várandóssága alatt? 
igen/nem 
 

11. Az újszülött édesapjának (nevelőapa/gondviselő apa) legmagasabb iskolai végzettsége?  
1. alapfokú 
    0–7 osztály (általános iskola 8 évfolyamnál alacsonyabb) 

                                           
*
Az aláhúzással jelölt válaszok utalhatnak fokozott rizikóra. 
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    8 általános 
 
2. középfokú 
    középiskola (szakközép, szakmunkás) érettségi nélkül szakmai oklevéllel 
    középiskola (szakközép, gimnázium) érettségivel 
 
3. felsőfokú 
    főiskola, egyetem 
    doktori 

 
12. Szedett-e az anya rendszeresen folsavtartalmú készítményt (pl. magzatvédő vitamin) a 
várandósság második (13–24. hétig) trimeszterében? 

igen/nem 
 
13. Ki van-e téve a gyermek más családtag által (anyán kívül) passzív dohányzás ártalomnak?  

igen/nem 
 
14. Apa foglalkozása munkaviszonya? (rizikót jelent: minden nem teljes munkaidős 
kategória

**
)? 

• teljes munkaidős foglalkoztatott 
• részmunkaidős foglalkoztatott 
• nyugdíjas 
• rokkant nyugdíjas 
• GYES/GYED és egyéb gyermekellátási támogatásban részesülő 
• munkanélküli 
• tanuló, hallgató 
• nincs házastársa, élettársa a várandósnak 
• egyéb 

 
15. Van-e a gyermeknek olyan észlelt betegsége és/vagy olyan fejlődésbeli lemaradása, amely 
rendszeres kontrollt igényel? 

igen/nem 
 
16. Volt-e az anyának krónikus betegsége a várandóssága alatt? 

igen/nem 

 
17. A településrész a település viszonyában szegregátum

***
? 

igen/nem 
 

18. Van-e gyermeknél elhanyagolásra utaló jel? 
igen/nem 

 
19. Az anya/nevelőanya és a gyermek között harmonikus a kapcsolat? 

igen/nem 
 
20. Fogyaszt-e az apa/élettárs valamilyen egészségre ártalmas illegális pszichoaktív szert? 

igen/nem 
 

                                           
**
A „nem teljes munkaidős” kategóriába az összes felsorolt kategória beletartozik (részmunkaidős, 

nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, GYES/GYED, egyéb gyermekellátási támogatásban részesülő, 
munkanélküli, segélyen élő, hallgató), amely nem a teljes munkaidős foglalkoztatottságot érinti. 
***

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. 
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21. Van-e a lakásban/házban/bérleményben WC? 

igen/nem 
 

Ha a 2. blokkban szereplő első három kérdés aláhúzással jelölt kategóriái fennállnak, akkor 73%-os pontossággal 
biztos, hogy a rizikó fennáll az újszülött esetében: 

- Anyagi nehézség figyelhető meg a havi bevételt illetően. 
- Nem szedett rendszeresen folsavtartalmú készítményt az anya a 25–40. héten. 
- Az anya ki volt téve passzív dohányzás veszélyének a várandóssága alatt. 

 
3. BLOKK 

 
22. Szedett-e az anya rendszeresen folsavtartalmú készítményt (pl. magzatvédő vitamin) a 
várandósságát megelőző hónap(ok)ban? 

igen/nem 
 
23. Fogyaszt-e az apa/élettárs rendszeresen (havonta vagy gyakrabban) alkoholt? 

igen/nem 
 
24. Az újszülött édesanyjának (nevelőanya/gondviselő anya) 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 
 

25. Összesen hány fős a háztartás (hányan laknak együtt)?____________________ 
5 vagy több rizikótényezőnek minősül 
 

26. Mennyi a keresők száma? _____________________________________________ 
1 vagy kevesebb rizikótényezőnek minősül 

 
27. Az újszülött táplálása hogyan történik? 

• Kizárólag női tejet kap (Az újszülött kizárólag szopik, vagy lefejt anyatejet kap. Semmi mást 
nem kap, forralt vizet sem – szükség esetén vitamin, ásványi anyag, gyógyszercseppek, 
szirup formájában engedélyezett). 

• Többnyire szoptatott, de folyadékkiegészítést kap (Anyatej mellett kis mennyiségben vizet, 
gyümölcslevet, teát kap, mást nem, kivéve szükség esetén a rehidrációs készítmény, vitamin, 
ásványi anyagok, gyógyszerek csepp vagy szirup kiszerelésű formában). 

• Vegyesen táplált (anyatej mellett tápszert/gyümölcspépet/tejpépet, főzeléket kap az újszülött). 
• Mesterségesen táplált (anyatej (női tejet) egyáltalán nem kap az újszülött). 

 
28. Szokta-e úgy érezni (anya/nevelőanya), 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 
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29. Az édesanya várandóssága alatti és/vagy szülés előtti időszakában történt-e változás a 
család életkörülményeiben? (Pl. válás, munkahely elvesztése stb.)  

igen/nem 
Amennyiben igen, kérem részletezze: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
30. Van-e egyéb veszélyeztető tényező a védőnő megítélése alapján? 

van/nincs 
 
31. Településrész a településhez viszonyítva: 

belterület 
külterület 

 
32. Volt-e szükség arra, hogy az anya a várandóssága alatt genetikai tanácsadáson vegyen 
részt? 

igen/nem 
 
33. Az újszülött születési súlya: __________________________________________ 

< 2500g rizikótényezőnek minősül 
 

34. Van-e a házban/bérleményben/lakásban közüzemi hálózatból származó vezetékes ivóvíz?  
van/nincs 

 
35. Mennyi a lakószobák száma? _________________________________________ 

1 vagy kevesebb rizikótényezőnek minősül 
 
36. Penészes/dohos falazat, padlózat 

igen/nem 
 
37. Testvérek száma összesen: ___________________________________________ 

3 vagy több rizikótényezőnek minősül 
 
38. Rendszeresen fogyaszt az anya alkoholt (havonta vagy gyakrabban)? 

igen/nem 
 
39. Rendszeresen fogyasztott az anya a várandóssága alatt (havonta vagy gyakrabban) 
alkoholt? 

igen/nem 
 
40. Van-e a családban valamilyen ismert, genetikai öröklött megbetegedés az újszülött 
vérszerinti felmenői között? 

Öröklött: igen/nem 
 
41. Járt-e az anya a várandósságával rendszeresen (legalább 4 alkalommal/szakember{védőnő 
és sz.-nőgyógyász}) várandósgondozásra? 

igen/nem 
 
42. Ki volt-e téve az anya a várandóssága alatt tartósan fennálló környezeti ártalomnak (pl.: 
fém, gáz, oldószer, vegyszer, sugárzás, egyéb stb.)? 

igen/nem 
 
43. Van-e a házban/bérleményben/lakásban villany? 
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van/nincs 
44. Fogyasztott-e az anya a várandósságot megelőző 3 hónapban és/vagy a várandósság alatt 
valamilyen illegális pszichoaktív szert? 

igen/nem 
 
45. Van-e a házban/bérleményben/lakásban megfelelő fűtés? 

van/nincs 
 
46. Van-e gyermeknél bántalmazásra utaló jel? 

igen/nem 
 
47. Anya-gyermek interakciók 
 
1.   2.   3.   4.   5.  
harmonikus        nincs összhang a 
interakció        gyermek és édesanyja 

között 
 
1.   2.   3.   4.   5.  
érzékenyen reagál      az anya nem reagál 
az anya a gyermek jelzéseire      a gyermek jelzéseire 
 
1.   2.   3.   4.   5.  
az anya beszéddel kíséri      az anya alig beszél 
a gondozási tevékenységet     a gyermekhez 
 
1.   2.   3.   4.   5.  
érzelmileg meleg      hideg, távolságtartó, 
interakció        ill. túlstimuláló anya 
 
48. Az anya családi állapota: 

• hajadon 
• házas (beleértve az élettársi kapcsolatot is) és együtt is élnek (azaz egy háztartásban) 
• házas, de külön él vagy elvált (beleértve a korábbi élettársi kapcsolat felbomlását is) 
• özvegy 
• ismeretlen 

 

Ha a 3. blokkban szereplő első négy kérdésének aláhúzással jelölt kategóriái fennállnak, akkor 77%-os 
pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll az újszülött esetében: 

- Az élettárs, férj fogyasztott rendszeresen alkoholt. 
- Nem szedett rendszeresen folsav tartalmú készítményt az anya a várandósságot megelőzően. 
- Az újszülött édesanyjának (nevelőanyjának) legmagasabb iskolai végzettsége 8 általános, vagy 

annál kevesebb. 
- A háztartásban legalább öten vagy többen élnek. 

 

Ha mindhárom blokk „legerősebb” (azon kérdéseket, amelyek a legtöbb fokozottan gondozottat azonosította) 
kérdéseit figyelembe vesszük, akkor 77%-os pontossággal biztos, hogy a rizikó fennáll az újszülött esetében: 

- Anyagi nehézség figyelhető meg a havi bevételt illetően. 
- Nem szedett rendszeresen folsavtartalmú készítményt az anya a várandósságát megelőzően. 
- Fokozottan gondozott volt az anya a várandóssága alatt. 
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