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I. Bevezetés 
 

A „Hétszínvirág” Alapítvány fontosnak tartja a gyerekek és szüleik egészséges életmódra 

nevelését, amely tevékenységének támogatására 2012-ben pályázatot nyújtott be az Új 

Széchenyi Terv, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása 

„Egész nap egészségesen, a bölcsődés és óvodás gyermekek és szüleik körében” című, 

TÁMOP-6.1.2-11/1 -2012-1128 jelű pályázati kiírás keretében. 

 

A nyertes pályázat részeként készül el jelen Egészségterv, melynek céljai:  

a) a bölcsődés és óvodás gyermekek és szüleik egészségi állapotának, egészséggel 

kapcsolatos szokásainak felmérése 

b) a felmérések adatainak összegzése és elemzése 

c) problématérkép készítése,  

d) stratégiai célok kijelölése, az elemzések alapján a szükséges fejlesztendő 

területek,  

e) intézkedési javaslatok, cselekvési terv készítése 

f) majd folyamatos kontrollal ellenőrizni az intézkedések hatásait és eredményeit,  

g) szükség esetén beavatkozni. 

h) az egészségterv folyamatos kommunikálása 

 

Az egészség nem életcél, hanem eszköz a kiteljesedett élet éléséhez, az egyén összetett, 

pozitív testi, pszichés és szociális egyensúlya. Nem állapot, hanem folyamat, ezért 

fejleszthető. Megőrzése nem csak az egyén problémája, hanem össztársadalmi ügy. Az 

egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem fizikai, lelki és szociális jólét. E fogalom 

tehát nem pusztán az egészséget jelenti, hanem az élet minőségének jobbá válását, a 

kiteljesedését, és produktívabb, kielégítőbb élet élését.  Az egyén és a közösség belülről 

fakadó célja pedig optimális esetben nem más, mint az életminőség javítása. Mindennek 

csupán eszköze az egészség, mint átmeneti változó. Az egészségre elsősorban a környezeten 

és az életstíluson keresztül tudunk hatást gyakorolni. 

 

Az ember nemcsak a társadalom része, hanem tagja, szereplője, alakítója valamely emberi 

közösségnek, csoportnak. A társadalmi környezet nagyon sokféle lehet. Egy–egy ember élete 

folyamán több környezetben is meg kell, hogy állja a helyét. Ezek határozzák meg 

mindennapi életét, anyagi, kulturális körülményeit és lehetőségeit, tetteit, gondolkodásmódját, 

szokásait és értékrendjét. A környezet határozza meg az érzelmek kifejezésének módját, 

alkalmait is, és a tudás, az aktuális ismeretek elsődleges forrása a társadalmi környezet. 

 

Az élet jó minőségét elsősorban az egészség teljessége tükrözi. Ezt azonban egyetlen mutató 

sem képes visszatükrözni, viszont tapasztalatilag jól követhető és megállapítható, hogy mind 

az élet hosszában, mind pedig az egészség teljességében az egyes társadalmi csoportok között 

különbségek jönnek létre. Ezeknek kialakulását demográfiai és társadalmi ismérvekkel 

hozhatjuk összefüggésbe. A család, a rokonság, helyi közösségek, munkahelyi közösségek 

illetve egyéb elsődleges szocializáló csoportok- és általában a társadalmi mikrokörnyezet 

elemei- közvetlenül folyamatosan befolyásolják a mindennapi életet, így annak fontos 

tényezőjét az egészséget is. 

 

Az a környezet amelyben az ember felnő, illetve mindennapjainak nagy részét eltölti, nagy 

szerepet játszik abban, hogy élete folyamán hogyan érzi magát az egyén testi, lelki, szociális 
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értelemben, hogyan tudja alkalmazkodó képességét, külső-belső egyensúlyát megőrizni, 

illetve önmagával, embertársaival és a világgal való harmóniáját tartósan megóvni. Itt épül fel 

a testi egészség, és kapja meg legfontosabb erőforrásait a lélek és a szellem. Itt dől el az 

egészség értékének helye az általános értékrendben, hogy mennyire lesz cél és mennyire 

eszköz az egyén életében.  A különböző társadalmi helyzetű családok nem egyforma 

mennyiségű ismerettel, és főleg nem egyenlő minőségű tudással járulnak hozzá a testi-lelki 

egészség megalapozásához, megőrzéséhez és gyarapításához. A nem anyagi tényezők 

jelentősége az élet minőségében a mindenkori élethelyzetek felismerésében, a nehézségek 

áthidalásában óriási jelentőségű. Ezért elsősorban a lelki egészség biztosíthatja, hogy az 

anyagi és szociális gondok ne váljanak feltétlenül és minden esetben a testi és szellemi 

állapotot veszélyeztető, majd rontó tényezővé, illetve ez nyújthat segítséget ahhoz, hogy 

esetlegesen megromlott fizikai állapot mellett is teljes emberi életet lehessen élni.  

 

 

 

 

 

Belső okok        Hajlamok 

A betegség a szervezetben      Önmagában ezek nem 

rejlő tulajdonságokból                                                  betegségek, és nem is a 

fejlődik ki.                                                                                         betegségek okai.  

Csak akkor alakul ki betegség, ha 

azt egyéb tényezők felszínre hozzák  

Pl. öröklött betegségek,                                                      

fejlődési rendellenességek,                                                                                           

hajlamok         

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Külső okok 

Mechanikai hatások, 

hőmérsékleti tényezők, fény és 

sugárhatások, hibás 

táplálkozás, mérgezések, 

mikroorganizmusok. A külső 

okok hatása nagymértékben 

függ az öröklött hajlamoktól 

és a szervezet általános 

védekezőképességétől 
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1.1. A betegségek kiváltó okainak egyféle csoportosítása 

Az egyén és környezete állandó kölcsönhatásban van. Az élő szervezet a belső környezete 

állandóságának megőrzésére törekszik a külső környezet folytonos változásaival szemben. A 

belső környezet állandóságának megőrzése a sejtek folyamatos működésének eredménye. Ha 

a belső környezet állandósága megbomlik, akkor biológiai értelemben betegségről beszélünk. 

Az állandóság felborulása bekövetkezhet a külső környezet nagyon erős változásának 

hatására, vagy a belső környezet alkalmazkodó képességének csökkenésekor. Ha a biológiai 

alkalmazkodó képesség megszűnik, bekövetkezik a szervezet halála. Az ember biológiai és 

társadalmi lény, tehát alkalmazkodó képessége a természeti környezeten kívül a társadalmi 

környezetre is kiterjed. 

 
1. ábra: Az egészség néhány lehetséges megfogalmazása: 

 

 
 

Az egészséget gyakran pozitív és negatív egészségre osztják fel. A pozitív egészség a 

tényleges jól-létet és a fittség (az erőnlét) magas szintjét foglalja magába, míg a negatív 

egészség bármely nem kívánatos állapottól kezdve a betegségeken keresztül a súlyos 

korlátozottsággal járó állapotokig terjedhet. 

 

Az egészség pozitív és negatív „része” azonban csak hipotetikusan zárja ki egymást, az 

életben nem. Sokan vannak, akik betegségekkel élnek együtt, mégis fittek, sőt az egészség 

bizonyos fizikai, szomatikus dimenzióit leszámítva, egészségesnek tekinthetőek. Akinek jól 

beállított és kezelt cukorbetegsége van, lehet teljesen fitt és – minimális korlátozásokkal – 

szinte teljes életet élhet. A mozgáskorlátozott – ha megfelelő munkával, otthonnal, 

közlekedési lehetőségekkel, s természetesen társadalmi-közösségi elfogadottsággal 

rendelkezik – legfeljebb több segítségre szorul, mint e korlátozottsággal nem rendelkező 

társai, de élete harmonikus és boldog lehet. Ezekből is látható: az egészség az ember testi, 

lelki állapotának és szociális helyzetének egyensúlya, s nem a „tökéletes egészség”. 

 

Pontos és komplex, minden szempontra kiterjedő meghatározása az egyén és a népesség 

egészségének ezért szinte lehetetlen. Amikor tehát azt mondjuk, hogy javítjuk az egészségi 
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állapotot, akkor az egészség, az élet minőségének javításáról, növeléséről beszélünk, amely 

természetesen magába foglalja a pozitív egészség növelését és a negatív egészség 

csökkentését. 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1986. évi Ottawai Chartáját fordulópontnak 

tekintjük az egészségvédelem terén. Ekkora már nyilvánvalóvá vált, hogy az egészség, 

illetőleg az egészségvédelem nem rendelhető el „felülről”, hanem csak minden egyes személy 

közreműködésével érhető el e téren eredmény. Az Ottawai Charta az egészségfejlesztést az 

egészséghez vezető új útként vetítette fel, és legfontosabb helyszíneként az iskolákat és a 

munkahelyeket nevesítette.    

 

Az életmód-változtatás eszköz az egészségi állapot javításához. A választott életmód az 

egyéntől függ. A helyes életmódot természetesen nem lehet normatív módon előírni. Ezért 

olyan körülményeket kell teremteni, hogy a választási lehetőségek a helyes életmódon belül 

mozogjanak, az egyén olyan belső értékrendet alakítson ki, amelynek segítségével a 

lehetőségek közül egészségének megőrzése szempontjából a leghelyesebb megoldást 

válassza. 

 

Mindezek alapján az életmód változtatásának igénye a következő stratégiai célok kitűzését 

teszi szükségessé: 

 a természeti, társadalmi, kulturális és gazdasági környezet olyan irányú 

megváltoztatását, hogy a választható határok és egészséget elősegítő életmód irányába 

hassanak, 

 olyan egyéni magatartásformák kialakításának segítését, amelyek lehetővé teszik, 

hogy a stressz-hatásokkal terhes szituációkban is az egészséget nem, vagy kevésbé 

károsító életmódot válasszák az emberek, 

 egészséges életmódra neveléssel tudatossá tenni a megfelelő magatartásformák 

választását, 

 a mikrokörnyezet olyan értékrendjének kialakítását, amely segíti az előbbi 

magatartásforma választását, 

 speciális, célzott egészségvédelmi akcióprogramok kidolgozását és a végrehajtásban a 

közösségi részvétel biztosítását. 

A stratégiák céljai 3 csoportba sorolhatók: 

 az egészséges életmód választásához szükséges lehetőségek biztosítása; 

 az egészséget megőrző magatartásmódok segítése; 

 az egészségkárosító életmód elkerülése. 

Az egészségfejlesztés célja, hogy az egyének, közösségek képessé váljanak az egészség feletti 

kontroll megszerzésére annak érdekében, hogy javuljon az egészségi állapotuk és az 

életminőségük. 

 

Az egészségfejlesztés nem csak az egészségügyi szektor feladata. Hatékony 

egészségfejlesztés az egyének és a közösségek akarata, motivációja nélkül nem lehetséges, 

igaz, támogató társadalmi háttér nélkül sem.  

 

Miért gondoljuk azt, hogy a közösségeknek valóban fontos, lényeges szerepe van az 

életminőség javításában? A közösségeknek történetileg is lényeges, központi szerepe volt/van 

a népegészségügyben. A közösség kulcsfogalom a szociológiában, a pszichológiában, a 

szociálpszichológiában, definiálása rendkívül sok szempontból lehetséges.  
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Közösségek alatt jelen esetben az emberek olyan összefüggő hálózatait értjük, amelyek a 

lakóhelyük (település, szomszédság), a napi tevékenységüket legnagyobb mértékben kitöltő 

elfoglaltságuk (oktatási intézmények), munkájuk (munkahelyük), valamilyen életkori 

(idősek), demográfiai jellemzőik (nők), esetleg közös problémáikra közös válaszokat kereső 

(önsegítő csoportok) stb. dimenziók mentén „szerveződnek”. E közösségek léte egyrészt 

adottság (például azokon a színtereken, ahol az emberek a mindennapi életüket élik), másrészt 

valamilyen érdekek, célok érdekében valóban önkéntesen, vagy kívülről inspirálva 

szerveződnek. 

 

Közösség és egyén szoros kötődésben élnek, ezért az egyéni értékek, beállítódások és 

aktivitások változtatása a közösség támogatása nélkül nehezen képzelhető el. A közösség 

ezentúl kapocs az egyén és a szélesebb társadalmi környezet között: erősítheti vagy 

gyengítheti a társadalom normáit. 

 

Az életminőség javításában, az egészség megőrzésében  fontos szerepet játszik az intézményi 

struktúra, mely magába foglalja a családot, az informális társadalmi hálózatokat, az 

egyházakat, az önkéntes egyesüléseket, a civil szervezeteket, a szomszédságot stb. Ez a 

struktúra közvetítő (mediátori) szerepet játszik a közösség és az egyén között, illetve ezek az   

intézmények rendkívül jelentős szerepet játszanak, ezért befolyásolásuk, segítésük (pl. a 

családé), erősítésük (pl. a szomszédsági kapcsolatoké), esetleg létrehozásuk (pl. a civil 

szervezeteké) fontos erőforrás és hatékony „befektetés”. 

 

A közösségi erőforrások sajnálatos módon azok számára a leginkább elérhetetlenek, akiknek 

életminősége nem éri el az adott közösségben elfogadható szintet, akik a legsúlyosabb 

egészségi problémákkal küzdenek. Ők a szegények, az aluliskolázottak, a munkanélküliek, a 

rokkantak, a fogyatékosok, a romák, a hajléktalanok és azok, akik egészségi állapotuk miatt 

„kizáródnak” a szűkebb-tágabb közösségből, mint például az elmebetegek, az alkoholisták. 
 

A hatékony egészségfejlesztés csak a „partnerség” elve alapján képzelhető el. (Senkinek nem 

„fejleszthető” az egészsége akarata, szándékai ellenére.) Ebből következik, hogy az az 

egészségfejlesztés eredményes, hatékony, amely az individuumokat/közösségeket partnerként 

kezeli. A partnerek száma azonban olyan nagy, hogy a színterek bevonása, közreműködése 

nélkül nem valósítható meg a „partnerség” elve. 

 

A Hétszínvirág Alapítvány, és a program kidolgozói abból a tényből indultak ki, hogy 

életminőségünket, egészségi állapotunkat döntő mértékben meghatározzák életkilátásainkat, 

jövőnket, egyéni, családi és közösségi szinten egyaránt. E programok reális célja, hogy 

megvalósításukkal változások kezdődnek meg az autonóm módon szerveződő, korlátozott 

forrásokkal rendelkező közösségekben. Nem ígérheti tehát e program, hogy megvédi az 

embereket a betegségektől vagy a haláltól, de a jobb egészségi állapot, a jobb életminőség 

elérése nem irreális célkitűzés. 

 

 Javuljon egy adott közösségben élő emberek életminősége/egészségi állapota. 

 A programok tervezése és megvalósítása során olyan gyakorlat alakuljon ki, amely: 

- a közösség tagjainak e folyamatba való bevonását, a beleszólás és az aktív 

közreműködés lehetőségét biztosítja, 

- erősíti az egyének, közösségek autonómiáját, önbizalmát, egyúttal 

felelősségérzetét is. 

 A közösség szellemi és anyagi erőforrásainak bevonásával növelje a problémák 

belátható időn belül történő megoldásának esélyeit. 
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 Az életminőség és az egészség, mint „rendezőelv” segítségével építse a közösséget. 

 

A Hétszínvirág kiemelt feladatának tekinti a programokba bevonandó célcsoport egészségi 

állapotának javítását, hiszen a munka az alkotó emberi lét meghatározója, az emberi örök 

kreativitás speciális megnyilvánulása. A társadalmi környezet minősége és közvetlen, vagy 

közvetett hatásai alapvetően meghatározzák a lakosság egészségét. Így e felismert 

kölcsönhatás az Alapítvány stratégiájába beépült. A munka világának növekvő sebességű 

átalakulása egyszerre kihívás az Alapítvány vezetése és a bevonandó célcsoport számára, 

hiszen csak motivált, képzett és egészséges munkavállalók tudnak megfelelni az új 

kihívásoknak. 

 

II. Alapítványunk bemutatása: 

Hétszínvirág alapítványunk a dévaványai óvodás és bölcsődés korú gyermekek megsegítése 

céljából jött létre 1998-ban. Az óvodai dolgozók felajánlásaiból jött össze az első 100 ezer 

forint, mely szükséges volt az alapítvány létrehozásához és hivatalos bejegyzéséhez. Az adó 1 

%-os felajánlását 2003 óta fogadja alapítványunk. Közhasznú tevékenysége az óvodai nevelő-

oktató munka színvonalas megvalósításának támogatását, ehhez kapcsolódóan programok 

anyagi segítését, a szükséges tárgyi feltételek megteremtését tűzte ki céljául. Az elmúlt 

években a kuratórium és nevelőtestületünk az egészségre nevelést tekinti kiemelt feladatának. 

Óvodánk évek óta tagja az egészséges óvodák nemzeti hálózatának, ezért kiemelten kezeli ezt 

e területet. 

 

Ennek jegyében tudtuk pályázati támogatással megvalósítani a sószobánkat. A helyiséget a 

központi óvodánkban alakítottuk ki. Délelőtt az óvodás, bölcsődés gyermekek a 

pedagógusokkal látogatják, délután pedig településünk lakossága is igénybe veheti a 

szolgáltatást. 

 

Csoportszobáinkba légtisztító készülékeket vásároltunk betegségmegelőzés szándékával. A 

Központi óvodánkba lehetőségünk volt víztisztító berendezés vásárlására. A többi telephely 

tisztított vízzel való ellátása is megoldott. 

 

Hagyományként veszünk részt a településünk betakarítási rendezvényén, az autómentes 

napon és múzeumbaráti eseményeken. Városunk Adventi koszorúját és az ahhoz kapcsolódó 

vasárnaponkénti gyertyagyújtó ünnepséget is alapítványuk támogatja. Szintén hagyományként 

szervezzük az őszi kirándulást az Állatok Világnapján, valamint tavasszal két alkalommal a 

Körös-Maros Nemzeti Park Réhelyi telepére. Ezek a kirándulások a környezeti nevelésünk, 

pedagógiai innovációnk része. Alapítványi támogatás nélkül nehezen valósulna meg. 

Nagyobb beruházásokra is igyekszünk sort keríteni, például az udvari játékok, mászókák alatti 

területet ütéscsillapító téglákra cseréltük, s folyamatosan igyekszünk a még hiányzó 

tornaszerek alá is beszerezni. Ha anyagi forrásunk engedi, a téli ünnepekre minden csoport 

képességfejlesztő eszközt kap. 

 

Óvodai nevelésünk egyre nagyobb hangsúlyt fektet a gyermekek mozgásfejlődésére, 

mindennapos testnevelésre. Törekszünk a kevésbé ismert testmozgási lehetőségek 

megszerettetésére is (gyermekjóga, gerincjóga).  

 

Nagy sikerrel rendezzük meg évről-évre alapítványi bálunkat, melynek bevételével 

alapítványunk gyarapszik. 



TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 

 

9 

  

A jövőben szeretnénk az egészséges életmódra nevelés, testi nevelés, az egészségmegőrzés 

szokásainak kialakításába, a környezettudatos magatartáshoz kapcsolódó szokások 

megalapozásába a szülőket is egyre nagyobb létszámban megnyerni. 
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III.  Dévaványa település bemutatása: 

 

3.1. Általános jellemzők: 

Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik.  

A város határában feltárt régészeti leletek bizonyítják, hogy a település évezredek óta lakott. 

A település lakosainak száma 8007 fő (2013. január 01.), akiknek megélhetést főként a 

mezőgazdaság biztosít, azon belül a szántóföldi növénytermesztés dominál.  Az állattartásban 

jelentősége a sertés, szarvasmarha, juh- és baromfitartásnak van.  

 

Dévaványa legjelentősebb értéke a természeti környezet, határában terül el a "második 

Hortobágy": hatalmas, gyógynövényekkel teli ősgyep, amely a Körös-Maros Nemzeti Park 

természetvédelmi területe, és számos védett állat- és növényfaj élőhelye.  A terület 

kiemelkedő természeti értéke a túzok, amelynek védelme érdekében itt hozták létre 1975-ben 

az európai  hírű  Túzokrezervátumot.  Közép-Európa legjelentősebb túzokállománya él a 

térségben, amely megismerhető természetes közegében, valamint a madár életéről, 

védelméről szóló kiállítás formájában is.  A turizmus másik meghatározó szegmensét a 

vadásztatás adja. 

3.2. Városi oktatási, szociális és egészségügyi háló: 

A település alapellátásához szükséges intézményhálózat kiépült. A szociális ellátórendszer a 

Szeghalom Kistérség Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézménye szolgáltatásai útján 

biztosított.  

 

Az alapfokú iskoláztatás az 1-8. évfolyamon a Tiszántúli Református Egyházkerület által 

Dévaványa városban fenntartott Szügyi Dániel Református Általános Iskolában és a Ványai 

Ambrus állami iskolában folyik. A fenntartó az általános iskoláztatási feladatainak ellátásán 

túl biztosítja a gyermekek részére a bölcsődei és óvodai ellátást, helyi lakosok részére a 

nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődési lehetőségeket, a gyermekek részére az 

alapfokú művészetoktatást, a nevelési tanácsadást valamint a pedagógiai szakszolgálati 

ellátást. Középfokú oktatás is folyik a városban a Békés Megyei KLIKK fenntartásában 

működő Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény dévaványai telephelyén. Sportolásra a helyi 

Sportegyesület szakosztályai biztosítanak lehetőséget. A Strandfürdő úszómedencéi pedig 

lehetővé teszik az úszásoktatást.  

 

Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján „A  helyi  közügyek,  valamint  a  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében  

ellátandó  helyi önkormányzati  feladatok  különösen:  egészségügyi  alapellátás,  az  

egészséges  életmód  segítését  célzó szolgáltatások; szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások.”  

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a szerint a települési önkormányzat 

az alapellátás körében gondoskodik:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról,  

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

d) a védőnői ellátásról,  
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e) az iskola-egészségügyi ellátásról.  

A törvény 155. § (2) bekezdése szerint a területi ellátási kötelezettség körében az 

egészségügyi intézmény fenntartója a külön törvényben foglaltaknak megfelelően köteles 

biztosítani az általa fenntartott egészségügyi  intézményben  az  egészségügyi  szolgáltatás  

nyújtásához  szükséges  szakmai  feltételeket, valamint az egészségügyi intézmény 

működőképességét és fejlesztését.  

 

A szociális  igazgatásról  és  szociális  igazgatásról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  57.  §  (1)-

(2)  bekezdése rendelkezik  a  Szociális  alapszolgáltatások  és  a  személyes  gondoskodás  

keretébe  tartozó  szakosított ellátások köréről: 

a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,  

b) az étkeztetés,  

c) a házi segítségnyújtás,  

d) a családsegítés,  

e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,  

f) a közösségi ellátások,  

g) a támogató szolgáltatás,  

h) az utcai szociális munka,  

i) a nappali ellátás.  

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást:  

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény,  

b) a rehabilitációs intézmény,  

c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény),  

d) az  átmeneti  elhelyezést  nyújtó  intézmény  (a  továbbiakban  a)-d)  pont  együtt:  

bentlakásos intézmény),  

e) a támogatott lakhatás,  

f) az egyéb speciális szociális intézmény.  

g) a)az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Dévaványa városban négy felnőtt háziorvosi körzet, kettő gyermekorvosi körzet és kettő 

fogorvosi körzet található, melynek  kialakítását a háziorvosi  körzetekről  szóló  8/2007.  

(II.23.) ó önkormányzati rendelet szabályozza. A feladatellátás, illetve feladat-átvállalás  

finanszírozása  a  mindenkori  hatályos  jogszabályok szerint történik. Önkormányzati 

támogatás tekintetében Dévaványa Város Önkormányzata az önálló orvosi tevékenységet  

ellátó  szolgáltatókkal  kötött.  A településen  nőgyógyászati  és  reumatológiai  szakrendelés  

elérhető  a  lakosság  számára.  A dévaványai termálfürdőben a 60-as évek elejétől indult be a 

termál medencefürdő és kádfürdő. A helybeli lakók több évtizedes  használata  során 

bebizonyosodott  a  víz  jótékony  hatása,  leginkább  a  reumatikus megbetegedésekben.  

 

A településen két védőnői  körzet került  kialakításra  és  egy  iskolavédőnővel  kerül ellátásra 

a feladat. A városban két gyógyszertár látja el a lakosságot. Az életminőség javítását és  

egészségfejlesztést  szolgáló  intézkedések biztosítottak  Dévaványán. A család-  és 

nővédelmi  gondozás  (családtervezés,  fogamzás  előtti  gondozás,  genetikai  tanácsadás, 

várandós szoptatós anya gondozása) a védőnői feladatellátás keretében biztosított a 

településen. A méhnyakrák szűrővizsgálatra helyben a településen van lehetőség. 

 

A helyi  önkormányzat  az  egészségvédelemmel  kapcsolatos  ismeretek  terjesztésében,  a  

helyi  társadalom egészségtudatos  attitűdjének  formálásában  közvetlenül  is  vállal  szerepet.  

A hatékony  egészségvédelem hangsúlyos  eleme  az  önkormányzat  által  működtetett  
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közoktatási  intézmények  nevelési,  oktatási programjának. Az önkormányzat által biztosított 

közétkeztetés megfelel az érintett korosztály egészséges étrendjére vonatkozó  elvárásoknak.  

A  0-18  éves  roma  korosztály  körében  az  alultápláltság  nem  jellemző probléma. Az 

utóbbi időben egyre nagyobb figyelem irányul az egészség megőrzésére és a betegségek 

megelőzésére.  

 

Anyagi  forrásai  függvényében  az  Önkormányzat  is  gondoskodik  az  egészségügyi,  a  

szociális  ellátásról,valamint  a  gyermek-  és  ifjúságvédelmi  feladatokról,  az  egészséges  

életmódra  nevelés  közösségi feltételeinek elősegítéséről. A településen  az  önkormányzat  

által  működtetett  Szivárvány  Pedagógiai  Szakszolgálat  látja  el  a  fejlesztő tevékenységet.  

 

A városban a vállalkozásba adott önkormányzati vagyonhasznosításával a Váradi Étkeztetési 

Bt. biztosítja a közétkeztetési  feladatok  ellátását,  ami a  bölcsődések, óvodások,  iskolások  

idősek, és vendégek  étkezését foglalja  magában.  A  közétkeztetésben  –  különös  tekintettel  

az  egészségügyi,  szociális  és gyermekintézményekben  nyújtott  közétkeztetésre  –  az  

élettani  szükségletnek  megfelelő  minőségű,  és tápértékű  étkezést  biztosít.  A  Bt.  

dietetikus  segítségével  a  különleges  étrendet  igénylőknek,  azaz laktózintolerancia, 

diabétesz vagy lisztérzékenység biztosítja az ellátást.  

 

Dévaványa településen a  sportprogramhoz  való  hozzáférés  érdekében  erősség  az  

önkormányzati szerepvállalás, a rendelkezésre álló fejleszthető területek, minőségi sporttelep 

és fürdő megléte. 
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IV. Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása a bölcsődében 
 

 

4.1. Lelki egészségvédelem: 

 

A gyermeknek szüksége van, arra hogy mindig feltétel nélkül szeressék. A nap minden 

pillanatában kell, hogy érezze az őt körülvevő környezet megnyugtató kellemes 

közvetlenségét. Feladatunk: a nagy érzelmi biztonság adása, tettekben megnyilvánuló valódi 

szeretetkapcsolat megélése. (szemkontaktus, testi érintés, megerősítő dicsérő szavak, a 

gyermekre irányuló figyelem) útján.  

 

Szabad derűs kellemes légkör megteremtése, a színek, fények, illatok, kelmék, a muzsika 

varázslatos hatásaival. A jóra, szépre való törekvés, a „rossz” elvetése. 

 

4.2. Mozgásfejlődés segítése: 

 

Bölcsődés korban a mozgás alapvető formái alakulnak ki és fejlődnek. Rendkívül nagy a 

mozgásigénye a bölcsődés gyermeknek, melyet ki kell elégíteni. Feladatatunk, hogy 

biztosítsunk megfelelő helyet, időt, eszközöket a gyermekek sokoldalú mozgásfejlesztéséhez. 

Használjuk a csoportszoba, az udvar és az óvodai tornaszoba adta lehetőségeket. Fontos 

szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen. Csecsemőknek hempergőben kell 

megfelelő helyet biztosítani a mászáshoz, kúszáshoz. Sáros időszakban a gumitéglával 

lerakott terület ad lehetőséget a szabad mozgásra.  

 

4.3. Levegőzés: 

 

Az egészséges kisgyermek számára a szabad levegőn való tartózkodás éppen olyan fontos, 

mint a megfelelő táplálék. A levegőztetés fontos szervezési feladat. Nyáron a nap nagy részét 

játszóudvaron töltik a gyerekek. A napsugarak jótékonyan hatnak a gyermekek egészségére. 

A veszélyes ultraibolya sugarak ellen magas faktorszámú napozókrémeket és árnyékoló hálót 

használunk. Prevencióként a csoportszobákban légtisztító készülékek vannak elhelyezve, 

melyek megszűrik a levegőt, ezzel is segítve a gyermekek egészségmegőrzését. 

 

4.4. Fogápolás: 

 

Fontos, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a fogápolás, tisztálkodás 

eszközeivel. Tudjuk, hogy a bölcsődei gondozás egész életre szólóan kialakíthatja a 

kultúrhigiénés szokásrendet, a személyes higiénés igényt a gyermekben. 

 

Bölcsőde orvos preventív tevékenysége: 

 

A Bölcsőde orvos feladatai: 

 A gyermek bölcsődébe történő felvételéhez szükséges orvosi vizsgálatok elvégzése. 

 A bölcsődébe történő beszoktatás után a részletes orvosi vizsgálat és az előzményi 

(anamnesztikus) adatok összegyűjtése, feldolgozása. 

 A bölcsődébe járó gyermekek időszerű vizsgálata. 

 Az élelmezésvezetővel a gyermekek részére a tápanyagszükségletnek megfelelően az 

étrend összeállítása, és ellenőrzése. 
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 Baleset, betegség esetén elsősegélynyújtás. 

 Egészségügyi törzslap. 
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V. Az egészséges életmód alakításának feladatai, egészségfejlesztési 

program az óvodában 

 

5.1. Óvodai nevelésünk jellemzői: 

 

A pedagógiai  munka  az” EGYÜTT-ÉRTÜK”  Pedagógiai  Program  alapján  folyik,  melyet  

minden  szülő megismerhet, nyilvános dokumentum. A program a kompetencia alapú óvodai 

programra épít. Általános cél: A gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeikhez, 

szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a gyermeki szabadságot tiszteletben tartó 

differenciált személyiségfejlesztés, a tanuláshoz szükséges képességek és részképességek 

megalapozása a játékban és a játékos tevékenységekbe ágyazottan. 

 

Törekszünk a családokkal való együttműködésre, a folyamatos párbeszéd biztosítására. Az 

óvodai nevelésünk gyerekközpontú, ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására törekszünk. Általában vegyes életkorú csoportokkal dolgozunk, így tágabb 

lehetőség nyílik a gyerekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra és a szocializációs 

feladatok is könnyebben megvalósíthatóak.  

 

A mindennapos testnevelés a napirendünk fontos része, melyet a tízórai után a 

kezdeményezések követnek. Az udvar védett, tágas, megfelelő színtere a levegőn 

tartózkodásnak, udvari játéknak. 

 

Minden évben nagy gondot fordítunk a nagycsoportosok logopédiai és szükség esetén 

iskolaérettségi felméréseire, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat végez. Az óvodában a 

gyerekek fogászati szűréseken vesznek részt. A bölcsődében megbízási szerződés alapján 

látogatja a csoportot a gyermekorvos. A védőnők ellátják a szűrővizsgálatokat. 

 

Egészségnevelés terén: 

Cél: Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő 

felkészítés. 

 A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve 

tervezzük a gondozási tevékenységeket, 

  a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét. 

  Az egészség fejlesztő tevékenység során az egészségi állapot pozitív irányú változása. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak 

megalapozása. 

 Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése. 

 A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése. 

 A környezettudatos magatartás megalapozásához kapcsolódó szokások kialakítása. 

 

Az egészségfejlesztés területei: 

 egészséges táplálkozás; 

 mindennapos testnevelés, testmozgás; 

 személyi higiéné; 
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 egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok 

kialakítása; 

 testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a 

szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 a bántalmazás, erőszak megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

5.2. Egészséges táplálkozás: 

Egészséges táplálkozásról sokat hallunk mostanában, mégis nehéz eligazodni az egymásnak 

ellentmondó információhalmazban. Egészséges táplálkozás alatt sokan az egészséges ételek 

fogyasztását értik. Az „egészséges étel” nem megfelelő kifejezés, hiszen a forgalomban lévő 

élelmiszerek majdnem mindegyike egészségesnek tekinthető. Vannak azonban olyan ételek, 

italok, amelyek fogyasztása gyakrabban, másoké jóval ritkábban ajánlott. Az egészséges 

táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő 

változatossággal történő rendszeres fogyasztása. Ezáltal a betegségek kockázatát minimálisra 

csökkenthetjük. 

 

Az egészséges étrendnek megfelelő mennyiségben kell tartalmaznia a szervezetünk számára 

fontos energiát adó tápanyagokat (fehérjéket, zsírokat, szénhidrátokat) és energiát nem adó 

tápanyagokat (vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket). Próbáljunk változatosan 

táplálkozni minél többféle nyersanyag felhasználásával, a lehető legtöbbféle készítési módot 

alkalmazva. Ezzel nemcsak ízletes ételek kerülnek asztalunkra, hanem sokkal nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy minden szükséges tápanyagot biztosítottunk a szervezet optimális 

működéséhez. 

 

De miért is fontos egészségesen táplálkozni? Vannak olyan tényezők, amelyeket nem tudunk 

befolyásolni, például hogy milyen neműek vagyunk, van-e öröklött hajlamunk bizonyos 

betegségekre, életkorunk. A betegségek többségének kialakulásáért viszont mi vagyunk 

felelősek életmódunk és táplálkozásunk által. Ezeket a betegségeket hívjuk életmód- és 

táplálkozásfüggő betegségeknek. Magyarországon a daganatos betegségekből származó 

halálozás a világon az egyik legnagyobb. Ez a szomorú statisztikai adat megváltoztatható 

lenne, hiszen a daganatos betegségek 30-40%-a megelőzhető egészséges táplálkozással. 

 

A kardiovaszkuláris betegségekből származó halálozás is olyan civilizációs probléma, ami 

sok esetben szintén elkerülhető. Egészséges táplálkozással és életmóddal a szív-érrendszeri 

betegségek egyharmada megelőzhető. Kimutatások szerint kb. kétszer annyi zsiradékot (és 

ezen belül nagyon magas a telített zsírsavak aránya az egyszeresen és főleg a többszörösen 

telítetlen zsírsavakhoz képest) és koleszterint, valamint három-négyszer annyi konyhasót 

fogyasztunk, mint amennyire szükségünk van. Élelmi rostfogyasztásunk jóval az ajánlott 

mennyiség alatt marad. Ezzel jó talajt biztosítunk az érelmeszesedés, magas vérnyomás 

kialakulásához, ami jelentősen növeli a szívinfarktus, agyvérzés veszélyét. 

 

A túlzott energia bevitele és a cukorfogyasztás nemcsak az elhízás kockázatát rejti magában, 

hanem a II. típusú cukorbetegség kialakulását is. 

 

A fent felsorolt betegségeket sokkal kevesebb idő és energia ráfordítással előzhetjük meg, 

mint amennyi időt, energiát felemészt a kialakult betegség kezelése, nem beszélve a 

betegségek okozta rossz közérzetről. Mindenki szeretne egészségesen élni és táplálkozni, 
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azonban konkrét tanácsok nélkül ez bizony nehezen sikerülhet, hiszen nem lehet mindenki 

képzett egészségügyi szakember.  

 

A hazai táplálkozással foglalkozó szervezetek közül kiemelkedő Táplálkozási Fórum már 

évek óta próbál hasznos tanácsokkal, tájékoztató kiadványokkal irányt mutatni az 

érdeklődőknek. Az egészséges táplálkozáshoz egy tizenkét pontos segítséget állítottak össze: 

 

1. pont 

Minél változatosabban, minél többféle élelmiszerből, különböző ételkészítési módok 

felhasználásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízleljünk 

meg más ételeket is, kipróbálás után mondjunk csak véleményt, ne legyenek előítéleteink. A 

sokszínű, nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartalmazó étrend önmagában komoly 

biztosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot megkap a szervezetünk.  

  

2. pont 

Együnk kevésbé zsíros ételeket: a főzéshez, sütéshez inkább margarint vagy olajat 

használjunk. Különösen fontos ez a keveset mozgók, az ülőfoglalkozásúak számára. 

Részesítsük előnyben a gőzölést, párolást, a fóliában, teflonedényben vagy fedett 

cserépedényben, mikrohullámú sütőben készítést a zsiradékban sütéssel szemben. Mellőzzük 

a rántást, kedvezőbb a kevés liszttel, keményítővel készített habarás.  

  

3. pont 

Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan 

meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az 

egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat. Az 

ételek változatos ízesítésére sokféle fűszert használhatunk.  

  

4. pont 

Csak étkezések befejező fogásaként, hetenként legfeljebb egyszer-kétszer együnk 

édességeket, süteményeket, soha ne étkezések között, főleg nem helyette. Ételeinket 

egyáltalán ne, legfeljebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Ahol lehet, cukor helyett 

használjunk mézet. Igyunk inkább természetes gyümölcs- és zöldséglevet, mintsem italokat, 

szörpöket. A kávéba, teába - ha egyáltalán szükséges - inkább mesterséges édesítőszert 

tegyünk. Ne szoktassuk a gyermekeket az édes íz szeretetére. 

  

5. pont 

Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet vagy tejterméket (pl. sajtot, túrót, aludttejet, kefirt, 

joghurtot). A tejtermékek közül a kisebb zsírtartalmúakat válasszuk.  

  

6. pont 

Rendszeresen, naponta többször is együnk nyers gyümölcsöt, zöldségfélét (salátának 

elkészítve, erre télen is van mód), párolt főzeléknövényt, zöldséget.  

  

7. pont 

Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köretként vagy a fogás alapjaként inkább a 

burgonyát és a párolt zöldségféléket válasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett.  

  

8. pont 

Naponta négyszer-ötször étkezzünk. Egyik étkezés se legyen túlságosan bőséges vagy nagyon 

kevés: minél egyenletesebben osszuk el a napi táplálékmennyiséget. Együnk nyugodtan, 
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kényelmes körülményeket teremtve, nem kapkodva. A főtt ételeket elkészítésük után mielőbb 

tálaljuk, ne tároljuk melegen órákig. Legyen meg a napi megszokott étkezési "menetrendünk", 

lehetőleg mindig azonos időpontban együnk. 

 

9. pont 

A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. Az alkohol káros, a szeszes italok energiafelesleget 

jelentenek táplálkozási szempontból, ezért is kerülni kell ezeket. Gyermekeknél a legkisebb 

mennyiségben is tilosak.  

  

10. pont 

A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek a tilalmát sem, azonban 

célszerű egyeseket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni. Nincsenek tiltott 

táplálékok, csak kerülendő mennyiségek! Bőséges fogyasztásra javasolt: elsősorban 

gyümölcsök, zöldség- és főzelékfélék, hal, továbbá barna kenyér, burgonya. Mérsékelt 

fogyasztásra javasolt: nem zsíros húsok és húskészítmények, zsírszegény tej és tejtermékek, 

zsiradékok (célszerű a zsír helyett az olaj, a vaj helyett a margarin), tojás, tészta, száraz 

hüvelyesek. Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, cukrozott készítmények (befőtt, lekvár is), 

zsíros húsok, zsíros ételek, tejszín, cukor, cukros üdítők, só, tömény italok, sör, bor. 

Figyeljünk a csomagolt élelmiszereken feltüntetett energia- és tápanyagértékekre, egyéb 

összetételi adatokra, amelyek sok segítséget adnak az élelmiszerek kiválasztásában és az 

étrend összeállításában.  

 

11. pont 

A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan egészíti ki a dohányzás teljes mellőzése, a 

rendszeres testmozgás.  

 

  

12. pont 

A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden élettani folyamatának energia- és tápanyag-

felhasználását. Egyszerű módszert jelent értékelésére a testtömeg mérése: a megfelelő 

táplálkozás mellett a kívánatos testtömeg alakul ki, ezt a célt kell elérnünk 

 

Az ételeket 3 kategóriába sorolhatjuk: fehérjék, szénhidrátok, zsírok. 

 

a) A fehérjék jó forrásai: 

- bőr nélküli csirke vagy pulyka, sovány szelet marhahús, disznóhús, bárány 

vagy borjú; 

- tojás, tonhal, lazac, rákok, szardínia, kardhal, lepényhal, pisztráng, kagylók; 

- alacsony zsírtartalmú tej, joghurt vagy túró; 

- tofu, babok, mandula, amerikai mogyoró, pisztácia, pekan dió, mogyoró, 

tökmag, napraforgó mag. 

b) A szénhidrátok jó forrásai: 

- barna rizs, teljes kiőrlésű kenyér, bagett, pita vagy tészta; 

- édes burgonya, yam gyökér, pohánka, bulgur, zab; 

- babok, lencse. 

c) A zsírok jó forrásai: 

- lazac, makréla, hering, szardínia, szardella, lepényhal, halolajok, kagylók; 

- magok, olíva olaj, lenmagolaj; 
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Alapelvek: Az óvodás gyermekek egészséges táplálkozási szokásainak megerősítését és az 

óvodai étkeztetés otthoni kiegészítésének (komplettálásának) szorgalmazását szolgálja. Az 

óvodás gyermek az ébrenlétének háromnegyed részét az óvodában tölti, ahol az 

óvodapedagógusok a gyermek testi-szellemi fejlődésének feltételeit igyekeznek biztosítani. A 

fejlődés alapfeltételei között kiemelt jelentőségű a gyermek egészséges táplálása. Az óvodai 

étkeztetés napjainkban - minden igyekezet ellenére - sem tudja az egészséges táplálkozás 

minden követelményét teljesíteni. A teljesítés nemcsak anyagiakon (élelmezési normán), de 

szemléleten (étrend-összeállításon), óvónői leleményességen (egészségpedagógiai 

kulturáltságon) és a szülők segítő együttműködésén (a kiegészítő táplálkozáson) is múlik. 

 

Az óvoda étkezését biztosító Váradi étkeztetési BT vezetőjével időszakosan történik 

egyeztetés az étlap összeállításáról, melyhez az ANTSZ ajánlást vesszük figyelembe. A 

gyermeknek az egészséges táplálkozás érdekében naponta az 5 alapélelmiszer-csoport 

mindegyik tagjából kell fogyasztania Az alapélelmiszer-csoportok között a következőket 

tartjuk számon: 

a) kenyér, pékáru, tésztaféle, rizs; 

b) gyümölcs, zöldség; 

c) hús, hal, tojás; 

d) tej és tejtermék,; 

e) olaj, margarin, vaj, zsír. 

 

Nincs azonban egyetlen olyan táplálék, ételféleség sem, amely a felsorolt alapélelmiszer-

csoportokban található szükséges tápanyagot megfelelő mennyiségben tartalmazná. Az óvodai 

élelmezés jelenleg nem tudja biztosítani a gyermekek számára az egész napra szóló 

élelmiszerek szükségességét. 

 

Az óvoda és a pedagógus feladatai: 

 Kulturált körülmények között a fogásokat felszolgálja. Az étkezés végén az asztalok 

rendjének helyreállítását irányítja. Megkedvelteti az ízeket, intenzív rágásra ösztönöz, 

folyamatosan folyadékot biztosít. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően kanál, 

villa és kés helyes használatával ismerteti meg a gyerekeket. 

 Szerveznek az óvónők a szülőkkel közösen hetenként egy-két gyümölcs- és zöldség-

napot. 

 Tanácsot adnak, hogy az óvodai étrendet otthon milyen ételféleségekkel egészítsék ki: 

Kerüljék a családi étkezés során a haszontalan ételek és italok étrendbe állítását, így a 

cukros, sós, zsíros ételeket és italokat. Töröljék étkezési szokásrendjükből a cukrozott 

szörpöket, befőtteket, kólaféléket, a kekszet, a ropit, a chipset. Szerepeljen a családi 

étrendben kevesebb füstölt hús, felvágott, húskonzerv, állati zsiradék, és annál több 

alacsony zsírtartamú tej, tejföl, sajt, hal, baromfi (bőr nélkül), barna kenyér. 

 Óvodai napirend keretében ismertetik meg az óvónők a gyermekeket új ízekkel, addig 

ismeretlen étel-és italféleségekkel. Az étkezést örömtelivé teszik, jó hangulatot 

teremtenek az ételek elfogyasztásához. 

 Az egészséges táplálkozásra nevelés érdekében kapcsolják be a napi programba az 

alternatív egészségfejlesztő programok, projektek,játékos alkalmat teremtenek arra, 

hogy a gyermekek maguk is részesei legyenek egyszerűbb ételek elkészítésének (pl. 

salátakészítés, tízórai összeállítás). 

 A nevelési év során legalább 3 alkalommal kerül lebonyolításra az egészséges 

táplálkozást népszerűsítő kezdeményezés. Az egészséges táplálkozás egészségre 

gyakorolt hatásai adnak alapot a foglakozásoknak. Így a gyerekek őszi piacot, 

zöldséges üzletet, kerteket látogatnak meg. Ismerkednek gyümölcsökkel, 
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zöldségfélékkel. Minden érzékszervet megmozgatnak a tapasztalatszerzés során, 

mindezeket versekkel, mondókákkal, mesékkel, körjátékokkal kísérve teszik még 

vonzóvá a gyermekek részére az óvó nénik. 

 Az egészséges táplálkozás kiegészítője a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása. 

Valamennyi telephelyünkön adott a gyermekek számára a nap minden szakában 

elérhető ballonos vízadagoló és a tiszta, szűrt víz. 

 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 a mozgásigény kielégítése és testi képességek fejlesztése 

 Változatos napi és heti rendben biztosítja a gyermek mozgásigényének folyamatos 

kielégítését. Minden nap szervez mozgástevékenységet. Heti 1 kötelező testnevelés 

foglalkozást vezet. Edzési lehetőséget a testnevelés, környezet, levegő, nap 

kihasználásával biztosítja. Megtervezi a helyet, időt, és a közegekben való mozgást 

fokozatos terheléssel, figyelembe véve a korosztályok életkori sajátosságait. 

 Időjárástól függően (köd, -5 fok, eső, viharos szél esetén nem) napi 1-3 órát levegő és 

napfény edzést biztosít a fokozatosságot betartva. A nyári napirendet az egész napos 

levegőn való tartózkodásra építi. 

 A csoportszobákban is biztosítjuk a tisztább levegőt az AIR WOLF légtisztító 

berendezéssel. 

5.3. Mindennapos testnevelés és testmozgás: 

Feladatok: Széleskörű mozgáslehetőség biztosításával a mozgástapasztalatok megszerzésének 

segítése. Kötetlen szabad mozgástevékenység feltételeinek biztosítása csoportszobában és 

játszóudvaron egyaránt, (csúszda, ugrálólabdák, motorok). Az eszközök használata a gyermek 

belső késztetésén, igényén alapuljon, azokkal bármikor játszhasson a kialakított szokásokon 

belül. A finommotorika fejlődéséhez is feltételeket kell biztosítani a csoportban és a 

szabadban egyaránt. Közös játékos mozgással örömforrást, tapasztalatszerzési lehetőséget 

biztosítunk a gyermekek számára. 

 

Fejlesztési célok: Viszonylag nagy csoportszoba áll a gyermekek rendelkezésére így lehetőség 

van mindenféle mozgásra. A játszóudvaron kell biztosítanunk biztonságos terepet a 

nagymozgások gyakorlására. A mozgás a kisgyermek lételeme, a mozgásos tapasztalatok 

jelenítik meg számukra az igazán érthető és feldolgozható információt a világ megismerésére. 

A gondolkodás fejlődése ebben a korban érzékszervi-mozgásos sémákon keresztül történik.  

5.4. Személyi higiéné: 

Az óvodapedagógus feladatai: 

 Tisztálkodás: A napirend keretei között elegendő időt biztosít a gondozási teendők 

egyéni tempó szerinti végzésére. Tisztálkodási folyamatot megismerteti: helyes 

sorrendiséggel és technikával, egészségügyi szokásokkal.  A tisztaság alapvető 

fontosságának, a betegség megelőzés és fertőzések megelőzésének jelentőségét életkor 

specifikus módszerekkel tudatosítja a gyermekekben. Ezen belül a test tisztántartásán 

értjük a bőr, fogak, szájüreg, haj, érzékszervek, körmök ápolását, a ruházat higiéniája 

a mosás, tárolás feladatait is tartalmazza, illetve a közvetlen környezetünk 

tisztántartására is hangsúlyt fektet. A megvalósításban fejlettség szerinti segítséget 

nyújt. Fokozatosan kialakítja az önállóságot. 

 Öltözködés: Elegendő időt és szükséges segítséget biztosít az öltözködésben és a 

ruházat elhelyezésében a saját polcán. A megfelelő viselet kiválasztásában 



TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 

 

21 

  

összefüggéseket tár fel a gyermekekkel az időjárás és tevékenységek között. 

Fokozatosan kialakítja az önállóságot. A szülőkkel való kapcsolattartás során a 

megfelelő mennyiségű és minőségű ruházat és cipő biztosítására javaslatot tesz. 

Például: műszálas anyagok kerülése, váltóruhák, lábboltozatot és lábfejet védő cipők 

biztosítása, lógó alkatrészek eltávolítása. 

 Pihenés: Ebéd után a csoport szükségleteinek megfelelően nyugodt pihenés feltételeit 

biztosítja, ellenőrzi a terem szellőzetését, az ágyak megfelelő elhelyezését (a lehető 

legnagyobb távolságban). A gyermekek elalvását segíti biztonságot adó 

szokásrendszerrel, pl. mesével, énekkel, zenehallgatással, testi közelséggel, puha 

tárgyakkal. Pihenés időtartamát a csoport szükségleteihez igazítja. Az ágyneműről és 

annak tisztításáról a szülő gondoskodik a gyermek minden megbetegedése alkalmával 

is. 

 

5.5. Egészséges, tiszta, biztonságos környezet megteremtése higiéniás szabályok kialakítása: 

 

Feladatok: 

 Az óvodás gyermek saját testi gondozásának megtanítása és mozgásigényének 

kielégítése csak egészséges környezetben történhet. Ennek érdekében a dajkák 

munkájához tartozik a mindennapos portalanítás, felmosás, fertőtlenítés, szellőztetés a 

higiéniás szabályok betartatása a gyermekkel. 

 A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek által használt eszközöket fokozott 

odafigyeléssel kezeli, szükség esetén kezdeményezi javítását, cseréjét. Különösen az 

udvari, vagy játszótéri játékoknál, sétán felhívja a gyermekek figyelmét a helyes 

eszközhasználatra, biztonságos közlekedés szabályaira. 

 A gyermekek szükséglete szerint (szülők bevonásával) speciális szakemberek 

bevonásáról gondoskodik, az orvos, fogorvos, védőnő és a szakszolgálat segítségével. 

 Beszédhibás gyermek esetében javaslatot tesz logopédiai vizsgálatra.  

 A pszichológussal, egyéb szakemberrel kapcsolatot tart, akik évi rendszerességgel 

megvizsgálják a fejlődésben akadályoztatott gyermekeket, javaslatot adnak az egyéni 

bánásmódra és a fejlesztésre. Az óvodapedagógus a javaslatokat beépíti az egyéni 

fejlesztő munkába. 

 

5.6. Testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez 

vezető szerek fogyasztásának megelőzése: 

 

A dohányzás megelőzésében és visszaszorításában jelentős szerep jut az 

óvodapedagógusoknak és az óvoda technikai személyzetének. Az óvoda felnőtt dolgozói 

modellt, mintát jelentenek a gyermekek számára. Az óvodában a gyermek előtt dohányzó 

felnőtt nagyobb hatást gyakorol a gyermekre, mint egyéb szocializációs helyzet, ezért az 

óvoda dolgozói nagyobb felelősséggel tartoznak személyes példamutatásukért. Az óvoda 

feladata minden olyan helyzet elkerülése, amely a gyermeknek kedvezőtlen mintaként 

szolgálhat.  

 

A dohányzás megelőzését szolgáló óvodai egészségnevelési program során első sorban az ún. 

szabad beszélgetések technikát alkalmazzuk. A beszélgetés kezdeményezője lehet az 

óvodapedagógus, de lehet maga gyermek is (valamely aktuális eseménnyel, élménnyel, 

filmjelenettel stb. kapcsolatosan). A szabad beszélgetésben kisebb, önkéntesen csatlakozó 

gyermekcsoport vehet részt beszámolóval, események értékelésével, képek nézegetésével, 

képkivágások gyűjtésével, diafilm-vetítéssel stb. párhuzamosan. Alapelv: az önkéntes 

részvétel, a szabad megnyilatkozás és vélemény-nyilvánítás. A dohányzás ártalmainak 
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elemzésére szolgáló szabad beszélgetések kezdeményezésére az alábbi lehetőségeket 

alkalmazzuk: 

 Kirándulási élmények feldolgozása: napsütés, szabad levegő, madárdal, napozás 

(lebarnulás), szabad mozgás, jókedv, veszélyek (napozás, növényzet.), értéke: 

füstmentesség, pormentesség, szabad légzés, erőkifejtés, sok mozgás. 

 Városi, falusi élmények megbeszélése: az utca forgalma, a gépkocsik füstje, az 

áruházak levegője, gyárak környékének kedvezőtlen viszonyai, utazás 

tömegközlekedési járművön, "talponállók", ivók, vendéglők külső képe, az utcai 

porképződés, az otthoni állattartással járó szagok. 

 Élmények elmondása a dohányfüstös helyiségekről: saját lakásunk levegője, 

füstmérgezéses balesetek; a családban dohányzók megszokott dohányzási helyei, 

vendégségben tapasztalt dohányzás. 

 Gyermeki vélemények arról, hogy kik dohányoznak, miért dohányoznak, hol 

dohányoznak: dohányzó felnőttek, dohányzó gyerekek, otthoni dohányzás, miért nem 

szabad a közlekedési eszközökön vonat, autóbusz, villamos dohányozni.  

 Ismeretközlés, magyarázat arról, hogy a nem-dohányzókat törvény védi: mi a törvény, 

hogyan és kit kötelez a törvény, mi a megszegők büntetése, hol megengedett a 

dohányzás; mi célból alkották meg a nem dohányzókat védő törvényt; miért kell az 

embereket a dohányzástól megvédeni; az óvodában miért nem dohányoznak. 

 Beszélgetés a dohányzási reklámokról: mi a reklám, hol láttál ilyet (tv, utca, 

közlekedési eszköz); milyen cigaretta reklámra emlékeztek, tudjátok-e mi van a 

reklámképek aljára ráírva ("A dohányzás ártalmas az egészségre"), gyűjtsetek 

cigaretta-reklámképeket és mondjátok el arról véleményeteket. 

 Ismeretek összefoglalása a dohányzás ártalmairól: károsítja a tüdőt, az idegrendszert, 

valamint a gyomor és a szív munkáját; másokat is károsít, zavarja azokat, akik 

beszívják a dohányfüstöt, kellemes-e a füstös levegőjű teremben tartózkodni, hogyan 

védekezhetünk ellene (szabad levegőn tartózkodás, a lakás szellőztetése). 

 A szabad beszélgetések mellett a szabadidő kitöltésének (nevelési lehetőségének) 

egyik legjobb alkalma: a mesélés. A dohányzást megelőző magatartásra nevelésnek is 

egyik eszköze az olyan mese, amely az állatvilághoz, a növények életéhez vagy a 

gyermeki élethez kapcsolja a nem-dohányzó magatartást.  

 

5.7. A bántalmazás, erőszak megelőzése: 

 

A WHO definíciója szerint:„A gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) 

magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az 

elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden 

formáját, mely a gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának 

tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi egy olyan kapcsolat keretében, amely a 

felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.” 

 

Az óvodapedagógus feladata: 

 A gondjaira bízott gyermeken az esetleges bántalmazásos tünetek felismerése 

feltárása, megbeszélése a szülővel vagy a megfelelő szakemberrel. Szükség esetén 

jelzéssel lenni a kompetens szerveknél. Minden esetben a gyermek személyiségét, 

érzékenységét, testi-lelki biztonságát szem előtt tartva. 

 Olyan bizalomra épülő kapcsolat kialakítása a gyermekkel, melyben őszintén képes 

megnyílni a pedagógus előtt és képes beszélni vagy más módon jelzéssel lenni az őt 

ért sérelemről. 
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 A kisgyermek minden erőszakos cselekvéssel kapcsolatosan "érzékeny".  Nemcsak az 

erős fizikai ingerek okoznak az óvodás gyermeknél egészségkárosodást, hanem az 

erőszakos cselekmények (brutalitás, vérengzés, gyilkosság) látványa is. Mindezek 

megelőzésére nem elég a szülőket felvilágosítani, de a védekezés helyes módszereinek 

alkalmazására sarkallni is szükséges. Ennek megvalósítása érdekében a szülői 

értekezletekre megbeszélési anyagként alkalmazzuk az erőszakot sugárzó 

tömeghírközlések kivédését.  

 

Elhanyagolást jelent, ha a szülő vagy a gondviselő rendszeresen elmulasztja a gyermek 

alapvető szükségleteinek kielégítését, védelmét, felügyeletét, amely súlyos ártalmat okoz, 

vagy ennek veszélyével fenyeget bármelyik területen: egészség, oktatás, érzelmi fejlődés, 

táplálkozás, lakhatás és biztonságos körülmények, amely veszélyt jelent, vagy nagy 

valószínűséggel jelenthet a gyermek egészségi állapotára, mentális, lelki és spirituális, 

erkölcsi és szociális fejlődésére. Figyelembe kell venni ennek megítélésekor, hogy milyen 

mértékben adottak a feltételek a család rendelkezésére álló erőforrásai tekintetében. Minden 

olyan mulasztás vagy baj okozása, amely jelentősen árt a gyermek egészségének vagy lassítja, 

akadályozza szomatikus, mentális és érzelmi fejlődését.  

 Érzelmi elhanyagolást jelent az érzelmi biztonság, az állandóság, a szeretetkapcsolat 

hiánya, a gyermek érzelmi kötődésének durva mellőzése, elutasítása, a gyermek 

jelenlétében történő erőszakos, durva, támadó magatartás más családtaggal szemben.  

 Fizikai elhanyagolást jelent az alapvető fizikai szükségletek, higiénés feltételek 

hiánya, a felügyelet hiánya, a gyermek védelmének elmulasztása olyan esetekben, 

amikor veszélynek van kitéve. Ide sorolható az orvosi ellátás késleltetése, az orvosi 

utasítások be nem tartása, a védőoltások beadatásának indokolatlan elmulasztása, 

késleltetése. 

A gyermekbántalmazás azt jelenti, ha valaki sérülést, fájdalmat okoz egy gyermeknek, vagy 

ha a gyermek sérelmére elkövetett cselekményt - bár tud róla, vagy szemtanúja – nem 

akadályozza meg, illetve nem jelenti. 

 Fizikai bántalmazás az a szándékos cselekedet, vagy gondatlanság (így különösen 

ütés, rázás, mérgezés, égés, fulladás, közlekedési baleset, stb.), amely a gyerek fizikai 

sérüléséhez, halálához vezet vagy vezethet. Ide sorolható a közlekedés során elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés (gyermekülés hiánya,kerékpáron a küllővédő hiánya. ittas 

vezetés, kivilágítatlan kerékpár stb.)  

 Az érzelmi bántalmazás azt a rendszeres, hosszú időn át tartó érzelmi rossz 

bánásmódot jelenti, amely súlyos, és tartósan káros hatással van a gyermek érzelmi 

fejlődésére. Ez magában foglalhatja annak közvetítését a gyermek felé, hogy 

értéktelen, el nem fogadott, nem kívánt és nem szeretett. Jelenthet az életkornak, vagy 

a fejlettségnek nem megfelelő elvárások támasztását a gyermekkel szemben (pl. a 

szobatisztaság idő előtti erőltetése, a képességekhez nem igazodó követelmények). Ide 

tartozik a gyermekekben állandó félelemérzet, vagy szorongás keltése, 

megszégyenítés, állandó kritizálás, az érzelmi zsarolás, a gyermek kihasználása. Az 

érzelmi bántalmazás súlyos formája az olyan élethelyzet, amelyben a gyermek szem és 

fültanúja más bántalmazásának. Az érzelmi bántalmazás mindezen komponenseket 

magában foglalhatja, de egymagában is jelentkezhet. 

 Szexuális bántalmazás a gyermek bevonását jelenti olyan szexuális aktivitásba, 

amelyet a gyermek nem képes megérteni, felfogni, amelyhez nem tudhatja az érdemi 

beleegyezését adni, vagy amelyre a gyerek koránál, fejlettségi állapotánál fogva nem 

érett, továbbá amelyet tilt az adott társadalom/közösség jog- és szokásrendje, illetve az 
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adott környezetben elfogadott tabuk. A szexuális visszaélés létrejöhet felnőtt és 

gyermek, vagy olyan korú gyermek és gyermek között, ahol a kapcsolat a kor és a 

fejlettség okán, a kapcsolat felelősségén, bizalmon vagy hatalmi helyzeten alapszik, és 

a tevékenység az agresszor szükségleteinek kielégítését, vagy megelégedettségét 

szolgálja. Ez magában foglalhatja, de nem feltétlenül korlátozódik: egy gyermek 

kényszerítése, vagy késztetése bármilyen törvénytelen szexuális aktivitásra, a gyermek 

kizsákmányolása gyermekprostitúció, vagy más jogellenes szexuális aktivitás 

formájában, - a gyermek felhasználása és kizsákmányolása pornográf anyagok, videó 

felvételek, vagy előadások, megnyilvánulások formájában. 

 

Különleges ellátást és kezelést igényel, ha gyermek bántalmaz gyermeket. Ezekben az 

esetekben egy gyermeket egy másik gyermek, vagy gyermekek csoportja a konfliktusok 

szokásos kezelésén túl – ismételten – fizikailag, lelkileg bántalmaz, vagy szexuálisan 

molesztál. A probléma kezelésénél igen fontos, hogy az áldozat és az elkövető egyaránt 

kapjon megfelelő segítséget. Speciális terület a testvérbántalmazás, annak érzelmi 

vonatkozásai, indulati tartalma miatt.  

 

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, nevelése. Ezzel összefüggésben 

kötelessége különösen, hogy közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok 

ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, 

megszüntetésében. 

 

Az óvoda ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési 

nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával, valamint a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek fejlődését 

veszélyeztető okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, 

illetőleg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek érdekében intézkedést kezdeményez. A 

gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat 

segíti. 

 

A nevelési intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és 

megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a 

gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel 

és hatóságokkal. Ha a nevelési intézmény a gyermekeket veszélyeztető okokat pedagógiai 

eszközökkel nem tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól. 

 

A gyermekek szüleit a nevelési év kezdetekor tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel.  

 

5.8. Baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás: 

 

Az elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség meg nem 

érkezik. A laikus elsősegély nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem csökkentenie kell a 

baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. A 

helyes elsősegélynyújtás ismeretanyaga és az elsajátított gyakorlatok alapot adnak szakszerű 

ellátás végzésére balesetek bekövetkeztekor és hozzájárulnak a súlyosabb következmények 

megelőzéséhez. 
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Égési sérülések: 

Égési sérülések esetén a legfontosabb és lényegében egyetlen teendő a sérült testrész legalább 

15 percen át tartó hűtése hideg folyóvízzel, vagy ha erre nincsen lehetőség, hideg vizes 

borogatással. A hűtésnél minden perc számít, ezért a hűtést azonnal meg kell kezdeni, az 

orvost – ha épp más nincsen a közelben – ráérünk ezután is értesíteni. A hűtés 

megakadályozza a szövetek további károsodását. Nagyon fontos, hogy az égési sebre nem 

szabad semmilyen krémet, kenőcsöt kenni. A hűtés után fedjük be steril kötszerrel és 

haladéktalanul forduljunk orvoshoz. A bőr az első és egyik legfontosabb védővonal a 

fertőzésekkel szemben, ezért annak megégésekor fokozott a fertőzésveszély. Ha nincsen elég 

kötszer, akkor a hűtés után bugyoláljuk tiszta, vasalt lepedőbe a gyermeket és itassuk bőven 

folyadékkal, amíg a mentő megérkezik. 

 

Vérzés: 

Az egyik leggyakoribb sérüléstípus, szinte minden kisebb-nagyobb baleset, vérzéssel is jár. 

Vérzés esetén az elsősegélynyújtás célja mérsékelni a vérveszteséget és óvni a sebet az 

elfertőződéstől. Három alapvető vérzéstípust különböztetünk meg, amelyek együtt is 

előfordulhatnak: hajszáleres vérzés, vénás vérzés, ütőeres vérzés. Mindhárom vérzéstípus 

különböző kezelést igényel. 

 

Áramütés: 

Áramütés esetén legelőször ki kell kapcsolni az áramot, és ki kell szabadítani a gyermeket az 

áramkörből. Ha a gyermek eszméletlen, ellenőrizni kell az alapvető életjeleket (légzés, 

szívverés), szükség esetén azonnal meg kell kezdeni az újraélesztést (mesterséges lélegeztetés 

és szívmasszázs) és folytatni kell a mentők kiérkezéséig vagy a légzés és szívverés spontán 

visszatéréséig. Ha vannak életjelek, a gyermeket stabil oldalfekvésbe kell tenni és azonnal 

értesíteni kell a mentőket. 

 

Fulladás: 

Gyermeknél a fulladás számos okból bekövetkezhet. Csecsemőknél és kisgyermekeknél 

leginkább a szájba vett apró tárgyak lenyelése okozhat gondot, de ugyanilyen veszélyes lehet 

a vízbefulladás is. Kisgyermekeknél a vízbefúlás nem csak nyílt vízben vagy medencékben 

jelent valós veszélyt, hanem akár a fürdőkádban is, ugyanis ha a gyermek feje víz alá kerül az 

első reakciója a sírás, amihez mély levegőt vesz és nem az, hogy kiemelje a fejét a vízből. 

Egy csecsemő akár néhány centis vízbe is belefulladhat, ezért nagyon fontos, hogy csecsemőt 

és kisgyermeket soha nem szabad a fürdőszobában egyedül hagyni. 

 

Harapás: 

Harapott sérülés (kutyaharapás) után mindenképen orvoshoz kell fordulni, még ha a seb nem 

is látszik komolynak, mert fennállhat a veszettség veszélye. A veszettség jelenleg sajnos 

gyógyíthatatlan, halálos betegség, azonban ha fennáll a gyanúja, hogy a gyereket veszett állat 

harapta meg, akkor védőoltással biztonsággal megelőzhető. Ha mély a seb, akkor minél előbb 

(legfeljebb 2 órán belül) a sebészetre kell vinni a gyermeket, mert minél mélyebb a seb, annál 

könnyebben elfertőződhet, aminek komoly következményei lehetnek.  

 

Csonttörés: 

A csecsemők és kisgyermekek csontja ugyan valamivel rugalmasabb, mint a felnőtteké, de 

sokszor aktívabb életet is élnek, ezért gyermekkorban a csonttörés nem ritka sérülés. A 

csonttörés legtöbbször igen erős fájdalommal jár, ezért a gyermek biztosan szólni fog, hogy 

baj van. Azonnal orvoshoz kell ilyenkor vinni a gyermeket. Ha az érintett területen fájdalmas 

duzzanat jön létre, esetleg alakváltozást látsz, ezek nagyon valószínű jelei a törésnek. 
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Idegen test lenyelése: 

Ha a gyermek lenyel valamit, mindenképen orvoshoz kell fordulni! Ugyan a lenyelt apró 

tárgyak rendszerint néhány nap alatt probléma nélkül távoznak a széklettel, de alakjuk, vagy 

méretük okán elakadhatnak a belekben, ami nagyon komoly problémákat okozhat később. Ha 

fém tárgyat nyelt le a gyermek, azt röntgennel könnyen meg lehet találni, más anyagú 

tárgyaknál már nehezebb a helyzet. Ilyenkor segíthet az orvosnak ha viszünk egy mintát, hogy 

pontosan mit is nyelt le a pici. Különösen veszélyes tárgy a gombelem – amit mérete miatt 

nem nehéz lenyelni akár egy csecsemőnek sem – ugyanis elektromos töltése miatt könnyen 

kilyukaszthatja a gyomorfalat.  

 

Fejsérülés: 

Ha egy baleset után (akár azonnal, akár csak órákkal) a gyermek elájul, sápadt, szédül, 

fejfájásra vagy hányingerre panaszkodik, minden esetben haladéktalanul orvoshoz kell 

fordulni! Ezek oka ugyanis az agyrázkódáson kívül lehet életveszélyes koponyaűri vérzés is. 

Fejsérülés esetén a gyermeket mindenképpen fekve, ideális esetben mentővel kell kórházba 

szállítani. Szintén orvoshoz kell fordulni, ha a baleset után a fejen széles duzzanat alakul ki, 

vagy a fülből vér szivárog, esetleg a szem körül alakul ki lila bevérzés, mert ezek a tünetek 

koponyatörésre utalhatnak. 

 

Gyógyszermérgezés: 

Minden esetben mentőt kell hívni, még ha a gyermek jól is van. Sok gyógyszer ugyanis csak 

órákkal később kezd hatni, de akkor már késő lehet. Ilyen esetben magunkkal kell vinni 

mintát a lenyelt gyógyszerből. Ha a gyermek eszméletlen, nem szabad sem felültetni, sem 

hanyatt fekve magára hagyni, mert egy esetleges hányás, fulladást okozhat. Felhúzott lábakkal 

stabil oldalfekvésbe kell elhelyezni, amíg a segítség megérkezik. 
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VI. Helyzet és állapotfelmérés 
 

„Az egészség nem a természet ajándéka, hanem olyan érték, amiért napról napra tenni kell 

valamit”(Székely László) 

 

Az egészségterv elkészítésének első lépését az állapotfelmérést kérdőíves felmérés és interjú 

formában végeztük el. Ehhez a programban részt vevő szülők közül 159 fő járult hozzá, a 

gyermekek közül 60 gyermeket kérdeztünk meg. Az összesített válaszok alapján elkészült egy 

problématérkép, amire stratégiai tervünket felépíthettük. A célok így egyértelművé váltak, az 

ezekhez illeszthető tevékenységeknél pedig figyelembe vettük a lehetőségeinket a 

fenntarthatóságot és a célcsoport összetételét (kor, nem, szociális háttér, motivációs készség). 

A kérdőív az 1. számú mellékletben megtekinthető. 

 

6.1. Állapotleírás: 

 

A kiadott 194 kérdőív közül 159 került vissza értékelésre. A kérdésre adott válaszokból 

kiderül, hogy – amint az szokott lenni – ezen adminisztrációs családi feladatot is zömében a 

hölgyek, anyukák teljesítették, vagyis töltötték ki a kérdőívet – 133 fő, erősíti a szabályt a 26 

fő férfi. A gyermekekkel kapcsolatos szülői teendők zömét is a nők végzik a családokban 

jelenleg hazánkban, ellentétben az Észak-Európai, vagy a Nyugat-Európai családokkal. 

 

 
 

Az életkor szerinti megoszlás a 35 év felettiek javára tolódott el – 63 fő, míg legkevesebben a 

20-30 év közöttiek töltötték ki – 39 fő, a középmezőnyt a 30-35 év közötti szülők képviselték 

56 fővel. Óvatosan itt is megemlíthetjük azt a társadalmi tendenciát, miszerint kitolódik 

azoknak a szülőknek a kora, akik gyermeket vállalnak. 
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A szülők bevallott testmagasság, testsúly vizsgálatánál jól látható, szerencsére a normál 

súlycsoportban lévő szülők vannak „túlsúlyban”, viszont a valódi túlsúlyosak: a harmadát 

teszik ki a válaszadóknak. A túlsúllyal kapcsolatos kérdésre a válaszadók közül 54 fő vallotta, 

hogy nincs túlsúlya, 38-an nem foglalkoznak vele, míg 27 fő – harmaduk –fogyókúrázik. 

 

 
 

A lakáskörülményeiket figyelembe véve: külön szobája 54 gyermeknek van, testvérrel egy 

szobában 45-an élnek, csak 1 szobája van, és ott mindannyian együtt élnek 8-en. Az egyéb 

kategóriánál olvashattuk még az alábbi válaszokat: csak az idősebb gyereknek van 

különszobája, a kisebb a felnőtt szobában alszik. 

 

A dohányzásra vonatkozó kérdésekre az alábbi válaszok születtek: rendszeresen dohányzik 34 

fő, alkalmanként dohányzom: 16 fő, nem dohányzik 53 /!/ fő, az arányokat tekintve 

mindenképpen örülhetünk neki. Passzív dohányzásról nincs információnk. 
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A testmozgásra vonatkozó kérdésre az alábbi válasz született: rendszeresen 29 fő edz 

valamilyen formában, alkalmanként mozog 36 fő, ritkán 35 fő próbálkozik. Míg a 

legkevesebb jelölést a „soha” kapta, igaz a nullának örülnénk a legjobban, ennek ellenére 

mégis csak ez zárja a sort 19 fővel. 

 

 
 

Fogászati kezelésekre a szülők háromnegyede – 84 fő – jár rendszeresen, egynegyedük pedig, 

vagy nem jár, vagy ritkábban, vagy csak panasz esetén, vagy egyáltalán nem veszi igénybe a 

fogászati szűrést – 29 fő. 

 

A szülő számítógép-használatának időbeli megoszlása a következőképpen alakul a felmérés 

alapján: egy óránál kevesebbet ül a számítógép előtt 59 fő, egy-két órát tölt a gépnél 17 fő, 

több mint két órát 15 fő számítógépezik. Az egyéb válaszok között szerepel még: nem szokott 

számítógépezni, nem használja, naponta esetleg 20 percet tölt a gépnél, heti 1 órát, vagy fél 

órát hetente. 
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A gyermekek számítógép használata a következőképpen alakul: egy óránál kevesebbet tölt a 

gép előtt 54 gyermek, egy-két órát 13 gyermek ül a gépnél, két óránál többet 3 gyermek 

tartózkodik a gépnél. Ez az utolsó válasz nagyon kedvező a gyermekek testi-lelki fejlődése 

szempontjából. Jó lenne, ha ez tendenciózus lenne, vagyis minél több időt töltenének 

mozgással, egészséges tevékenységekkel. 

 

A pihenési mutatókat tekintve kialussza magát 18 fő, alkalmanként viszont fáradtan ébred 89 

fő, mindig fáradtan ébred 11 fő. Az alkalmankénti létszám igen magas, valószínűleg a szülők 

túlterheltsége a meghatározó itt. A gyermekek pihentségét tekintve kialussza magát 64 

gyermek alkalmanként viszont fáradtan ébred 48 gyermek, gyakran fáradtan 8 gyermek. A 

gyermeki pihentségek vizsgálatánál észrevehettük, hogy azok a gyerekek, akiknek szülei több 

időt engedik számítógépezni, ugyanazok ébrednek alkalmanként, vagy gyakran fáradtan. 

 

A lelki problémák bizalmas megbeszélése az alábbiak szerint alakul: nincs lelki gondja 20 

főnek, barátokkal, haverokkal beszéli meg 26 fő, szüleivel, családjával, családtagjával osztja 

meg 70 fő, szakemberrel /pszichológussal/ 1 fő. Sajnos egyetlen válaszadó volt, aki senkivel 

sem osztja meg, pedig komoly problémái adódhatnak a feldolgozatlan, kimondatlan lelki 

sérüléseiből amennyiben előfordul ilyen az életében. 

 

A gyógyszerszedési, rendszeres orvosi kezelésre vonatkozóan igennel válaszolt 18 fő, 

nemmel pedig 105 fő, ami nagyon biztató, hiszen a kérdőív elején a korosztályi megoszlást 

figyelembe véve, még a 18 fő is sajnálatos, hiszen a fiatal korosztályhoz tartoznak a vizsgált 

csoportok. 

 

A családokban előforduló betegségek az alábbiak szerint alakultak: cukorbetegség 41 fő 

magas vérnyomás, szívinfarktus, érszűkület, agyvérzés 67 fő, daganatos betegség 39 fő, 

gyomor-, bélbetegségek 14 fő, allergia 28 fő, csontritkulás, reuma 10 fő, légzőszervi 

betegségek 13 fő családjában fordultak elő. A betegségek ismeretében nagy hangsúly tudunk 

fektetni a prevencióra, hiszen a legtöbb megfelelő életmóddal, egészséges étkezéssel 

kedvezően befolyásolható, megelőzhető, enyhíthető, minek következtében minőségében 

sokkal jobb életet élhetnek a betegségre hajlamos emberek. 

 

A szezonális betegségek gyakoriságát vizsgálva a család felnőtt tagjai között alábbi 

eredmények születtek: sohasem beteg 6 fő, ritkán /1-2-szer évente/ 94 fő, többször /3-4-szer 

évente/ 17 fő, egyéb megjegyzésnél találkoztunk: havonta jelöléssel. A szezonális betegségek 

gyakoriságát vizsgálva a család gyermekei között az alábbi eredmények születtek sohasem 

beteg 2 gyermek ritkán /1-2-szer évente/ 49 gyermek többször /3-4-szer évente/ 62 gyermek, 

egyéb megjegyzésnél: a kisebb gyermek kéthetente, volt aki az írta, hogy ősztől tavaszig, volt 

aki szerint gyermeke havi rendszerességgel beteg. 

 

Az úszás fontosságát vizsgálva a felnőttek közül 61-an tudnak úszni, a gyermekek közül 24-

en tudnak úszni, azon gyermekek száma akik nem tudnak úszni 16 fő. Nagyon fontosnak érzi 

az úszás elsajátítását 56 fő, nem tartja fontosnak 4 fő. Ez utóbbi elszomorító, gyanítjuk, hogy 

anyagi megfontolásból írta a szülő, hiszen sokan nem tudják kifizetni az úszótanfolyamok árát 

az alacsony jövedelmük miatt. A pályázatok adta lehetőségek biztosítják ezen gyermekek 

esélyegyenlőségét, az úszás elsajátítását azok számára is, akik szociális helyzetüket tekintve 

hátrányos helyzetben vannak. 
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Gyermekük betegsége esetén az orvoshoz viszi rögtön 59 fő, a korábban kapott /maradt/ 

gyógyszert adja gyermekének 29 fő, szakember által javasolt gyógynövénykészítményt 

használ 15 fő megelőzésképpen még a járványok előtt gyógynövénykészítményt alkalmaz 26 

fő.A gyógynövénykészítmények elterjedésével egyre több gyermeknek /felnőttnek/ javulna az 

egészségi állapota, hiszen a szintetikus gyógyszerek egymás után okozzák a problémákat a 

mellékhatásuk miatt. 

 

A családok kikapcsolódási szokásait vizsgálva az alábbi eredmények születtek: rendszeresen 

elmegy kikapcsolódni, szabadidő programra 56 fő, ritkán, mert kevés idő van rá 59 fő 

esetében, sohasem volt még 4 fő, egyéb esetben a sétát nevezték meg közös kikapcsolódásnak 

A szabadidő eltöltésének milyenségét kérdezve az alábbi válaszok születtek: kirándulás 

/kerékpárral, autóval, vonattal, autóbusszal/ 77 fő, filmnézés: TV, DVD, számítógépen 19 fő, 

sportolás /futás, labdajátékok, játszótéri tevékenység/ 55 fő, horgászás 23 fő, bevásárlás 37 fő 

részére jelenti a szabadidő eltöltését az egyéb megjegyzéseknél még strandolásról, 

kertészkedésről, közös játékról, sétálásról, barkácsolásról, családlátogatásról is írtak. 

 

 
 

A szülők napi étkezésének gyakoriságát vizsgálva a következő eredmények születtek: minden 

nap legalább 3-szor étkezik 64 fő, általában csak kétszer étkezik 21 fő, háromnál több 

alkalommal étkezik 33 fő. 
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A gyermekek napi étkezésének gyakoriságát vizsgálva a következő eredmények születtek 

minden nap legalább 3-szor étkezik 24 gyermek, három alkalommal étkezik 94 gyermek A 

napi ötszöri étkezés fontos lenne a fejlődésben lévő gyermekek számára, sok az olyan 

tapasztalat, miszerint a gyermekek először az intézményben étkeznek /gyakorlatilag az 

óvodai, iskolai tízórai kerül először a gyomrukba, holott ébredés után egy órával szükséges 

lenne étkezni, ahhoz hogy megfelelőképpen beinduljon a gyomorműködésük, valamint a 

délelőtti közérzetük, koncentrálóképességük jó legyen/. 

 

 
 

 

A gyermekek reggelizési szokásait vizsgálva: indulás előtt reggelizik a gyerekek közül 85 fő, 

nem reggelizik 9 fő, néha reggelizik 21 fő. A gyermekek hozzászokatása a reggelire nagyon 

fontos feladata a szülőknek, mert a kisgyermekkorban megszokott étkezési szokások felnőtté 

válásukig elkísérik őket, s nagyban hozzájárul egészségi állapotuk, teljesítőképességük 

milyenségéhez. 
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A szülők napi főétkezésének színterei: munkahelyi melegítőkonyhán ebédel 38 fő, otthon 

ebédel 77 fő, egyéb megjegyzésnél szerepel még: mikor hol lehetőség. A gyermekek napi 

főétkezése óvodában /bölcsődében/ 115 fő, otthon étkezik 20 fő, az egyéb megjegyzésnél a 

hétvégi, iskolai étkezést említik. 

 

A családok gyümölcsfogyasztási gyakoriságát vizsgálva: naponta többször 35 fő, naponta 

egyszer 42 fő, hetente többször 40 fő; az egyéb megjegyzésnél szerepel: nem fogyasztunk, 

nem minden nap, hetente egyszer, ritkán. A gyümölcsfogyasztás szélesebb körű 

elterjesztésének fontos színterei az nevelési, oktatási intézmények, erre többfajta 

kezdeményezés van országos szinten, de helyileg pl: a diákoknak minden napra alma, az 

óvodásoknak zöldség-gyümölcsnap is segít ebben. 

 

 
 

A nyers zöldségfogyasztásról az alábbi eredmények születtek: naponta 11 fő, naponta egyszer 

26 fő, hetente többször 64 fő; az egyéb megjegyzésnél: nem fogyasztunk, nem minden nap, 

ritkán, havonta kétszer, alkalmanként. A nyers zöldségfogyasztás elterjesztése szintén fontos 

eleme az egészséges táplálkozásnak, a közösen készítendő zöldsaláták kimeríthetetlen tárháza 

ad erre jó lehetőséget a családokban és a közösségekben egyaránt. 
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A családok főzelékfogyasztása az alábbiak szerint alakul: hetente egyszer 75 fő, kéthetente 29 

fő, egyéb megjegyzésnél: mikor ráéhezünk, kétszer hetente, itthon ritkán, havonta egyszer, 

hetente háromszor szerepelt még. A főzelékfélék elkészítésénél propagálni szükséges az 

egészséges habaráshoz szükséges anyagokat, konyhatechnikai eljárásokat. 

 

Főzéshez, sütéshez mit használnak szívesen kérdésre az alábbi válaszok érkeztek: margarint, 

vagy vajat 20 fő , étolajat 90 fő, zsírt 29 fő használ. Az egyéb megjegyzésben szerepelt 

néhány esetben, hogy zsírt ritkán használnak, de egy esetben a mangalicazsírt, sőt a 

kókuszzsírt is említették. 

 

Az édesítőfajták használata az alábbiak szerint alakul: cukorral 103 fő, édesítőszerrel 21 fő, 

mézzel 47 fő édesíti ételeiket. Az egészséges életmóddal összeegyeztethető édesítőszerek 

elterjesztése kiemelten fontos feladat, mert a finomított édesítőszerek sok betegség 

melegágya, a megelőzéssel sokat javíthat mindenki az egészségi állapotán. 

 

 
 

 

A félkész, vagy késztermékek vásárlása terén az igenek 46 főnél, a nemek 20 főnél, a néha 

történő vásárlás 50 főnél jelenik meg a válaszadók között. A különböző élelmiszerek 

használatának gyakorisága szempontjából a barna kenyér nem kedvelt élelmiszere a 

válaszadóknak 3 fő jelölte be, hogy minden nap fogyasztják, a többiek nagyon ritkán, vagy 

soha, a tejtermékek, sajtok sokkal kedvezőbb fogyasztási gyakorisággal szerepelnek a 

jelölésekben, legtöbben minden nap fogyasztják. Halat fogyasztani átlagos mennyiségben 

próbálják a válaszadók, a legtöbben a hármas gyakorisággal jelölték. A gyorséttermi ételek 

szerencsére szintén alacsony jelölést kaptak a gyakoriságot tekintve nassolás tekintetében 

nagyon megoszlóak a jelölések, szinte mindenféle gyakoriság kapott jelölést. Az egészséges 

táplálkozást szem előtt tartva, a barna kenyér /teljes kiőrlésű/ és a halfogyasztás 

mindenképpen további propagálásra szorul. A nassolás tekintetében pedig az egészséges 

nassolnivalók kapjanak minél nagyobb teret /pl: sárgarépa, alma, karalábé stb./ 

 

A televízió-nézés időbeliségét vizsgálva a felnőttek szempontjából: 1 óránál kevesebbet néz 

TV-t 47 fő; 1-2 óra közötti időtartamban nézi 57 fő, több mint 2 órát 11 fő. 
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A gyermekek szempontjából a TV-zés az alábbiak szerint alakul a válaszadók alapján:1 

óránál kevesebbet néz 33 gyermek, 1-2 óra közötti időtartamban nézi 66 gyermek,több mint 2 

órát nézi 17 gyermek. A televíziózásra is érvényes ugyanaz, mint a számítógép használatra, 

hogy testi, lelki egészségük érdekében inkább mozgásos, kreatívabb tevékenységekkel 

próbáljanak a gyerekek tevékenykedni. 

 

 
 

A családok felnőtt tagjainak folyadékfogyasztásáról érdeklődve az alábbi válaszok születtek 

vizet /buborékmentes ásványvizet is/ 92 fő, teát 56 fő, rostos gyümölcslevet 25 fő, kóla, 

narancs, meggy, citrom, stb. ízű üdítőket 5 fő, szénsavas ásványvizet 35 fő fogyaszt. Kedvező 

eredmény, hogy a legtöbben a cukormentes italokat, főleg vizet, ásványvizet fogyasztanak. 

Célként jó lenne elérni, hogy a szénsavas, illetve cukrozott italok kevesebb jelölést kapjanak 

legközelebb. 
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A gyermekek folyadékfogyasztása az alábbiak szerint alakult: vizet /szénsavmentes 

ásványvizet is/ 73 gyermek, teát 77 gyermek, rostos gyümölcslevet 44 gyermek, kólát, 

narancs, meggy, citrom, stb. ízű üdítőket 5 gyermek fogyaszt, szénsavas ásványvizet 15 

gyermek fogyaszt. Egyéb megjegyzésnél előfordult, hogy ízes ásványvizet fogyasztanak. A 

gyermekek teájának, italainak cukortartalmára a szülőknek is nagyobb gondot kell fordítania, 

hiszen az egészségük érdekében jó lenne, ha minél kevesebb hozzáadott édesítőszert 

tartalmazna /ismerjék meg a gyümölcslevek eredeti ízét/. A tiszta víz fogyasztása a felnőttek 

között: 1-2 liter vizet fogyaszt 73 fő, 2-3 liter vizet fogyaszt 22 fő, több mint 3 liter vizet 

fogyaszt 2 fő, kevesebb, mint 1 litert fogyaszt 19 fő. A kisgyerekek közül 1-2 litert 65 

gyermek kevesebb, mint 1 litert 50 gyermek fogyaszt; az egyéb megjegyzésnél az időjárás 

függőségét említi egy szülő. Programunk során kiemelt figyelmet szentelünk a megfelelő 

mennyiségű folyadékfogyasztásra, mivel az egészséges élethez nélkülözhetetlen dologról van 

szó akár a gyermekekről, akár a felnőttekről van szó. A lúgos víz fogyasztásánál az alábbi 

eredmények születtek: néha fogyaszt 24 fő, ismeri, de nem fogyasztja 72 fő, rendszeresen 

fogyasztja 4 fő, nem is ismeri 17 fő. A lúgos víz elterjedése fontos eleme az egészség 

megőrzésének. Egy válaszadónál a rendszeres fogyasztásnál megemlíti, hogy azért fogyasztja 

a lúgos vizet, mert a csapvíz egyébként is lúgos – itt komoly információhiány érezhető a 

megjegyzés mögött, mint feladat ezt is célként kell kitűzni, hogy téves információik ne 

legyenek azzal kapcsolatban, hogy mit fogyasztanak. 

 

A megkérdezett 60 nagycsoportos gyermek válaszaiból arra lehet következtetni, hogy a 

szülők tisztában vannak azzal, hogy az életvitelük, táplálkozási szokásaik nem mindig a 

legmegfelelőbbek, hiszen az anonim kérdőívre adott válaszaik sokkal jobb eredményt 

mutatnak, mint azt a gyermeki interjú válaszai tükröznek. Ennek a hátterében lehet a 

hátrányos helyzetből adódó anyagi nehézség, a rossz életviteli beidegződések, leterheltség, 

időhiány, sajnos meg kell említenünk a nemtörődömséget is. 

6.2. Problémakörkép: 

 

A szülők kérdőívén szereplő – a családokban előforduló betegségekre vonatkozó – 

válaszokból kiderült, hogy a legtöbb esetben a magas vérnyomás és a szívinfarktus, az 

érszűkület és az agyvérzés fordul elő. A cukorbetegség, a daganatos megbetegedések, majd az 

allergia zárja a sort az előforduló betegségek közül. 

 

A fenti betegségekre vonatkozóan összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a megelőzés 

érdekében. A tájékoztató kiadványunkban nagy hangsúly fektetünk ezen ismeretek átadására, 

minél szélesebb körű terjesztésére a minél hatékonyabb prevenció, illetve a tünetek enyhítése 

érdekében is. 

 

Magasvérnyomás 

 

A hipertónia, más néven magas vérnyomás, vagy néha artériás hipertónia
 
egy elterjedt 

krónikus kóros állapot, amelynek során emelkedik a vérnyomás az artériákban. Ehhez az 

emelkedéshez a szívnek a szokásosnál több munkájába kerül a vér erekben való keringtetése. 

A vérnyomás megállapítása két méréssel, a szisztoléssel és a diasztoléssel történik, amely 

attól függ, hogy a szívizom éppen összehúzódik (szisztolés) vagy ellazul (diasztolés) a 

szívverések között. A normál vérnyomás nyugalmi állapotban 100–140 Hgmm szisztolés 

(felső érték) és 60–90 Hgmm diasztolés (alsó érték) tartományon belül van. A magas 

vérnyomás ismérve, hogy az artériás vérnyomás tartósan meghaladja a 140 Hgmm szisztolés, 

illetve a 90 Hgmm diasztolés értéket. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3nikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
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A hipertónia besorolása szerint lehet elsődleges (esszenciális) hipertónia vagy másodlagos 

hipertónia. Az esetek mintegy 90–95%-a az elsődleges hipertónia kategóriába esik, ami olyan 

magas vérnyomást jelent, amelynek hátterében elsődleges betegség nem található. Az esetek 

fennmaradó 5–10%-át (a másodlagos hipertóniát) egyéb, a vesét, az artériákat, a szívet, vagy 

az endokrin rendszert érintő állapotok okozzák. 

 

A magas vérnyomás jelentős kockázati tényező az érrendszeri, szív- és vesebetegségek 

kialakulásában. A hipertónia az egyik legfontosabb kockázati tényező a stroke, a szívinfarktus 

(„szívroham”), a szívelégtelenség, az artériatágulat aneurizma (pl. főverőér-tágulat aorta-

aneurizma) és a perifériás artériás betegség esetén, és a krónikus vesebetegség egyik kiváltó 

oka. Már enyhe vérnyomás-emelkedés is károsodást okozhat a szervezetben, főleg ha egyéb 

érrendszeri kockázati tényezőkkel párosul, az artériás vérnyomásnak még a mérsékelt 

emelkedése is összefügg a rövidebb várható élettartammal. Az étrend- és életmódbeli 

változások révén javítható a vérnyomás szabályozása, és csökkenthető a kapcsolódó 

egészségügyi szövődmények kockázata is. 

 

Becslések szerint évente 7 millió ember halálát okozza és további 1,5 milliárd ember életét 

nehezíti meg a túlságosan magas vérnyomás, illetve az ezzel járó szövődmények. A magas 

vérnyomás az egyik vezető halálozási ok világszerte, így hazánkban is. A betegség 

megelőzésével, diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatos információk minél szélesebb 

körű terjesztése, illetve a társadalom figyelmének felkeltése érdekében 2007 óta minden 

évben május 17-én tartják a Hipertónia Világnapot (World Hypertension Day). 

Magyarországon a Magyar Hypertonia Társaság szervez programokat, konferenciákat, illetve 

ingyenes szűrővizsgálatokat ezen a napon. 

 

Tizennyolc éves és annál idősebb embereknél akkor diagnosztizálják a magas vérnyomást, ha 

a szisztolés vagy diasztolés vérnyomás mért értéke az elfogadott normál értéknél folytonosan 

magasabb (ezek a normál értékek jelenleg: 139 Hgmm szisztolés, 89 Hgmm diasztolés. 

Alacsonyabb (135 Hgmm szisztolés és 85 Hgmm diasztolés) küszöbértékeket használnak 24 

órás ambuláns és otthoni megfigyelés esetén. A hipertóniára vonatkozó legújabb nemzetközi 

módszertani ajánlások a hipertónia-tartomány alatt is létrehoztak néhány kategóriát, amelyek 

a kockázat fennmaradását jelzik a normál tartományon belüli magasabb vérnyomásértékek 

esetén.  

 

Az elsődleges hipertónia tünetei  

 

A hipertóniát ritkán kísérik tünetek, és felismerése általában szűrés révén, illetve olyankor 

történik, ha a beteg egy ettől független probléma miatt vesz igénybe egészségügyi ellátást. A 

magas vérnyomásban szenvedők egy része fejfájásról (különösen a fej hátsó részében és 

reggel), valamint állandó szédülésről, fülzúgás/csengésről, látászavarról, illetve ájulási 

epizódokról számol be. További jelei lehetnek a fáradtságérzet, a nehézlégzés, az orrvérzés, a 

mellkasi fájdalom és az idegesség. Igen gyakran előfordul, hogy a hipertónia 

szövődményeként károsodott szervek (pl. szív) okoznak különböző tüneteket. 

Fizikális vizsgálat során hipertónia gyanújára adhat okot, ha a szem hátsó részén található 

szemfenék szemtükrözéses vizsgálata kezdetben kereszteződési tünetet, előrehaladottabb 

stádiumban hipertóniás retinopathiát mutat ki. A hipertóniás retinopathia mértékét 

súlyosságtól függően hagyományosan I–IV. fokozatokra osztják, noha nem könnyű 

különbséget tenni az enyhébb típusok között. Az oftalmoszkópiás eredmények azt is 

jelezhetik, hogy mennyi ideje áll fenn a hipertónia az illetőnél.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADv
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rkering%C3%A9s#.C3.89r_.28anat.C3.B3mia.29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kock%C3%A1zat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Agyi_%C3%A9rkatasztr%C3%B3fa
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADvinfarktus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADvel%C3%A9gtelens%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria#art.C3.A9riat.C3.A1gulat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aorta#aortat.C3.A1gulat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aorta#aortat.C3.A1gulat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Veseel%C3%A9gtelens%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%BClet%C3%A9skor_v%C3%A1rhat%C3%B3_%C3%A9lettartam
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Magyar_Hypertonia_T%C3%A1rsas%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_sz%C5%B1r%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jdalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hall%C3%A1s#Tinnitus
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rnyom%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCd%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Orrv%C3%A9rz%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCnet#vizsg.C3.A1lat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_szem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Receh%C3%A1rtya#Retinopathia
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Másodlagos hipertónia  

 

Néhány további jel és tünet másodlagos hipertóniára utalhat, azaz olyan magas vérnyomásra, 

amelynek kiváltó oka meghatározható, például vesebetegség vagy endokrin betegség. A hasi 

elhízás, a glükóz intolerancia, a holdvilágarc, a „bölénypúp” és a lila striák például Cushing-

szindrómára utalnak. A pajzsmirigy betegsége (túlműködése) és az akromegália is okozhat 

magas vérnyomást, valamint jellegzetes panaszokat és tüneteket. A hasi zörej jelezhet vese-

artéria sztenózist (az arteria renálisok, a veséket ellátó artériák szűkületét), az alsó végtagok 

csökkent vérnyomása és/vagy a késleltetett vagy kihagyó combartéria pulzus pedig szívhez 

közeli aortaszűkületet jelezhet. A fejfájással, szívdobogással, sápadtsággal vagy 

verejtékezéssel kísért ingadozó hipertónia alapján mellékvese velő daganat feltételezhető. A 

súlyosan magas vérnyomást (mely eléri vagy meghaladja a szisztolés 180 vagy diasztolés 110 

értéket, és néha rosszindulatú vagy gyorsított hipertóniának nevezik) „hipertóniás krízis”-nek 

is nevezik. Az e szinteket meghaladó vérnyomásértékek a szövődmények magas kockázatát 

jelzik. Vannak, akiknél az ebbe a tartományba eső vérnyomás mellett sem jelentkeznek 

tünetek, ám körükben nagyobb valószínűséggel számolnak be fejfájásról (az esetek 22%-

ában) és szédülésről, mint az átlagnépesség körében. A hipertóniás krízis egyéb kísérő tünetei 

közé tartozhat a látás romlása és a szívelégtelenség miatti légszomj, illetve a veseelégtelenség 

miatti általános rossz közérzet. A legtöbb hipertóniás krízisben szenvedő embernél ismert a 

magas vérnyomás ténye, de további kiváltó okok vezethettek a hirtelen emelkedéshez. 

 

Szövődmények  

 

A hipertónia világszerte a korai halálozás legjelentősebb megelőzhető kockázati tényezője. A 

tartós magas vérnyomás általában az agyat, a szív- és érrendszert, a veséket és a szemet 

károsíthatja. 

 

A magas vérnyomás kialakulásának pontos oka legtöbbször ismeretlen. Az esetek 

többségében nem áll mögötte szervi elváltozás, ebben az esetben úgynevezett elsődleges 

(primer) vagy ismeretlen eredetű (esszenciális) hipertóniáról beszélünk. Ezzel szemben a 

másodlagos hipertónia meghatározható kiváltó okra vezethető vissza. Az elsődleges 

(esszenciális) hipertónia a magas vérnyomás leggyakoribb formája, amely az összes eset 90–

95%-át teszi ki. A vérnyomás szinte minden mai társadalomban az öregedéssel párhuzamosan 

emelkedik, és az öregkorban a magas vérnyomás kialakulásának kockázata jelentős. A 

hipertónia a gének és a környezeti tényezők bonyolult kölcsönhatásából ered. Számos olyan, 

gyakori gént azonosítottak, amelyek csekély hatással vannak a vérnyomásra, valamint néhány 

ritka gént is, amelyek nagy hatással vannak a vérnyomásra, de a magas vérnyomás genetikai 

alapja még mindig kevéssé ismert.  

 

Mivel a magas vérnyomás sokáig nem okoz panaszt, általában túl későn ismerik fel, amikor 

már egyéb károsodások is felléptek. Téves az a felfogás, hogy előrehaladott életkorban a 

magasabb vérnyomás is normálértéknek minősül, és nem okoz károsodást. Ezzel ellentétben 

az idősebb emberek a legveszélyeztetettebbek körébe tartoznak, ha magas a vérnyomásuk. A 

hipertónia kezeltetése ajánlott, ha a vérnyomás ismételten meghaladja a 140/90 Hgmm-es 

értéket. 

 

A hipertóniás betegek jelentős része nincs tudatában az állapotának.  

 

Az egész népességet érintő intézkedésekre van szükség a magas vérnyomás 

következményeinek csökkentése és a vérnyomáscsökkentő gyógyszerekkel folytatott terápia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Vese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bels%C5%91_elv%C3%A1laszt%C3%A1s%C3%BA_mirigyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCk%C3%B3z
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cushing-szindr%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cushing-szindr%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pajzsmirigy
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Akromeg%C3%A1lia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hang
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria#Vese-art.C3.A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria#Vese-art.C3.A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9ria#Combart.C3.A9ria
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mell%C3%A9kvese
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_agy
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADv
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rkering%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Emberi_szem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_emberi_%C3%A9let_szakaszai
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szükségességének visszaszorítása érdekében. A gyógyszeres kezelés megkezdése előtt 

életmódbeli változtatások javasoltak a vérnyomás csökkentése érdekében. A Brit Hypertonia 

Társaság (British Hypertension Society) 2004-es módszertani ajánlásai a következő 

életmódbeli változtatásokat javasolják mindenkinek, melyek összhangban állnak az Egyesült 

Államok magas vérnyomással kapcsolatos nemzeti ismeretterjesztő programja (National High 

BP Education Program) 2002-ben felvázolt ajánlásaival, és céljuk az elsődleges magas 

vérnyomás kialakulásának megelőzése: 

- Normál testsúly (pl. testtömeg-index 20–25 kg/m
2
) fenntartása. 

- Étrendi nátriumbevitel csökkentése napi <100 mmolra (<6 g nátrium-klorid vagy <2,4 

g nátrium naponta). 

- Rendszeres aerob testmozgás végzése, például gyors gyaloglás (≥ 30 perc naponta, a 

hét szinte minden napján). 

- Az alkoholfogyasztás korlátozása. 

- Gyümölcsben és zöldségben gazdag étrend követése (pl. legalább öt adag naponta). 

 

Az eredményes életmódbeli változtatás a vérnyomást éppen annyira csökkentheti, mint a 

vérnyomáscsökkentő gyógyszer. Két vagy több életmódbeli változtatás kombinálásával még 

jobb eredményeket lehet elérni. A magas vérnyomás kezelésének első fajtája azonos az 

ajánlott megelőző életmódbeli változtatásokkal, és a következő elemeket tartalmazza: étrendi 

változtatások, testmozgás, túlsúlycsökkentés, egészségesebb étrend, dohányzás abbahagyása 

és a kávé (koffein) fogyasztásának csökkentése. Mindezekről a változtatásokról kimutatták, 

hogy jelentősen csökkentik a hipertóniában szenvedők vérnyomását. Az életmódbeli 

változások akkor is ajánlottak, ha a vérnyomás olyan szintre emelkedik, amely indokolja az 

azonnali gyógyszerezést. 

 

A hipertónia visszaszorítása érdekében a lelki stressz csökkentését célzó különböző 

programokat hirdetnek, mint például a biofeedback (biológiai visszacsatolás), a relaxáció, 

vagy a meditáció.  

 

Jelentős előnyökkel jár az étrendi változtatás, mint például az alacsony nátriumtartalmú 

étrend. A hosszú távú (több mint 4 hetes) alacsony nátriumtartalmú étrend fehérbőrű 

embereknél hatékonyan csökkenti a vérnyomást, mind magas, mind normális 

vérnyomásúaknál. Szintén csökkenti a vérnyomást a gyümölcsökben, zöldségekben, alacsony 

zsírtartalmú tejtermékekben gazdag étrend.  

 

A magas vérnyomás kezelésére ajánlott az életkornak megfelelő aerob kapacitás 70%-át, 

illetve a szubmaximális szívfrekvenciát nem meghaladó, rendszeres fizikai aktivitás: 

gyaloglás, kocogás-futás, kerékpározás, úszás legalább hetente háromszor, de lehetőleg 

minden nap, alkalmanként 30-60 perces időtartamban. 

 

Érszűkület 

 

Az érszűkület az egyik legelterjedtebb civilizációs betegség. Érszűkület talaján alakulnak ki 

olyan sokszor halálos szövődmények és másodlagos betegségek, mint a: 

- szívinfarktus 

- lábszárfekély és üszkösödés 

- veseelégtelenség 

- agylágyulás 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Medit%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1trium
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91r_(anat%C3%B3mia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%91r_(anat%C3%B3mia)


TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1128 

 

40 

  

Az érszűkület idejében való felismerésével elkerülhetőek a súlyos szövődmények, mint a 

szívinfarktus, agylágyulás, végtag elhalás, lábamputáció, lábszárfekély. Már fennálló 

érszűkület estében a helyes kezelés megválasztásához pontosan ismerni kell az érszűkület 

értékét és azt, hogy mely ereket milyen fokban érint az érszűkület - személyre szabott 

terápiával kell kezelni 

 

Érszűkület megelőző és csökkentő életmód 

 

Az érszűkület kialakulásáért elsősorban az életmód a felelős. Természetesen léteznek családi, 

genetikai hajlamok, de hogy a hajlamból betegség lesz-e, az az életmódtól függ: 

- helyes táplálkozás 

- mozgás (különös tekintettel az ülő foglalkozást végző emberekre) 

- dohányzás mellőzése (fogamzásgátlók szedése és dohányzás együttesen magas 

rizikófaktort eredményez) 

 

Az érszűkület jelei, tünetei 

 

Az érszűkület jelei, tünetei aszerint alakulnak, hogy az érszűkület hol a legjelentősebb a 

szervezeten belül. Általánosságban elmondható, nincs olyan, hogy csak egy érben lenne 

érszűkület. Ha a szervezet egyik erében érszűkület van, akkor biztosak lehetünk, hogy más 

erek is érszűkületesek. 

 

Alsó végtagi érszűkület jelei, tünetei 

 

Az alsó végtagi érszűkület jelei igen gyakran figyelhetőek meg. Kialakulásuk hátterében az 

alsó végtag oxigén ellátási zavara áll. 

- lábszár fájdalom - mely járásra fokozódik, nyugalomban szűnik 

- lábikra görcs 

- hideg lábfej 

- pulzus tapinthatatlansága a lábfejen 

- érzészavar a lábszáron, lábfejen 

 

Koszorú-érszűkület jelei, tünetei 

 

A koszorú érszűkület jelei általában azonnali beavatkozást igényelnek. Hátterükben 

szívinfarktus, vagy azt megelőző állapot áll. 

- nyomó, szorító mellkasi fájdalom - általában bal karba sugárzik, nyugalomra szűnik 

(ha nem szűnik, akkor szívinfarktussal állunk szemben, azonnal mentő hívandó!) 

- szívritmuszavar 

- légszomj 

 

Nyaki érszűkület jelei, tünetei 

- A nyaki érszűkület jelei hátterében az agy csökkent oxigén ellátottsága áll. 

- szédülés 

- látászavar 

- fej hátra hajlításánál szédülés 

- fülzúgás 

 

Agyvérzés 
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Az agyvérzés, vagy más néven a stroke, agyi károsodás. Ez a károsodás járhat átmeneti, de 

sajnos végleges következményekkel is. Kiváltó oka az, hogy az agy körülírt területei 

valamilyen okból kifolyólag nem jutnak elegendő oxigénhez vagy tápanyaghoz. Jelenleg 

hazánkban a daganatos és szívet érintő betegségek után ez a harmadik leggyakoribb 

egészségügyi károsodás, mely nagy százalékban halállal végződik. 

 

Az agyvérzésnek két fajtája van: 

- Oxigénhiány miatt bekövetkező stroke 

- Vérzéses stroke 

 

A legújabb kutatások szerint az agyvérzés és az alvászavar összefügg. Azt eddig is tudtuk, 

hogy az alvászavar rengeteg betegséget okozhat közvetetten azáltal, hogy jelentősen csökkenti 

a szervezet védekezőképességét, és hosszútávon súlyos általános egészségromláshoz vezet. 

Alvás közben ugyanis csökken az agy irányába áramló vér mennyisége, tehát a kis ereknek ki 

kell tágulniuk ahhoz, hogy minél több vért tudjanak befogadni. Ha ezek a kis vérerek azonban 

már korábban károsodtak, az agy nem kap elegendő vért. Normális esetben az ember ilyenkor 

felébred, de azok között, akik súlyos alvászavarban szenvednek, ez nem mindig így történik. 

Felébredés helyett agyvérzés következik be. Az oxigénhiány miatt fellépő stroke a 

leggyakoribb. Ez annyit jelent, hogy az esetek nyolcvan százalékában erről van szó. A fellépő 

hiány miatt az artériák – melyek lehetnek akár agyi artériák is - elzáródnak, és emiatt lép fel 

az agyvérzés maga. A ritkábbik eset a vérzéses stroke, mely során közvetlenül az agyi artéria 

reped meg. Ennek hatására az oxigén és a vér nem jut el a célállomásba, valamint a kiáramló 

vér hatására megnő a koponyában lévő nyomás is. Egyik eset sem feltétlenül halálos, de 

nyoma mindenképpen marad a betegen. 

 

Tünetei: 

 

- Erős fejfájás 

- Hányinger, hányás 

- Szédülés 

- Féloldali bénulás 

- Féloldali érzékzavar, érzékkiesés 

- Beszédzavar 

- Beszédképtelenség 

- Látáskárosodás 

- Eszméletvesztés 

- Pupillatágulás 

 

Mi okozhat agyvérzést? 

 

Hogyan lehetséges az, hogy az orvostudomány rohamosan fejlődik, rengeteg új gyógyszer 

jelenik a meg piacon, és ennek ellenére képtelenség lecsökkenteni az agyvérzések számát? 

Úgy, hogy a probléma mesterségesen nem megelőzhető. Kiváltó okai ugyanis főleg 

életmódunkban keresendőek. A stressz, a dohányzás, a cukorbetegség, a szívbetegség, az 

érelmeszesedés, az intravénás drogok és az alkoholfogyasztás is hozzájárulnak. 

 

Cukorbetegség - diabétesz 

 

A diabétesz számtalan súlyos szövődménnyel járhat, ezért fontos felhívni rá a figyelmet 

Magyarországon körülbelül ötszázezer ember szenved diabéteszben, és vélhetően sokakban 
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jelen van a betegség úgy, hogy nincs is tudomásuk róla. A cukorbetegség a belső elválasztású 

mirigyeket érintő leggyakoribb rendellenesség, melyet a hasnyálmirigy által termelt inzulin 

nevű hormon elégtelensége vagy hiánya okoz. 

A szervezet az inzulin segítségével juttatja a cukrot a sejtekbe, ezért a hormonhiány 

következtében kórosan magas cukorszint alakul ki a vérben és a vizeletben. Ez különböző 

panaszokat és működési rendellenességeket okoz. 

 

A betegség két fő típusa 

 

1-es típusú cukorbetegség 

 

Más néven inzulinfüggő vagy fiatalkori diabétesznek is hívják. Többnyire negyven éves kor 

alatt jelentkezik, de leggyakrabban kamaszkorban diagnosztizálják. A betegség általában 

hirtelen alakul ki, mert az inzulintermelés a hasnyálmirigy sejtjeinek pusztulása miatt teljesen 

leáll. 

 

2-es típusú cukorbetegség 

 

Nem inzulinfüggő vagy időskori diabéteszként is ismert, és általában a negyven éven 

felülieket érinti. Oka részben az, hogy a termelt hormonmennyiség nem elégíti ki a szervezet 

inzulinszükségletét, részben pedig lecsökkenhet a szervezet inzulin iránti érzékenysége – ezt 

az állapotot a szaknyelv inzulinrezisztenciának hívja. A hasnyálmirigy eleinte úgy próbálja 

helyrehozni a hibát, hogy több inzulint termel, de erre hosszú időn keresztül képtelen, ezért 

végül nem tud elegendő mennyiséget kiválasztani ahhoz, hogy stabilizálja a vércukorszintet. 

 

A diabétesz első tünetei: 

- Kimerültség. 

- Látászavarok. 

- Kóros szomjúság. 

- Testsúlycsökkenés. 

- Gyakori vizeletürítés. 

- Visszatérő gombás fertőzések. 

 

Okok és kockázati tényezők 

 

A cukorbetegség mindkét típusának kialakulásában szerepet játszanak genetikai tényezők, de 

megjelenését vélhetően környezeti hatások idézik elő. Az 1-es típusú cukorbetegséggel 

újonnan diagnosztizált betegekben olyan antitesteket találtak, melyek a tehéntejben előforduló 

egyik fehérjével szemben fejtik ki hatásukat. Ez alapján néhány kutató úgy véli, hogy a 

csecsemők tehéntejkeverékkel történő táplálása a hasnyálmirigy sejtjeinek elpusztítására 

ösztönözheti az immunrendszert. Ennél elterjedtebb nézet, hogy az 1-es típusú cukorbetegség 

a hasnyálmirigyet károsító vírusos fertőzés következtében alakul ki. 

 

A 2-es típusú cukorbetegség jóval gyakrabban fordul elő, mint a fiatalkori típus. A kockázati 

tényezők közé tartozik az elhízás, az időskor, illetve az, ha a betegség korábban már 

előfordult a családban. A túlsúlyosság – különösen a deréktájon kialakult zsírpárna - azért 

számít rizikófaktornak, mert az elhízás növeli a szervezet inzulinrezisztenciáját, vagyis a test 

nem tudja a hormont hasznosítani. A fogyás és az aktív életforma viszont csökkenti az 

inzulinnal szembeni ellenállást. A statisztikák azt mutatják, hogy a cukorbetegség e 

formájában szenvedő betegek száma világszerte emelkedik. A jelenség azzal magyarázható, 
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hogy a fejlett világ lakossága egyre kevesebbet mozog, és egyre nagyobb százaléka küzd 

jelentős túlsúllyal. 

 

Kezelési lehetőségek 

 

A cukorbetegséget a cukorszintet ellenőrző vérvizsgálattal mutatják ki. A kivizsgálás 

keretében vizeletmintát vesznek, és terheléses vércukorvizsgálatot is végeznek. Az 1-es típusú 

cukorbetegség könnyebben kimutatható, mint a 2-es típusú. Az utóbbi akár tíz évig is rejtve 

maradhat. Az előbbiben szenvedő betegeknek állandóan inzulint kell kapniuk, mert a 

szervezetük képtelen a hormon termelésére. Az adott személy életmódjától függően naponta 

maximum öt alkalommal kell beadni az injekciót.  

 

Fontos a kiegyensúlyozott étrend - a vércukorszint egyensúlyának fenntartása érdekében. 

A 2-es típusú cukorbetegség kezdetben sikeresen kezelhető rendszeresen alkalmazott 

inzulininjekciók nélkül is. A megfelelő étrend, a rendszeres testmozgás, a testsúly csökkenése 

és az inzulin hatékony felhasználását elősegítő, szájon át szedett gyógyszerek mind fontos 

szerepet játszanak a betegség kezelésében. Az előrehaladott esetekben viszont csak 

inzulininjekciókkal lehet stabilizálni a vércukorszintet. Várható, hogy a jövőben az 

inzulininjekciót az orr- és szájspray-k, tapaszok, tabletták, valamint inhalálók váltják fel. 

 

Szövődmények 

 

A cukorbetegek többségének megvan a lehetősége, hogy egészséges életmódot folytasson. Ha 

azonban a betegséget nem kezelik gondosan, fennáll a súlyos szövődmények kialakulásának 

veszélye. Az 1-es típusú cukorbetegség rövid távú kockázata a diabéteszes kóma. Ez annak 

következtében alakul ki, hogy a szervezet a zsírt és az izmokat bontja le az 

energiatermeléshez, ami az egészséges testben a cukor felhasználásával történik. 

 

Mindkét típusú cukorbetegség vezethet olyan szövődményekhez, melyeket a tartósan magas 

vércukorszint véredényekre és idegekre gyakorolt hatása okoz. 

Kezeletlen diabétesz következtében kialakulhat szívkoszorúér-betegség, stroke, vesebetegség, 

valamint idegkárosodás és a lábfej elégtelen vérellátása, ami súlyos esetekben csak 

amputációval kezelhető. A cukorbetegek retinopátiája, a szem ideghártyájának károsodása 

vakságot okozhat. Hazánkban körülbelül 32-36 ezerre tehető az e betegség miatt kialakult 

csökkent látással küzdők száma. 

 

Allergia 

 

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan anyagokra, amelyek  egészséges 

(=nem allergiás) egyéneknél semmilyen választ nem váltanak ki a szervezetből. 

 

Az allergia tüneteket okozó anyagokat allergéneknek nevezzük. Ilyenek lehetnek például  

virágok pollenjei, állati szőrök, atka, penész spórák, különböző állatok mérgei, 

mikroorganizmusok, bizonyos élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, fémek stb. Az allergia 

tehát az immunrendszer „tévedésének” következménye, eltúlzott válasza egy egyébként 

ártalmatlan anyagra. A szezonális allergiát sokszor szénanáthának is szokták nevezni. 

 

Az allergiás betegség kialakulásának folyamata nem ismert pontosan. Néhány körülményről 

azonban bebizonyították, hogy szerepet játszhat az allergia kialakulásában: genetikai hajlam, 

http://www.allegra.hu/MainSection/Mit-kell-tudni-az-allergiarol/Hogyan-kezeljem/allergia-kezelese.aspx?idpage=298
http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Mit-kell-tudni-az-allergiarol/Mi-az-allergia/default.aspx?idPage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Mit-kell-tudni-az-allergiarol/Hogyan-kezeljem/allergia-kezelese.aspx?idpage=298
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dohányzás a családban,háziállatok tartása a lakásban a lakókörnyezet és munkahelyi 

környezet bizonyos jellemzői (levegőszennyeződés, urbanizáció, párás, zárt helyiségek) stb. 

 

Nem szükségszerű, hogy az allergia tünetei kizárólag azon a helyen jelentkezzenek, ahol az 

szervezet találkozik az allergénnel (szem-, száj- vagy orr-nyálkahártya, bőr, emésztőrendszer). 

A tünetek megjelenésének helye változik attól függően, hogy milyen szervben történik 

az allergiás reakció. Azok az allergének, amelyek a levegőben szállnak (mint például a 

pollen, vagy a gomba spórák) a légutak és a szem nyálkahártyájának a gyulladását okozzák 

(szénanátha tünetek). Amennyiben az allergén bekerül a tüdőbe, asztmás tüneteket is okozhat, 

ilyenkor kialakulhat nehézlégzés, köhögés, sípolás. 

 

Ha az allergén az emésztőrendszerbe kerül, a következő tünetek jelentkezhetnek: hasüregi 

fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, hasmenés. 

A bőrön jelentkező allergiás reakciók, mint az ekcéma vagy a csalánkiütés bőrpírrel, 

duzzadással járnak. 

 

A megelőzésért illetve a tünetek csökkentéséért annyit tehetünk, hogy immunrendszerünket 

megerősítjük a helyes táplálék bevitellel, edzzük szervezetünket a szabad levegőn végzett 

mozgással, kerüljük vagy kiküszöböljük a stresszhelyzeteket. Súlyosabb, vagy idült allergia 

esetén kerüljük a kiváltó okokat és lehetőség szerint természetes úton és szerekkel kezeljük a 

fellépő tüneteket. 

http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Mit-kell-tudni-az-allergiarol/Hogyan-kezeljem/allergia-kezelese.aspx?idpage=298
http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Allergia-Magyarorszagon/Pollen-szotar/pollen-szotar.aspx?idpage=304
http://www.allegra.hu/MainSection/Mit-kell-tudni-az-allergiarol/Hogyan-kezeljem/allergia-kezelese.aspx?idpage=298
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Túlzott 

szénhidrát 

bevitel 

VII. Problématérkép 

A problématérképet a kérdőívre adott válaszok értékelése alapján készültek el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egészséges életvitel szokásrendszere kevés családnál épült be 

 

Nem megfelelő táplálkozási szokások 

 

Aktív – passzív pihenés aránya nem 

megfelelő 

 

Magas a családban az előforduló 

örökölhető betegségek száma 

 
 

Kevés 

zöldség, 

gyümölcs 

fogyasztása 

 

Kevés 

folyadék 

bevitel 

 

Túlzott zsír 
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túra 

Kevés 

testmozgás 

 

Nem szentelnek 

kellő figyelmet 

az egészséges 

életmódnak 

Túlzott TV 

és 

számítógép 

használat 

Nem 

jellemző a 

tudatos 

prevenció 
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VIII. Stratégia terv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégiai tervünket a problématérkép alapján építettük fel. Céljaink megfogalmazását a 

legfontosabb problémák határozták meg. A fő problémából adódó fejlesztendő, alakítható 

területek cselekvési programunk elemeit jelölték ki.  

 

Fő stratégiai célunk: Az egészséges életvitel elemeinek beépítése az óvodás-bölcsődés 

gyermekek és családjaik szokásrendszerébe 

 

Feladataink:  

- Az egészségesebb táplálkozáshoz szükséges kompetenciák alakítása /hajlandóság, 

igény, tudatosság/ 

- Aktív-passzív pihenés helyes arányának, a mozgás egészségre gyakorolt hatásának 

tudatosítása 

- A helyes táplálkozás és életvitel preventív hatásának megismertetése, különös 

tekintettel az öröklődő betegségekre /magas vérnyomás, infarktus, daganatos- és 

légzőszervi megbetegedések/ 

 

Kiemelt feladat: 

- Hátrányok csökkentése és esélyegyenlőség megteremtése az egészségnevelés 

területén. 

Módszereink: 

- Tájékoztatás. 

- Ismeretnyújtás. 

 

Az egészséges életvitel elemeinek beépítése az óvodás-bölcsődés gyermekek 

és családjaik szokásrendszerébe 

Az egészségesebb 

táplálkozáshoz 

szükséges kompetenciák 

alakítása 

 

Kóstolás 

 

Kiadványok 

Mozgásos  

programok 

szervezése 

 

Tanácsadás 

Figyelem-

felkeltő 

plakátok, 

kiadványok 

Aktív – passzív 

pihenés, mozgás 

hatásának 

megismertetése 

Prevenció az öröklődő 

betegségek kapcsán, 

életvitel, életmód 

változtatás segítése 

 

Programok 

Tanácsadás, 

szűrő-

vizsgálatok, 

állapot-

felmérés 
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- Preventív tanácsadás. 

- Mozgásos tevékenységek felajánlása. 

- Plakátok, szórólapok felhasználása. 

- Egyéni tapasztalás útján történő információszerzés lehetőségének biztosítása. 

 

Célcsoport: 

- Bölcsődés gyermekek és családjaik. 

- Óvodás gyermekek és családjaik. 

- Óvodai és bölcsődei dolgozók. 

 

Kiemelt célcsoport: 

Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik. 

 

A hátrányos helyzetű célcsoportok bevonását az esélyegyenlőség megteremtésével érhetjük el 

legjobban, amelynek a célja, hogy minden dévaványai bölcsődés és óvodás gyermek és 

szüleik hozzáférjenek a programokhoz. Ezt egyfelől lehetővé teszi a TÁMOP-6.1.2-es 

pályázati forrás, amelynek köszönhetően a programok ingyenesen biztosíthatóak a 

célközönség számára.  

 

Programjaink szervezésekor fontos cél, hogy minél többen értesüljenek a lehetőségről és 

vegyenek részt az előadásokon, illetve rendezvényeken. A szokásos helyi csatornákon 

(honlap, helyi újság, plakátok, szórólapok elhelyezése a közintézményekben) túl a civil 

szervezeteket külön értesítjük a programról, rendezvényről, és kérjük segítségüket, hogy az 

információkat továbbítsák a lakosság felé, és ösztönözzék a részvételt.  

 

A programok időpontját úgy határozzuk meg, hogy a célcsoport számára minél optimálisabb 

legyen, gyermekprogramok esetében a kisgyermekek napi ritmusának megfelelően ne essen a 

délutáni altatás időpontjára és ne ütközzön más rendezvénnyel stb. 

 

Az intézménybe járó gyermekek adatai 

 

Nevelési 

év 

Gyermekek 

száma 

összesen 

Integráltan 

nevelt, 

oktatott 

Hátrányos 

helyzetű 

gyermek 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

Férőhelyek 

száma 

2010/11 225 10 123 21 220 

2011/12 208 6 116 18 220 

2012/13 213 2 108 12 220 

2013/14 196 7 98 9 220 

 

Esélyegyenlőség 

 

Arra törekszünk, hogy minél nagyobb arányban vonjuk be a programokba a leghátrányosabb 

helyzetű célcsoportokat, javítsuk a programokban való részvételi arányukat. Az 

esélyegyenlőséget nagymértékben segíti, hogy a szolgáltatások térítésmentesek. A 

célcsoportok konkrét meghatározása során beazonosítjuk azokat a kommunikációs 

csatornákat és azokat a módszereket is, amelyekkel e célcsoportok a legmagasabb arányban 

elérhetők és bevonhatók.  
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IX. Cselekvési program 

 

2014-től 2017-ig 

 

 

Egészséges 

táplálkozás 

szokásrend

-szerének 

alakítása 

Tervezett 

program 

Tevékenység 

célja 

Résztvevők 

köre 

Meg- 

valósítás 

ideje 

Szervezési 

feladat 
Sikerkritérium 

Vitamin-nap: 

zöldség, gyümölcs 

Ismerjenek meg minél 

több nyers zöldség és 

gyümölcsfajtákat 

Bölcsődés, 

óvodás 

gyermekek 

2014-2017-ig 

 

Hetente 

Megfelelő 

mennyiségű és 

minőségű alapanyag 

biztosítása 

A gyermekek 

igénylik a változatos 

zöldség és 

gyümölcs-

fogyasztást 

Vitaminsaláták 

kóstolása, 

elkészítésének 
megismertetés  

„Recept 

varázs” 

A szülők ismeretei 

bővüljenek zöldségek 

és gyümölcsök 
felhasználásáról  

Gyermekek, 

szülők 

2014-2017-ig 

 

November,  
Április 

Eszközök biztosítása, 

a saláták elkészítése, 

kínálás feltételeinek 
megteremtése 

A szülők és 

gyermekek is 

megismerkednek 
egyszerűbb 

gyümölcs- és 

zöldség felhasználási 

módokkal 

„Süssünk, süssünk 

valamit!” 

egészséges 

sütemények 

készítése, kóstolása 

Épüljenek be a sütés-

főzés 

szokásrendszerébe az 

egészségesebb 

alapanyagok használata 

Szülők, 

gyerekek 

2014-2017-ig 

 

Advent – 

Karácsony 

Alapanyagok és 

eszközök biztosítása, 

sütés, majd kínálás 

feltételeinek 

megteremtése 

A szülők 

megismerkednek a 

reform-konyha alap-

anyagaival, 

egészséges 
édességek 

„Recept varázs”- 

szórólapon 

egészséges 

alapanyagú 

ételleírások 

 

Minél szélesebb körben 

ismerjék meg a 

hagyományostól eltérő, 

egészségesebb ételeket 

Szülők 2014-2017-ig 

 

Havonként 

Nyomtatványok 

elkészítéséhez a 

feltételek 

megteremtése, 

receptgyűjtés 

Sok szülőhöz 

eljutnak a receptek 

és ki is próbálják 

azokat. 

„Élet-víz” 

Víz-íz, kóstolás 

termék-ismertető 
kiadványok 

A vízfogyasztás 

kultúrájának alakítása 

Szülők, 

gyermekek, 

óvodai, 
bölcsődei 

dolgozók 

2014-2017-ig 

 

Október  
Március 

Különböző vízfajták, 

poharak biztosítása,  

Valamennyi 

célcsoport 

megismeri a 
különböző élettani 

szempontból fontos 

összetételű 

vízfajtákat 

„Kenyérkereső” 

Különböző 

kenyérfajták 

kóstolása-teljes 

kiőrlésű-tönköly és 
durumbúza,stb 

Táplálkozás 

egészségügyi 

szempontból 

értékesebb lisztfajták 

megismertetése 

Szülők, 

gyermekek, 

óvodai, 

bölcsődei 

dolgozók 

2014-2017-ig 

 

Május 

 

A helyi pékséggel 

együttműködve a 

különböző 

lisztfajtákból készült 

kenyér, péksütemény 
beszerzése 

Minél többen 

fogyasztják, és egyre 

gyakrabban 

döntenek vásárláskor 

is a teljes kiőrlésű és 
egyéb élettani 

szempontból fontos 

összetevőjű pékáruk 

mellett 

Aktív-

passzív 

pihenés, 

mozgás 

„Gurulovi” 

kerékpártúra a 

határba 

Minél több időt 

töltsünk aktív 

mozgással a szabadban 

Szülők, 

gyermekek, 

óvodai, 

bölcsődei 

dolgozók 

2014-2017-ig 

 

Október 

Plakátkészítés, 

útvonaltervezés 

Minél több gyermek 

és felnőtt vesz részt 

a kiránduláson 

Kirándulás 
a Kunlovardába és a 

túzoktelepre 

Minél több gyermek 
vegyen részt a 

szervezett 

tevékenységben 

Óvodás 
gyermekek és 

dolgozók 

2014-2017-ig 
 

Október 

Május 

Úti cél kijelölése, 
autóbusz 

megrendelése és 

program-szervezés 

Valamennyi óvodás 
gyermek az esély-

egyenlőséget is 

figyelembe véve – 

túrázik 

Egészség-fórum A problémák őszinte 

feltárása, segítségadás  

Szülők 

dolgozók 

gyermek-orvos 

2014-2017-ig 

 

Február 

Tájékoztató plakát 

készítése, 

helybiztosítás, 

időpont-egyeztetés a 

gyermekorvossal 

Választ kapnak 

kérdéseikre, 

javaslatot 

gyermekükkel 

kapcsolatos 
egészségügyi 

problémáik 

megoldására 

Oviolimpia Játékos versenyeken 

különböző 

mozgásformák 

gyakorlása 

Nagy csoportos 

gyermekek 

2014-2017-ig 

Január 

Helyszín, eszköz, 

díjak biztosítása 

Élményként élik 

meg a mozgásos 

verseny-

tevékenységeket 

Zenés esti torna Minél több szülőt 

becsalogassunk a 

tornára 

Szülők 2014-2017-ig 

 

Heten-te 

Helyszín, oktató, 

eszközök biztosítása, 

szórólapok 

Egyre többen 

vesznek részt a 

tornán 

Prevenció 

„Egy csepp 

figyelem”/ 
vércsepp formájú 

plakáton folyamatos 

Minél szélesebb körű 

tájékoztatást adjunk 
egészséges életvitel 

témakörben 

Szülők 2014-2017-ig 

 
Havonta 

Tájékoztatóanyag 

összeállítása, 
nyomtatása, 

kihelyezése az 

Minél több fontos 

információ eljut 
egyre több emberhez 
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tájékoztatás, 
tanácsadás, 

figyelemfelhívás 

óvodákban, 
bölcsődébe 

Filmvetítés- 

egészségtémában 

Prevenció-fogászati, 

tisztálkodási, 

táplálkozási 

témakörben 

Gyerekek 2014-2017-ig 

 

Április 

DVD, vetítővászon, 

projektor biztosítása 

A gyermekek 

ismeretei bővülnek 

egészségük 

érdekében 

Egészségnap Állapotfelmérés 

/testsúly, testzsír, 

vérnyomás, stb./ 

Szülők, 

gyerekek 

2014-2017-ig 

 

Május 

Szakemberek, 

eszközök, helyszín 

biztosítása 

Több szülő és 

gyermek kap 

tájékoztatást 

egészségi állapotáról 

Kontrollkérdőív Képet kapjunk 

egészségnevelő 
munkánk 

eredményességéről 

Nagy csoportos 

gyermekek, 
szülők 

2015-2017-ig 

 
Május 

Kérdőívek kiosztása, 

feldolgozása 

Az adatok javuló 

tendenciát mutatnak 
a szülők és gyerekek 

körében egyaránt 

 Sószoba használata Légúti megbetegedések 

prevenciója 

Gyermekek, 

szülők, 

dolgozók 

2014-2017-ig 

 

Novembertől 

Áprilisig 

Helyiség 

karbantartása, 

sókoncentrátum 

folyamatos 

ellenőrzése 

Csökkenő tendenciát 

mutat a légúti 

megbetegedések 

száma 

 

A cselekvési terv egy nevelési évre készül, a megvalósítási folyamat végén kérdőívvel és 

interjúval az érintett célcsoportot újra megkérdezzük az egészségügyi szokásrendszerükről A 

kapott válaszokat összehasonlítjuk a kiindulási eredményekkel. Ez alapján, szükség esetén 

módosítjuk egészségtervünket anélkül, hogy alapjaiban megváltoztatnánk. A változtatás 

inkább helyszínre, vagy időpontra vonatkozhat. Igény szerint a program bővíthető.  

 

9.1. Fenntarthatóság 

 

A programok tervezésekor is szem előtt tartjuk azt, hogy miként lesz az fenntartható a 

pályázati források megszűnése után és arra törekszünk, hogy a célcsoport igényeinek 

megfelelő szolgáltatásokat hosszú távon fenntarthassuk.  Feltétlenül támogatjuk az egészség 

és fenntartható fejlődés alapelveinek megvalósítását. Ezek a keretek kölcsönösen megerősítik 

egymást, közelebb hozzák egymáshoz az egészséggel és  fenntartható  fejlődéssel  kapcsolatos  

célokat  Helyi szinten, de átfogó szemléletmódnak megfelelően célunk fenntartani a fejlődést, 

bizosítva a különböző társadalmi rétegek, nemek és etnikai csoportok egyenrangúságát, 

javítva bölcsődébe, óvodába  járó gyermekeknek és szüleinek életminőségét. A programok 

főbb megvalósulási színterei az oktatási nevelési intézmény, és a helyi közösségek.  

 

A projekt fenntarthatóságát minimum 3 évre tervezzük. 
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X. Kommunikációs terv 

A cselekvési program megvalósítása szempontjából a nyilvánosságnak kiemelkedő szerepe 

van. A kommunikációs terv célja, hogy lehetővé váljék az egészségtervben megfogalmazottak 

részletes és teljes körű megismerése, illetve folyamatos kommunikáció hatására változzon az 

egyéni motivációk, a választható magatartásmodellek köre. A kommunikáció nem egyirányú 

folyamat és nem csupán a benne résztvevőket – a program kedvezményezettjeit – érinti, 

hanem az Alapítvány munkatársait és a közreműködő szakértőket is célozza. 

 

Minden olyan lehetőséget fel kell használni, amelynek segítségével elérhetjük az érintetteket, 

és tájékoztathatjuk a tágabb környezetet is a folyamatról, a kimenő (output), pl. az 

aktivitásról, részvételről és a kimenet eredményeiről. 

 

10.1. Belső kommunikáció 

 

1. A project kedvezményezettjeivel történő folyamatos kapcsolattartás, motiváció 

fenntartása (bátorítás, információ biztosítása, részvételen alapuló munka 

megvalósítása) a project teljes idejében. 

a.)  vezetői levél, melyben tájékoztatást kapnak a munkatársak, szülők a 

pályázatról, a részletes cselekvési programról 

b.) csoportmegbeszélések, konzultációs alkalmak, jelentkezések. 

 

2. A tevékenységek közötti koordináció, párbeszéd és tájékoztatás.  

Feladat: kapcsolattartási lehetőségek, tájékoztatási formák megteremtése és 

működtetése a nyert programok között. 

 

3. A projektmenedzsment információval való ellátása, visszajelzések adása és kérése. 

Egyrészt a szakértők jelzésein, tájékoztatási kötelezettségén, másrészt a résztvevők 

folyamatos visszajelzésein alapul. Feladat még az időbeosztás, változások 

menedzselése a projekt során. 

 

4. Szakértőkkel történő konzultáció. A projektben résztvevő szakemberek 

információs fórumának indítása a projektcélok teljes körű megismertetésére, a 

hatékonyság folyamatos monitorozására. 

 

5. Projektdokumentációs rendszer működtetése. Ütemterv, eseménynaptár, jelenléti 

ív alkalmazása. 

 

10.2. Külső kommunikáció 

 

1. Tervezett tájékoztató anyagok készítése. 

 

2. Saját online felület folyamatos aktualizálása. 
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1. számú melléklet 
 

ÉLETMÓD KÉRDŐÍV 

 

A kérdőív a „Hétszínvirág Alapítvány a Dévaványai óvodásokért” TÁMOP – 6. 1. 2. 11/1 

2012-1128 kódszámú pályázat Egészségre nevelő programok megvalósítása kapcsán készült. 

Az alábbi kérdések megválaszolásával kérem, segítse munkánkat abban, hogy fenti 

pályázathoz felmérjük az Ön és gyermeke/i/ egészségi állapotát, életmódját. A kérdőív 

kitöltése önkéntes és névtelen, kb. 10-15 percet vesz igénybe. A kérdéseknél a megfelelő 

válasz aláhúzandó. Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 

 

1. A kitöltő neme: 

 

- férfi 

- nő 

 

2. A kitöltő szülő életkora: 

 

- 20-30 év 

- 30-35 év 

- 35 év feletti 

 

3. Testtömeg:……………..kg 

Testmagasság:…………cm 

 

4. Családjára jellemző a túlsúly? 

 

- fogyókúrázik 

- nem foglalkozik vele 

- nincs 

5. Lakáskörülményeik: 

 

- külön szobája van mindenkinek 

- testvérek egy szobában laknak 

- csak egy szobánk van, mindannyian együtt vagyunk 

- egyéb………………………………………………………………………….. 

 

6. Dohányzik? 

 

- igen, rendszeresen 

- alkalmanként 

- nem dohányzom 

- passzív dohányos vagyok (mások dohányfüstjét vagyok kénytelen viselni) 

- egyéb:…………………………………………………………………….. 

 

7. Végez-e rendszeresen valamilyen testmozgást: 

- igen, rendszeresen edzek 

- alkalmanként 
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- ritkán 

- soha 

- egyéb:…………………………………………………………………………. 

 

8. Jár-e fogászati szűrővizsgálatra /legalább évente egyszer/? 

 

- igen  

- nem 

- egyéb:…………………………………………………………………………… 

 

9. Átlagosan naponta hány órát ül számítógép előtt? 

 

- 1 óránál kevesebbet 

- 1-2 óra közötti időtartamot 

- több, mint 2 órát 

- egyéb:………………………………………………………………………….. 

 

10. Átlagosan naponta hány órát ül gyermeke a számítógép előtt? 

 

- 1 óránál kevesebbet 

- 1-2 óra közötti időtartamot 

- több, mint 2 órát 

- egyéb:………………………………………………………………………….. 

 

11. Reggelente kipihenten ébred? 

 

- igen, mindig kialszom magam 

- alkalmanként fáradtnak érzem magam 

- mindig fáradtan ébredek 

- egyéb:…………………………………………………………………………. 

 

12. Reggelente gyermeke kipihenten ébred? 

 

- igen, mindig kialussza magát 

- alkalmanként fáradtnak érzi magát 

- gyakran fáradtan ébred 

- egyéb:…………………………………………………………………………. 

 

13. Kivel osztja meg bizalmas, lelki problémáit, gondjait, ha vannak? 

 

- nincsenek ilyen lelki problémáim 

- barátokkal, haverokkal 

- szüleimmel, családommal 

- szakemberrel /pszichológus stb./ 

- egyéb…………………………………………………………………………. 

 

14. Szorul-e Ön rendszeresen valamilyen gyógyszeres vagy orvosi kezelésre? 

 

- igen 

- nem 
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- egyéb:………………………………………………………………………….. 

15. Előfordult-e a családjában az alábbi betegségek valamelyike?  

 

- cukorbetegség 

- magas vérnyomás, szívinfarktus,érszűkület, agyvérzés 

- daganatos betegségek 

- gyomor-, bélbetegségek 

- allergia 

- csontritkulás, reuma 

- légzőszervi betegségek 

- egyéb:……………………………………………………………………….. 

 

16. Milyen gyakorisággal betegek családja felnőtt tagjai? /meghűlés, influenza, torok, 

homlok, arcüreg, fül problémák/ 

- soha   

- ritkán /1-2-szer évente/   

- többször /3-4-szer évente/ 

- egyéb:………………………………………………………………….. 

 
17. Milyen gyakorisággal betegek családja gyermekkorú tagjai? /meghűlés, influenza, 

torok, homlok arcüreg, fül problémák/ 

- soha   

- ritkán /1-2-szer évente/   

- többször /3-4-szer évente/ 

- egyéb: …………………………………………………………………….. 

 
18 Fontosnak tartja-e a vízhez szoktatást, az úszás megtanítását? 

- a felnőttek tudnak-e úszni? 

- a gyerek tud-e úszni? 

 

19. Gyermeke betegsége esetén milyen gyógykezelést alkalmaz? 

 

- Orvoshoz viszem mindig, kiváltom a gyógyszert, mert rögtön hat és jobban 

lesz tőle 

-  

- Nem viszem rögtön orvoshoz, hanem az orvos által korábban felírt, vagy 

javasolt gyógyszert alkalmazom ismét, s ha nem használ, akkor megyünk 

orvoshoz 

-  

- Szakember által javasolt gyógynövénykészítményeket használok, hogy ne 

terheljem a szervezetét erős gyógyszerekkel, igaz ezzel egy kicsit hosszasabb a 

javulás, de tartósabb egészségi állapotot eredményez 

-  

- megelőzésképpen van otthon olyan gyógynövénykészítmény, amellyel a 

betegségeket igyekszünk megelőzni, folyamatosan használjuk már az 

influenzás időszakot megelőzően 

- egyéb: ………………………………………………………………… 

 

20. Szoktak-e közös programokat szervezni a családdal ? (pl. kirándulás, biciklitúra, 

utazás, strand, stb.) 
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- igen, rendszeresen elmegyünk együtt 

- ritkán, mert kevés idő van ilyesmire 

- soha 

-     egyéb:…………………………………………… 

 

 

21 Családjuk szabadidőben milyen programot szervez leginkább? 

- Kirándulás: kerékpárral, autóval, vonattal, autóbusszal   

- Filmnézés: TV, DVD, számítógépezés 

- Sportolás: futás, labdajátékok, játszótéri tevékenység  

- Horgászás 

- Bevásárlás 

- Egyéb: 

 

22.  Hányszor étkezik Ön naponta? 

 

- minden nap legalább háromszor 

- általában csak kétszer étkezem 

- háromnál több alkalommal étkezem 

- rendszerint napközben nem, csak este eszem nagyobb mennyiséget  

- egyéb:……………………………………………………………… 

 

23. Hányszor étkezik gyermeke naponta? 

 

- minden nap legalább háromszor 

- háromnál több alkalommal étkezik 

- egyéb:…………………………………………………………………. 

 

24. Reggelizik-e gyermeke óvodába, illetve bölcsődébe indulás előtt: 

 

- igen 

- nem 

- néha 

 

25. Az Ön napi főétkezése hol történik? 

 

- munkahelyén 

- üzemi, vagy melegítőkonyhán 

- otthon 

- egyéb………………………………………………………………….. 

 

 

26. Gyermeke napi főétkezése hol történik? 

 

- óvodában /bölcsődében/ 

- otthon 

- egyéb………………………………………………………………….. 

 

27. Családjukban milyen gyakorisággal fogyasztanak gyümölcsöt? 
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- naponta többször   

- naponta egyszer   

- hetente többször  

- egyéb:……………………………….. 

 

28. Családjukban milyen gyakorisággal fogyasztanak zöldségfélét nyersen? 

- naponta többször   

- naponta egyszer   

- hetente többször  

- egyéb:………………………………. 

 

29. Családjukban milyen gyakorisággal fogyasztanak főzeléket? 

- hetente egyszer 

- kéthetente   

- egyéb:…………………………………………………. 

 

30. Főzéshez, sütéshez mit használ szívesen? 

 

- margarin, vagy vaj 

- étolaj 

- zsír 

 

31. Mivel édesítenek? 

- cukor 

- édesítő 

- méz 

- egyéb: 

32. Szokott-e félkész, vagy készterméket vásárolni? 

 

- igen 

- nem 

- néha 

 

33. Az alábbi skálán jelölje be a különböző élelmiszerek fogyasztásának gyakoriságát  

családjukban! /karikázza be, amely számérték legjobban jellemzi válaszát/ 

 

        Barna kenyér 

_________________________________________________ 

 1  2  3   4    5 

Soha                                                                                      minden nap 

 

            Tejtermék, sajtok 

_________________________________________________ 

1  2  3  4  5 

Soha                                                                                      minden nap 

 

  Halak 

_________________________________________________ 

1  2  3  4  5 

Soha                                                                                      minden nap 
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Gyorséttermi étel (Mc Donalds, Burger King, stb.) 

_________________________________________________ 

1  2  3  4  5 

Soha                                                                                      minden nap 

 

Nassolás (pl. tévénézés alatt chips, édesség) 

_________________________________________________ 

1  2  3  4  5 

Soha                                                                                      minden nap 

 

 

34. Átlagosan naponta hány órát néz Ön televíziót? 

 

- 1 óránál kevesebbet 

- 1-2 óra közötti időtartamot 

- több, mint 2 órát 

- egyéb:………………………………………………………………………….. 

 

 

35. Átlagosan naponta hány órát néz gyermeke televíziót? 

 

- 1 óránál kevesebbet 

- 1-2 óra közötti időtartamot 

- több, mint 2 órát 

- egyéb:………………………………………………………………………….. 

 

 

36. Családjukban milyen folyadékot fogyasztanak a család felnőtt tagjai leginkább? 

- víz /buborékmentes ásványvíz is/   

- tea  

- rostos gyümölcslé   

- kóla, narancs, meggy, citrom stb. -ízű üdítők,  

- szénsavas ásványvíz 

- egyéb. ……………………………………………………………… 

 

 

37. Családjukban milyen folyadékot fogyaszt gyermeke leginkább? 

- víz /buborékmentes ásványvíz is/   

- tea  

- rostos gyümölcslé   

- kóla, narancs, meggy, citrom stb. -ízű üdítők,  

- szénsavas ásványvíz 

- egyéb: …………………………………………………………….. 

 

38. Mennyi vizet iszik Ön naponta? 

 

- 1-2 litert 

- 2-3 litert 

- több mint 3 litert 
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- kevesebb mint 1 litert 

Gyermeke: 

- 1-2 litert 

- kevesebb, mint 1 litert 

 

39. Szokott-e a család lúgos vizet fogyasztani? 

- néha 

- ismerem, de nem 

- rendszeresen 

- nem is ismerem 

 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat! 

 

 

 

 
 

 


