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Sokszor találkozunk a kérdéssel: „Kik a veszélyeztetettek?”, szinte rögtön 
megfogalmazódik, hogy „Mit érint a veszélyeztetettség témaköre?”, 
továbbá „Milyen teendők és lehetőségek vannak, ha eltéréssel, 
esetlegesen problémával találkozunk?” 

Magyarországon már a megszületés előtti időszaktól – a várandós 
nyilvántartásba vételtől - törekednünk kell a veszélyeztetettség és a 
szövődmények megelőzése, a megfelelő időben történő felismerésükre 
[26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról]. Mindemellett 
hazánkban biztosított veszélyeztetettség esetén, újszülött kortól a tanulói 
jogviszony megkezdéséig – a gyermekek gondozása során - a fokozott 
figyelemmel kísérés és segítés, maga a fokozott gondozás [49/2004. (V. 
21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról]. 

 
Mindenki munkája számít! 
 
Az ellátórendszer hatékonyságának függvénye, hogy a szakemberek saját 
kompetenciáik keretében hozzájáruljanak a harmonikus szülő-gyermek 
kapcsolat kialakulásához, a gyermek nevelésének és szocializációjának 
segítéséhez, valamint az, hogy a gyermek fejlődését figyelembe véve az 
egészséges életmódhoz szükséges ismeretek átadásával, 
kompetenciáiknak megfelelően részesei legyenek az ellátási, gondozási 
folyamatoknak. A gyermekek és az őket gondozó család az első években 
legtöbb esetben egészségügyi szakemberekkel – szükség esetén más 
jelzőrendszeri taggal vagy társszakmák képviselőivel – kerülnek 
kapcsolatba, mindazonáltal a veszélyeztetettség tématerületen való 
szaktudás elengedhetetlen minden szakember számára, akiknek 
kompetenciái a gyermek fejlődésének folyamatában a későbbi életkorban 
válik relevánssá. Ennek értelmében meg kell említeni a kora gyermekkori 
intervenció koncepcióját, ami magába foglal minden olyan tevékenységet, 
amely szolgálja a gyermekek és az őket gondozó családok speciális 
támogatását a gyermek személyes fejlődése, az ellátó család 
kompetenciáinak erősítése, továbbá a szociális befogadásuk céljából 
(Kereki, 2019). Intézményrendszerét tekintve kiterjed az egészségügyi, 
gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális, köznevelési, valamint minden 
más intézményre és képviselőikre, akik - a gyermek fogantatásától kezdve 
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- a speciális támogatást igénylő gyermekekkel és családjaikkal kontaktba 
kerülnek (Kereki, 2019). 

 
Módszerek 
 
Hazai és nemzetközi szakirodalmak eredményeinek feldolgozásával a 
tanulmány betekintést nyújt hátrányos helyzetű településeken végzett 
kutatások eredményeibe, a veszélyeztetettség témakörére fókuszálva. 
Több, ezen a tématerületen készített kutatás eredményeire támaszkodva 
kíván rámutatni a kérdés jelentőségére, Magyarországon végzett friss 
kutatások következtetéseivel bizonyítva. 

 
Jelentős figyelmet igénylő területek 
 
A speciális ellátás és gondozás a segítségnyújtás egy komplex, 
korcsoporttól függetlenül megjelenő speciális formája. A feldolgozás során 
a teljesség igénye nélkül, az alábbi kulcsfontosságú területek lettek 
érintve. A veszélyeztetettség szempontjából1 két különböző aspektusból 
történő megközelítésében kiterjed a környezeti, szociális szempontból 
veszélyeztetettekre, de magába foglalja az egészségügyi okból fokozott 
gondozást igénylők speciális ellátását és gondozását is.  

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karának munkatársai a 2018-ban 
elinduló Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program keretében 
Magyarország egyik leghátrányosabb helyzetű vidékének, az Abaúji 
térségnek2 végezték egészségi állapotfelmérését, amely kutatás 
elsőkörben a gyermekekre fókuszált.  

Kiemelkedően magas volt mind az egészségügyi, mind pedig a 
környezeti okból veszélyeztetett védőnői gondozásban részesülő családok 
aránya3 (1. sz. ábra) (Perge, 2019).  
 
  

                                                 
1 A meghatározás a területi védőnői ellátásról 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletet 
figyelembe vételével történt.  
2 A kutatásba került települések mindegyike megtalálható: 105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről. 
3 Ide sorolták a várandósokat, a 0-6 éves gyermeket/gyermekeket nevelő családokat és 
a 7-18 éves oktatási intézménybe nem járókat nevelő családokat. 
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1. sz. ábra. Veszélyeztetettség előfordulása a gondozott családok körében 
(védőnői gondozásban részesülő családok 23 abaúji település vonatkozásában) 

 
Forrás: Perge A. (2019). Hátrányos helyzet, mint az egészség meghatározója. p. 156. 

 
A gyermeket váró vagy gyermeket nevelő családokban sok esetben a 

nem megfelelő lakáskörülmények is kirajzolódtak az adatokból: így a nem 
megoldott vezetés ivóvíz vagy a gáz ellátottság (2. sz. ábra), a hiányzó 
mellékhelyiségek vagy a nem vízöblítéses vécék magas aránya (3. sz. 
ábra). Ugyancsak hiányosságot mutatott a fürdőszoba megléte, 
mindemellett viszont fordított arányosságban jelent meg a 
veszélyeztetettség és az egy háztartásban élők számának alakulása (4. sz. 
ábra). Viszonylag kevesen nélkülözik a villanyt (csaknem 100%-os volt a 
villany ellátottság), a hívásra alkalmas mobiltelefonok megléte mutatta a 
legjobb arányt, aminek előnye, hogy a segítségkérés nem akadályozott 
ezen a téren (Perge, 2018). 

Mind a szociális, környezeti ok miatti, mind az egészségügyileg 
veszélyeztetett gyermekek, családok hosszútávú segítése és támogatása 
válik szükségessé, több esetben jogszabályban is előírt feladat. Sokszor 
ezek a problémák önmaguktól nem oldódnak meg, több éves nyomon 
követést igényelnek. 
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2. sz. ábra. Családok (védőnői gondozásban részesülő családok 19 abaúji 
település vonatkozásában) otthonainak infrastruktúrája I. 

 
Forrás: Perge A. (2018) Hátrányos helyzetű települések a védőnői alapellátásban. p. 27. 

 
3. sz. ábra. Családok (védőnői gondozásban részesülő családok 19 abaúji 

település vonatkozásában) otthonainak infrastruktúrája II. 

 
Forrás: Perge A. (2018) Hátrányos helyzetű települések a védőnői alapellátásban. p. 28. 
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4. sz. ábra. Egy háztartásban élők száma (védőnői gondozásban részesülő 
családok 23 abaúji település vonatkozásában) a veszélyeztetettség szemszögéből 

 
Forrás: Perge A. (2019). Hátrányos helyzet, mint az egészség meghatározója. p. 158. 

 
A FIKP projekt keretében végzett kutatásban, Sztojev-Angelov (2019) 

hátrányos helyzetű települések általános iskoláiban a gyermekek 
táplálkozási szokásaira vonatkozóan úgy találta, hogy a család nagyobb 
befolyással bír, mint az egészséges táplálkozást támogató oktatási 
intézmények. A kutatásban minőségi és mennyiség hiányosságok 
egyaránt láthatóvá váltak: így a szinte napi nassolás és szénsavas üdítők 
fogyasztása, de megjelent az energiaital fogyasztás is, többen heti ötször 
is fogyasztanak ilyen italokat (1. sz. táblázat). 

 
1. sz. táblázat. A 10-14 éves4 korosztály étkezési szokása  

településenként, átlagolva (részlet) 
 

 
 
Települések 

Szénsavas 
üdítők 

fogyasztása 
(alkalom/hét) 

Nassolás 
 
 

(alkalom/hét) 

Gyorséttermi 
étel 

fogyasztás 
(alkalom/hét) 

Energiaital 
fogyasztás 

 
(alkalom/hét) 

Település 1.  5,72 6,00 2,09 2,00 
Település 2. 5,25 5,25 2,16 0,83 
Település 3. 6,80 7,00 2,20 2,60 
Település 4. 5,00 6,50 1,00 0,00 
Település 5. 5,00 6,00 2,00 0,50 

Forrás: Saját szerkesztés, Sztojev-Angelov (2019) alapján 

 
A kutatás ugyanezen területén (10-14 éves korosztály) Rucska és Kiss-

Tóth (2019) az egészségmagatartás kapcsán úgy találták, hogy a diákok 
11 %-a volt túlsúlyos, ugyanakkor 28 %-a sovány, és többen voltak a 
súlyosan sovány kategóriában. Kóros eltéréseket találtak továbbá a 
vérnyomás értékeknél is, a súlytöbblettel élő diákok esetében a 
vérnyomás értékek magasabbak voltak, a testsúly és a mért vérnyomás 
között közepes erősségű összefüggést találtak (r=0,542). Az 

                                                 
4 25 Abaúji település bevonásával. 
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indexosztályok (itt: 4., 6. és 8. osztály) szűrése után az érzékszervi 
vizsgálatok során csaknem a gyerekek egytizedének javasolták szemész 
szakorvos megkeresését, a halláseltérés még ennél is magasabb arányt 
mutatott. Lényeges ezeknek a problémák a korai felismerése. Sok esetben 
a pedagógus hívja fel a figyelmet a gyermek megváltozott magatartására 
hivatkozva, ha az oktatás alatt nem figyel, nem követi az óra tematikáját. 

Kiemelt jelentősége van az egészségügyi és oktatási intézmények 
dolgozóinak (a szülő, gondviselő mellett) a káros szenvedélyek 
megelőzésében. A kutatásba (Rucska & Kiss-Tóth, 2019) bevont fiatalok 
10 %-a már dohányzott, és 9,5 %-a elérő mennyiségben, de fogyaszt 
alkoholt. Tekintettel arra, hogy a gyermekek bevallása szerint előfordul, 
hogy a dohányterméket szüleik vásárolják, felértékelődik a prevenció 
területén dolgozók tevékenysége, amely ezeknek a káros szokásoknak az 
elhagyására is irányul.  

Kardinális kérdés a mentális egészség megóvása. Mint ahogyan a 
vizsgálat is mutatta, mind az életkor (r=0,375), mind a nemek (p=0,012), 
mind pedig a lakókörnyezet (p=0,001) is erősen befolyásolja a szorongás 
kialakulását (Rucska & Kiss-Tóth, 2019).  

Ezen dimenziók mentén a prevenció területén is meghatározhatóvá 
válnak új beavatkozási pontok. Az oktatási intézménybe járó diákok 
sokszor akár 8-9 órát is töltenek az intézménybe, így meghatározó 
mennyiségű időt vannak az ott dolgozókkal (pedagógusokkal), akiknek 
sokkal hamarabb feltűnhet egy gyermek viselkedésének megváltozása. A 
Spielberger-féle Állapot és Vonásszorongás kérdőív egy jól alkalmazható, 
objektív módszerként integráltható a prevencióba, mint innovatív 
lehetőség.  

A szájhigiéné kapcsán megfogalmazódott (Faragó et al., 2019), hogy 
erősen befolyásoló tényező a nem megfelelő étkezési szokás, a fogmosás 
utáni étkezések, az esti fogmosás elhagyása, valamint a hiányos fogászati 
ismeretek. A diákok beszámoltak arról, hogy rendszeresen végeznek 
fogmosást, de az eredmények azt mutatták, hogy a fogmosás technikája 
nem hatékony. Az infrastrukturális, fogászatellátási hiányosságok mellett 
nagy probléma a már maradandó fogak hiánya, a gyermekek alacsony 
motivációja, vagy teljes hiánya. A szülők társadalmi-gazdasági státusza 
meghatározó tényező, mindezen eredmények is bizonyítják, hogy a 
veszélyeztetettséget komplex „állapotként” kell értelmeznünk. A 
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók 
kiemelt figyelmet igényelnek [2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről].  

 
Konklúziók 
 
A veszélyeztetettség esetében a gyermekek érintettsége minden 
szempontból fokozott gondozást igényel. Fokozott figyelemben kell 
részesíteni mind az érintetteket, mind a gondozó családokat. A gondozás 
során alapvető a családdal kapcsolatba kerülő szakemberek részéről a 



94 

segítségnyújtás, a családok mindennapi életviteléhez, azon sajátos 
ismeretek átadása és a napi tevékenységekhez szükséges készségek 
elsajátíttatása, amelyek hozzájárulnak a speciális gondozást igénylő 
gyermekek testi, lelki, valamint szociális fejlődéséhez és egyben pozitív 
irányba előre mozdítják azokat. Fontos, hogy a szakemberek a 
kompetencia határaikon belül a preventív tevékenységeiket is ismerjék, 
nem elegendő a szükséges teendőik ismerete.  

A veszélyeztetettséget és annak megelőzésére irányuló törekvéseket 
hangsúlyozni kell az oktatás területén minden, az érintett családokkal 
kapcsolatba kerül(het)ő szakember képzése során. A különböző területek 
vizsgálata alátámasztja, hogy számos szakember kompetenciájába 
beletartozik a speciális gondozás és ellátás, illetve a prevenció is. 
Holisztikusan szemlélő gondolkodással, a szakemberek együttes 
erőfeszítéssel – team munka keretében – lényeges előrelépéseket 
tehetnek az érintettek egészségi állapotának és az életkörülményeik 
javításának érdekében, valamint a jobb életminőség elérése céljából.  
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