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3. Rizikószűrés-kérdőív gyermekek körében* 
Kitöltés: Az életkörülményekben történő (egészségi, környezeti) változás esetén szükséges kitölteni, 
amikor a védőnő a gyermek életében negatív irányba történő változást észlel, mely felkelti a gyanút 
arra vonatkozóan, hogy a gyermek rizikója (veszélyeztetettsége) emelkedik vagy kialakul. (A negatív 
változás alatt értjük azokat a változásokat, amelyek negatívan befolyásolták vagy hathatnak a 
gyermek személyiségfejlődésére, egészségi állapotára vonatkozóan: másik lakásba/házba való 
költözés (rosszabb környezeti tényezők), szülők különköltözése, válás, haláleset a családban, anyagi 
helyzetben való negatív irányú változás, azaz a jövedelem kiesése, megváltozása, egészséget 
veszélyeztető betegség fellépése, diagnosztizálása, családi harmónia, békesség megbomlása stb.). 
Ezenkívül a védőnő körzetébe érkező új gyermek (pl. odaköltözés) esetén is kitöltendő. 
 
A gyermek azonosítója: __________________________ 
 

1. BLOKK 

1. Történt-e változás a gyermek, család életkörülményeiben (egészségi, környezeti; pl. válás, 
munkahely elvesztése, diagnosztizált betegség stb.)? 

igen/nem 
 
1.a Amennyiben igen, kérem részletezze: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Van-e a gyermek bántalmazására, elhanyagolására utaló jel? 

igen/nem 
 

2. BLOKK 

3. A településrész a település viszonyában szegregátum
**
? 

igen/nem 
 
4. A gyermek  édesapjának (nevelőapa/gondviselő apa) legmagasabb iskolai végzettsége 8 
általános vagy alacsonyabb? 

igen/nem 
 
5. A gyermek  édesanyjának (nevelőanya/gondviselő anya) legmagasabb iskolai végzettsége 8 
általános vagy alacsonyabb? 

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

van/nincs 
 
7. Van-e a lakásban/házban/bérleményben fürdőszoba? 

igen/nem 
 

8. Van-e a lakásban/házban/bérleményben áramszolgáltatás (villany)? 
igen/nem 
 
 

                                           
*
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. 
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3. BLOKK 

9. Fokozottan gondozott volt-e az anya a várandóssága alatt? 
igen/nem 

 
10. Fokozottan gondozott volt-e a gyermek a megelőző időszakban? 

igen/nem 
10.a Ha igen, milyen okból? 

 egészségi 

 környezeti 

 mindkettő 
 
11. Ki van-e téve a gyermek passzív dohányzás ártalomnak? 

igen/nem 
 
12. Van-e a gyermeknek olyan észlelt betegsége és/vagy eltérő-megkéső fejlődésre utaló jele, 
fogyatékossága, amely rendszeres kontrollt igényel? 

igen/nem 
 
13. Megkapta –e a gyermek az életkorának megfelelően a szükséges védőoltásokat? 

igen/nem 
 
14. Életkorának (táplálási ajánlásoknak) megfelelően történik-e a gyermek táplálása? 

igen/nem 
 
15. A gyermek jelenlegi súly percentilise: __________ ; hossz percentilise: __________ 
 
16. Az anya/nevelőanya és a gyermek között harmonikus a kapcsolat? 

igen/nem 
 
17. 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 
 
18. 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 
 
19. Stabil-e a szülők közötti párkapcsolat? 

igen/nem 


