
Anya-, csecsemővédelem
Védőnői hálózat

Gerohigiéne



Demográfiai ismeretek
1949 1979 2009

Születéskor várható 
átlagos élettartam 
(év)

ffi: 59,28
nő: 63,4

ffi: 66,12
nő: 73,3

ffi: 70,05
nő: 77,89

Házasságok száma 107 820 87 172 36 730

Válások száma 12 556 27 606 23 820

Házasság/válás (%) 11 31 65

Élveszületések
száma

190 398 160 364 96 442

Házasságban 
születettek száma

174 602 138 068 57 079

Házasságon kívül 
születettek száma

15 796 10 605 39 363

Nő életkora az első 
gyermek
születésekor (év)

20- 24 20- 24 30- 34



A gyermekkorúak számának 
alakulása

Népszámlálási 
adatok, 2011. 
KSH



Elősegíteni
– a kívánt terhességet

Biztosítani 
– a gyermek “jó helyét” a családban (család központú ellátás)

– megfelelő körülményeket az optimális fejlődéshez
Megelőzni a gyermekkori betegségeket
Csökkenteni a felnőttkori betegség kockázatokat
Korai intervenció: a morbiditás, mortalitás  és fogyatékosság

minimalizálására
Ezen feladatokat a gyógyító-megelőző (szülész-
nőgyógyász szakorvos, háziorvos, neonatológus, 
gyermekorvos) és szociális ágazat szakembereivel 
karöltve, a Védőnői Ellátás keretében dolgozó területi, 
iskolai/ifjúsági, kórházi, valamint a Családvédelmi 
Szolgálat védőnői valósítják meg.

LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEK:



Védőnői hálózat



Védőnői Szolgálat I.
• A védőnők fő célkitűzése – a Védőnői Szolgálat alapításától 

fogva (1915. Országos Stefánia Szövetség, 1927. 
Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat) – az általuk 
gondozott családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, 
fiatalok egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése.

• A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett 
megelőzés, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján 
végzett családközpontú gondozás, amelynek alapelemei: a 
segítségnyújtás és az elfogadás. A védőnői ellátás 
meghatározó eleme az esélyegyenlőség biztosítása.

• Védőnői Ellátás központi költségvetésből finanszírozott, 
térítésmentes ellátást nyújt és a területi ellátási kötelezettsége 
alapján országos lefedettséggel működik.>>> minden érintett 
számára elérhető, hozzáférhető 
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet - a területi védőnői ellátásról
Magyar Védőnők Egyesülete - Stefánia Szövetség
Magyar Védőnők Egyesülete - Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat



1915. ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG:
anya- és csecsemővédelem, 

a módszer lényege, hogy az anyákat otthonukban kell felkeresni.

Asszonyok és gyermekek a Stefánia Szövetség 1933-as pilisvörösvári népünnepélyén.



Megalakulásakor két főcélkitűzése volt:
- a csecsemőhalandóság csökkentése
- a nemzet számbeli erősbítése

20-as évek közepétől a gondozási korhatárt kibővítették 3 éves korról 6 
éves korra, a kisgyermek-halálozás csökkentése érdekében. 

Az anya- és csecsemővédelem „magyar 
módszere” (Tauffer Vilmos):
„Minekünk be kell hatolni a nép közé, 

hajlékában kell felkeresni őt, be kell 

férkőznünk bizalmába, le kell küzdenünk 

előítéletét az új iránt, és ki kell ragadnunk a 

rossz szokások és babonák karmaiból, ha 

arra várunk, hogy ő jöjjön hozzánk tanács- és 

segélyért: ügyünk veszve van... Ehhez a 

munkához a társadalom saját gyermeke 

szükséges, aki többé-kevésbé bizalmasa a 

szülő-anyának és a családnak.”

A Stefánia várószobája



1927. ZÖLDKERESZTES EGÉSZSÉGVÉDELMI SZOLGÁLAT

http://www.ujsag.sote.hu/se200707/20070725.html
Kahlichné dr. Simon Mária: A hazai védőnőképzés története.

Dr. JOHAN BÉLA (1889 – 1983)
Rockefeller ösztöndíjas, 
az Országos Közegészségügyi Intézet 
egyik létrehozója,
a Zöldkeresztes Egészségvédelmi 
Szolgálat megalapítója. 
1935 – 1944 között belügyminisztériumi 
államtitkár.

A zöldkeresztes védőnők feladatai:
- anya- és csecsemővédelem
- iskola-egészségügy
- nemibetegségek és TBC elleni küzdelem
- szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése
-szociális gondozás



1930-tól kettős képesítés: ápolónői és védőnői oklevél (otthonápolási feladatok)

1948-tól a szolgálat feladatává tették meghatározott körben a gyógykezelést is.

A védőnők 1951-től fokozatosan bekapcsolódtak az orvosok betegellátó 
tevékenységébe (minden körzeti orvos mellé helyeztek egy védőnőt).

Az 1960-70- es évektől bizonyos 
iskola- egészségügyi feladatok 
ellátása és az iskolai 
egészségnevelés, felvilágosító, 
egészségnevelő előadások 
tartása formájában bővültek a 
szolgálat feladatai.

Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes 
Egészségvédelmi Szolgálat 1941-
ben egyesült. 
Ekkor 1044 védőnő látta el a 7 milliós 
lakosságot. A védőoltásokkal kapcsolatos 
tennivalók is a védőnői tevékenység részét 
képezték.



Tanácsadás a Zöldkeresztben



Védőnői Szolgálat II.

• Filmhíradók Online / Anya- és csecsemővédelem.

• Filmhíradók Online / Az Országos Közegészségügyi 
Intézet küzdelme a tuberkulózis ellen

• Filmhíradók Online / Egészségvédelem Kassán

• Filmhíradók Online / Zöldkeresztes testvérek ballagása

• Filmhíradók Online / A Zöldkereszt anya-és 

gyermekvédelmi szövetség akciói

• Filmhíradók Online / Zöld kereszt oltás, gyógyszer 

szegény gyerekeknek angolkór ellen





A területi védőnő által ellátható 
gondozottak számának meghatározása

Védőnői körzetben ellátott feladatok pontértéke:

• várandós anya gondozása: 3 pont/fő
• gyermek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig: 

3 pont/fő
• oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú 

gyermek gondozása: 3 pont/fő
• oktatási intézményben a tanuló ellátása: 1 pont/fő
• gyógypedagógiai oktatási intézményben a tanuló ellátása: 2 pont/fő
• védőnői körzetenként az egészségfejlesztési és népegészségügyi 

feladatok végzése: 250 pont/körzet.

Egy védőnői körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelő feladat 
látható el. 



Védőnők feladatai továbbá:

Védőnői méhnyak- szűrési program:

- 280 védőnő vesz részt benne jelenleg.

- Népegészségügyi szűrővizsgálat része, 
szűrendő nők postai úton „Meghívólevelet” 
kapnak, lehetőség szerint a védőnő a 
szűrendőeket személyesen is felkeresi.

- Védőnői méhnyakszűrés a Védőnői 
tanácsadóban.

- Citológiai eltérés esetén szakellátásba irányítás.



Családtervezés.
Anya-, csecsemő-, gyermek-, és 

ifjúsághigiéné



Évek

Élveszüle-
tések 
száma/

1000 főre

Teljes 
termékeny-
ségi 
arányszám

100 élveszülöttből A nők 
átlagos kora 
a gyermek 
születésekor

Házas-
ságból
született

Házassá-
gon 
kívül 
született

1970
151 819/

14,7
1,97 94,6 5,4 25,10

1990
125 679/

12,1
1,84 86,9 13,1 25,67

2012
90 269/

9,1 1,34 55,5 44,5 29,83 
(2010.)

Élveszületések jellemzői

Demográfiai évkönyv, 2012, KSH 
Statisztikai tükör 2012/17



A szülészeti események alakulása

2012-ben 36 118 terhesség-megszakítás volt.

KSH, Statisztikai tükör 2012/17



A terhességek száma és kimenetele a 
nők korcsoportja szerint, 2000–2011



Perinatális halandóság az anya 
életkora szerint, 2011



Csecsemőhalandóság alakulása
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5,3



Csecsemőhalandóság a születési súly szerint, 2009

Demográfiai évkönyv, 2009
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Csecsemőhalandóság
az anya életkora szerint, 2009

Demográfiai évkönyv, 2009
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Csecsemőhalandóság az anya
iskolai végzettsége szerint, 2009

Demográfiai évkönyv, 2009

4,4 4,3
5,1

3,0

12,4

9,8

0

2

4

6

8

10

12

14

Álatlá
nos is

ko
la, 0

-7 osztá
ly

Álta
lános is

ko
la, 8

 osz
tály

Sza
kmunkáské

pző
 is

kola, s
za

kis
ko

la

Befejeze
tt k

özépisko
la

Befejeze
tt f

elsőfokú
 is

ko
la

Össz
ese

n

ez
re

lé
k



Demográfiai évkönyv, 2009 Statisztikai tükör 2011/70
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Művi vetélések a nők életkora 
szerint

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/terhessegmegsz11.pdf



Száz élveszületésre jutó 
terhességmegszakítás 
a nők életkora szerint



Teljes abortusz arányszám 
megyénként, 2011

kiküszöböli a szülőképes korú női népesség eltérő 
korösszetételéből adódó területi különbségeket



Terhesség megszakítások a nők 
iskolai végzettsége szerint



A REPRODUKCIÓS 
KÖRFOLYAMAT FÁZISAI

• ANYAVÉDELEM
a korszerű születésszabályozás, 

a folyamatos várandósgondozás, és 

a szülés utáni gondozás összefoglaló neve

• ÚJSZÜLÖTT ELLÁTÁS

• CSECSEMİGONDOZÁS

• GYERMEK ÉS SERDÜLİKOR ELLÁTÁSA

• IFJÚKOR ELLÁTÁSA



Az anya- és csecsemővédelem feladatai

• családtervezés (fogamzásgátlás, optimális ~)
• várandósgondozás (magzati fejlődés, fejlődési 

rendellenességek)
• újszülött- és csecsemőkori szűrővizsgálatok
• anyatejes táplálás szorgalmazása
• védőoltások
• csecsemőkori betegségek megelőzése

Résztvevők: szülész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos,

neonatológus, gyermekorvos, védőnő, családtervezési

központ munkatársai



• A megszületendő gyermekek egészségének védelme
- Fogamzást megelőző (prekoncepcionális) 

egészségvédelem
- A fogamzást követő egészségvédelem, a 
várandósgondozás

- Családvédelmi Szolgálatok

• A megszületett gyermekek egészségügyi
szükségletei, egészségvédelme

• A 0-18 évesek egészségügyi ellátása
- Gyermek-egészségügyi alapellátás: háziorvosi és házi 
gyermekorvosi ellátás

- Védőnői ellátás
- Mozgó Szakorvosi Szolgálat
- Iskola-egészségügyi ellátás
- Iskola-fogorvosi ellátás
- Életkorhoz kötött vizsgálatok és szűrővizsgálatok
újszülött-, csecsemő- és gyermekkorban

- Fekvőbeteg-ellátás



• csecsemőhalandóság (2008.: 5,6 ‰ 2009.: 5,1 ‰ 
2010.: 5,3 ‰ 2012.: 4,9 ‰)  ~ koraszülöttség 
(csecsemőhalottak 72%-a koraszülött - 2010.)

• koraszülöttség ~ felnőttkori szív- és érrendszeri betegség, 
elhízás 

• Magyarországon a kis súlyú élveszülöttek (8,6%) – és a 37. 
terhességi hét előtt élveszülöttek (8,8%) aránya nagyon 
magas (2012.)

Kis súly – nagy kockázat
(szülés: 24. hetes, vagy életjelenséget mutató, vagy 500 g felett;
koraszülés (partus praematurus; 1000g < immaturus):
37. terhességi hét előtt (WHO 1961.) vagy 2500 g alatt)

A megszületendő gyermekek egészségének 
védelme

Az esélyegyenlőtlenség már az anyaméhben ill. a 
megszületéskor elkezdődhet !!!



Csecsemőhalandóság ezer élveszülöttre 2011-ben 
néhány európai országban

Románia             9.4
Bulgária              8.5
Magyarország    4.9
Szlovákia            4.9
Lengyelország   4.7
Svájc                   3.8
Görögország      3.7
Ausztria               3.6
Németország      3.6
Hollandia             3.6
Olaszország        3.2
Csehország         2.7
Norvégia              2.4
Svédország         2.1

EU– 27:  2010-ben 4.1Forrás: STADAT – 7.1.6. Csecsemőhalandóság (2000–).htm



Ezer élveszülöttre jutó 1 éven aluli meghalt 
az EU-27 országaiban, 2009

Statisztikai tükör 2011/70

Magyarországon 
a 2500 
grammnál 
kisebb súllyal
született 
újszülöttek 
halandósága
2010-ben 44,4 
ezrelék volt, 

a 2500 gramm 
és annál 
nagyobb súlyúak
körében pedig 
1,7 ezrelék.



Egészségügyi, szociális, kulturális, életmódbeli 
problémák:

• késői első menses, ritka menses
• méh méretének, alakjának rendellenessége, sövény, myoma 

vagy előzetes műtét a méhen
• meddőségi kezelés
• alacsony testsúly
• ismételt hüvelygyulladás (fertőzés), hólyaghurut
• nem kívánt terhesség
• előzetes terhességmegszakítás/ok (2012-ben az abortuszok 

száma: 36118, 12,5 %-a 19 éven aluli lányok esetében)
• 18 évnél fiatalabb, 35 évnél idősebb anya
• alacsony iskolázottság
• dohányzás, alkohol, drog, passzív dohányzás
• átlagosnál rosszabb gazdasági helyzet
• átlagosnál zaklatottabb életmód (stressz)
• előzetes koraszülés, kissúlyú újszülött, spontán vetélés

Koraszülésre hajlamosító tényezők
(veszélyeztetettek)

Dr. Timmermann Gábor



1. Prekoncepcionális tanácsadás, kivizsgálás, tünetek 
ismertetése dohányzás, alkohol, drog, passzív dohányzás 
(felkészítés: családorvos, védőnő, szülészeti szakrendelés)

2. Szexuális higiénia, STD szűrés, hajlamosító tényezők 
figyelése

3. Primiparák és veszélyeztetett terhesek fokozott 
gondozása (hosszabb meddőség után következett be a terhesség;
életkor miatt; korábbi terhességnél toxikózis; spontán vetélés; koraszülés; 
fejlődési rendellenesség; AB0-, RH inkompatibilitás; szívbetegség;
diabetes; vérképzőszervi megbetegedés; tbc; luesz; akut fertőző betegség 
a terhesség alatt)

4.Terhesség alatt az urogenitális infekciók következetes szűrése
5. Stressz hatások vizsgálata és eliminálása 
6. Az anyaság és a család fokozott állami támogatása

A Népesedési kerekasztal javaslatai a családok védelméről szóló sarkalatos 
törvény előkészítéséhez | Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom

2011. évi CCXI. törvény - a családok védelméről

Koraszülések megelőzése

Dr. Timmermann Gábor



Élveszületések a születési súly Élveszületések a születési súly Élveszületések a születési súly Élveszületések a születési súly 
és a terhességi hét szerintés a terhességi hét szerintés a terhességi hét szerintés a terhességi hét szerint

Évek

Élveszüle-
tések
száma

Kis súlyú 
élveszülöttek Élveszülöttek 

átlagos súlya
(gramm)

A 37. 
terhességi 
hét előtt 
élveszülöt-
tek arányaSzáma Aránya

1970 151 819 16 247 10,7% 3154 10,2%*

1990 125 679 11 654 9,3% 3185 8,7%

2010 90 335 7742 8,6% 3255 8,9%

2012 90 269 7733 8,6 % 3247 8,8 %

* 1980
Demográfiai évkönyv, 2012, KSH



A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény értelmében kezdte meg tevékenységét a
Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) 1993. január 2-án. A szolgálat munkatársai főiskolát 
végzett védőnők.

A szolgálat célja:
• A családtervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás 

biztosítása a lakosság számára, annak érdekében, hogy akkor és 
annyi gyermek szülessen, amikor a pár szeretné és akkor, amikor 
egészégi állapotuk és a körülményeik a legmagasabbak a gyermek 
fogadásához. 

Szolgáltatások:
• Ifjúsági, házasság előtti tanácsadás 
• Tanácsadás a nem kívánt terhesség megelőzése érdekében 
• Tanácsadás a gyermekvállalás, egészséges utód érdekében 
• Terhességmegszakítás előtti tanácsadás

Módszerei: 
• Személyes tanácsadás (egyéni, partnerrel, családtaggal, stb.) 
• Kiscsoportos foglalkozás (előadások, beszélgetések)

A megszületendő gyermekek egészségének védelme

Családvédelmi szolgálat I.



Ifjúsági, házasság előtti tanácsadás

Tanácsadás tartalma:

•••• Egészséges életmód 

•••• Párválasztás 

•••• Szerelem 

•••• Szex 

•••• Családi élet

Családvédelmi Szolgálat II.



A családtervezés

hosszú távú, komplex feladat

1. serdülők
felvilágosítása

nevelése
gondozása

2. fiatal házasok 
kellő irányítása, 

felkészítés a 
gyermekvárásra

3. egészséges 
terhességek 
elősegítése,
gondozása

felkészülés a 
tartós 
párkapcsolatra, 
szexuális, 
szerelmi életre,  
pszichoszexuális 
érés elősegítése, 
szexuálhygiéne 
elősegítése

nem kívánt terhesség
abortusz
STD, HIV

anya-, csecsemő-
halálozás 
minimalizálása



Tanácsadás a nem kívánt terhesség megelŐzése érdekében
Tanácsadás tartalma:

•••• fogamzásgátló módszert meghatározó tényezők    

megismertetése 

•••• mechanikus fogamzásgátló módszerek 

•••• hormonális fogamzásgátlás formái 

•••• méhen belüli eszközök 

•••• természetes fogamzásszabályozás

Fogamzásgátlás, követelmények:

• hatásuk legyen megbízható

• alkalmazásuk könnyen elsajátítható

• ne legyen mellékhatásuk

• ne zavarják a szexuális kapcsolat harmóniáját

• ne befolyásolják a későbbi fogamzó-képességet

• ne károsítsák a később vállalt magzatot

Családvédelmi Szolgálat III.



Fogamzásgátlási módszer
A 100 nőnél egy évig alkalmazott módszer

Terhességi ráta 
(Pearl Index)

Fogamzásgátlás nélkül 80-90
Naptármódszer 14-47

Hüvelyöblítés 25-45

Megszakított közösülés (Coitus interruptus) 12-42

Nyákteszt (Billings-módszer) 1,4-26

Pesszárium 10-20

Méhszájsapka (Cervixsapka) 8-18

Óvszer 3-15

Műtéti sterilizáció 0,3-6,0

Minipill (Postinor) 1,5-5,0

Injekciós készítmények 0,7-5,0

Spirál (IUD) 0,5-5,0

Kombinált tabletta 0,1-2,0



Tanácsadás a gyermekvállalás, egészséges utód
érdekében

Optimális Családtervezési Szolgáltatás

Azoknak a pároknak nyújt tanácsot, segítséget, akik
gyermeket szeretnének.

Tanácsadás tartalma:
•••• felkészülés a fogamzásra 
•••• a fogamzás optimális elérése 
•••• teendők kora terhességben

Családvédelmi Szolgálat IV.



I. Családtervezési alkalmassági vizsgálat –
3 hónappal a tervezett fogamzás előtt
1. Laboratóriumi vizsgálat
hüvelytisztaság, rutin spermavizsgálat, CMV, toxoplasma-titer, 
rubeola

2. Genetikai tanácsadás
családfa-analízis, rendellenességek, krónikus betegségek 
előfordulásának felderítése

3. Krónikus betegségek azonosítása a leendő várandósnál
epilepszia, diabétesz, hipertónia – gyógyszerelés

4. Pszichoszexuális alkalmasság vizsgálata

Fogamzást megelőző (prekoncepcionális) 
egészségvédelem: Optimális családtervezés I.



II. Fogamzásra való 3 hónapos felkészítés

1. Ivarsejtek védelme – mindkét fél részéről
dohányzás elhagyása, - csökkentése, alkohol-, felesleges 
gyógyszerszedés kerülése

2. Fogamzásgátló tabletta elhagyása
gumióvszeres védekezés

3. Alaphőmérséklet rendszeres mérése
fogamzás optimális napjainak meghatározása

4. Magzatvédő vitamin szedése
a tervezett fogamzás előtt 1 hónap – terhesség 12. Hetéig

fejlődési rendellenességek egy részének megelőzése – spina 
bifida

5. Fogászati ellenőrzés

III. A koraterhesség fokozott védelme

Fogamzást megelőző (prekoncepcionális) 
egészségvédelem: Optimális családtervezés II.



Folsav

Hazai készítmény: folsav + 
B12 vitamin

Legalább 1 hónappal a 
terhesség előtt és az első 
trimester végéig

Az USA-ban 1998. január 1-je óta 
kötelező a liszt folsavval történő 
dúsítása, bár ők nagyon kis adagot 
(140 mikrogramm 100 gramm lisztre) 
alkalmaztak. Később Kanada, Chile, 
majd számos további közép- és dél-
amerikai ország követte ezt a 
gyakorlatot. 
A WHO is ajánlja ennek az új
elsődleges megelőzési módszernek a 
hasznosítását. 



Terhességmegszakítás előtti tanácsadás
A tanácsadás célja lehetőséget biztosítani a kérelmező számára, 

hogy átgondolja szakemberrel közösen a helyzetét, a 
tanácsadáson kapott ismeretek birtokában. Nem cél sem a 
rábeszélés, sem a lebeszélés.

Tanácsadás tartalma:
•••• a kérelmező helyzetének megismerése – tiszteletben tartva     

személyiségét, érzéseit, véleményét – és a lehetőségek 
feltérképezése 

•••• terhességmegszakítás jogszabályi feltételei 
•••• a gyermekvállalás esetén tájékoztatás az elérhető állami és civil 

szervezetekről, melyek anyagi, természetbeni, erkölcsi 
támogatást nyújtanak 

•••• örökbefogadás lehetőségei, feltételei 
•••• terhességmegszakítás körülményei, módja, veszélyei és 

esetleges hatásai a későbbi terhességre
•••• fogamzásgátlás módszerei

Családvédelmi Szolgálat V.

Dr.Info - Lakossági egészségügyi információs portál



Fogamzást követő egészségvédelem:  
Várandósgondozás I.

Magyarországon a szervezett család-, anya- és csecsemővédelem közel 
száz éves múlttal rendelkezik és jelenleg a főbb alapelveit az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 86.§ határozza meg: 
„A magzat egészséges fejlődésének ellenőrzése, a veszélyeztetettség és a 
szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, 
továbbá a szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való felkészítés a 
család- és nővédelmi gondozás keretében valósul meg.”

33/1992. (XII. 23.) NM rendelet - a terhesgondozásról

anyatejes táplálás szorgalmazása!!!
World Breastfeeding Week 2012
.:: Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság ::.

Résztvevők: szülész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos, védőnő

Célja: -védelem a terhesség okozta kóros elváltozásoktól
-veszélyeztetett terhesek védelme
-magzat kímélése az intrauterin elszenvedhető ártalmaktól



Várandósgondozás II.
A terhesgondozás keretében elrendelendő szűrővizsgálatok:

Első alkalommal:

• Terhesség megállapítása
• Belgyógyászati vizsgálat
• Fogászati vizsgálat
• Betöltött 35 éves kor felett genetikai tanácsadás

További alkalmakkal:

• Hüvelyfeltárás, hüvelyi váladék mikroszkópos vizsgálata
• Onkocytológiai kenetvétel rákszűrés céljából
• Emlők tapintásos vizsgálata
• Testsúly, testmagasság mérése
• Pulzusszámlálás, vérnyomásmérés
• Laboratóriumi vizsgálat anyai vérmintából

(vércsoport, lues, haemostatus, vércukorszint, Hepatitis B, AFP)
• Laboratóriumi vizsgálat vizeletből (fehérje, cukor-aceton, genny, üledék)
• Magzati fejlődés és életjelenségek vizsgálata (UH, haskörfogat, magzati 

szívhangok, méhfundus magasság)



• terhesgondozás az anyák részére nem kötelező, csak 
ajánlott, DE
anyasági támogatás csak akkor, HA
minimum 4 alkalommal jelenik meg a kismama a 
terhesgondozáson, és ezt a gondozási könyvében 
(„terhesgondozási kiskönyv”) 4, pecséttel ellátott 
bejegyzéssel tudja igazolni

• 24. hétig 4 hetente, 25. héttől a 36. hétig 3 hetente, majd 
hetente ajánlott a terhesgondozáson való részvétel

• első megjelenés: a terhesség tényének megállapítása 
(ultrahanggal kontrollálva), rákszűréshez kenetvétel, a 
terhességről szóló igazolás kiadása (mellyel a területileg 
illetékes Védőnői Szolgálatot kell felkeresni a gondozásba 
vétel céljából - ekkor történik a kórelőzmény felvétele is: 
előző betegségek, műtétek, terhességek, stb.)

Várandósgondozás III.



A megszületett gyermekek egészségügyi
szükségletei, egészségvédelme



A gyermek- és ifjúsághigiéne feladatai

• védőoltások
• bölcsődei, óvodai szűrővizsgálatok
• iskolaérettségi vizsgálatok
• a felnőttkori kóros állapotok korai diagnózisa és 

megelőzése
• balesetmegelőzés
• dohányzás, alkoholfogyasztás, drogabusus 

megelőzése
• a fiatalkorúak szexuális problémáinak 

megoldása, fogamzásgátlás és szexuális úton 
terjedő betegségek kérdése

• iskola-, ifjúságorvosi szűrővizsgálatok –
életkornak megfelelően

Résztvevők: gyermekorvos, védőnő,ifjúságorvos,

iskolaorvos, egészségtan tanár, testnevelő tanár



A megszületett gyermekek egészségügyi
szükségletei, egészségvédelme
0-18 éves életszakaszon belül más-más egészségügyi ellátási szükségletük van a csecsemőknek,
kisgyermekeknek, iskoláskorúaknak; az ellátás szerkezetét és tartalmát életkoronként eltérő mortalitási és
morbiditási jellemzők határozzák meg

2.2.
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Demográfiai évkönyv, 2009

A 0-19 évesek haláloki struktúrája, 2009.



0-18 évesek morbiditásának jellemzői
• átoltottság közel 100 %-os

előtérbe kerültek az egészségtelen életmóddal és a környezeti 
károsító tényezőkkel összefüggést mutató megbetegedések, 

• „civilizációs betegségek”

1. rossz testtartás (tartási kyphosis, scoliosis, lordosis – hanyag tartás
előfordulási gyakorisága nagyon magas!)

2. iskolás gyermekek fizikai teherbíró képessége is évről évre romlik
(cardiorespiratoricus terhelhetőség, izomerő)

3. magas a túlsúlyos és kifejezetten elhízott gyermekek aránya
(életkortól függően 5-25 %), ezzel párhuzamosan egyre több a
gyermekkori  2. típusú DM

• allergiás betegségek
• mentális betegségek (gyermekek ~ 20 %)



A 0-18 évesek egészségügyi ellátása
• Gyermek-egészségügyi alapellátás: háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ellátás
– házi gyermekorvos/vegyes praxist ellátó háziorvos  
– feladatuk a csecsemő és gyermek fejlődésének követése, a szűrővizsgálatok 

elvégzése, és a betegek (akut és krónikus) ellátása
• Védőnői ellátás

Védőnők feladatai:
– családtervezés, szülői szerepre felkészítés
– várandós, gyermekágyas anyák gondozása (anyatejes táplálás!)
– csecsemők, kisgyermekek egészségügyi alapvizsgálata, védőoltások szervezése
– iskolákban alap-szűrővizsgálatok, védőoltások szervezése, orvosi vizsgálatok 

előkészítése
– részvétel a szociális ellátásra szorulók segítésében
– Családlátogatások

• Mozgó Szakorvosi Szolgálat (MSZSZ)
• Iskola-egészségügyi ellátás 

Iskola-fogorvosi ellátás (iskola eü.-i ellátás része)
Iskolafogászati ellátás: 3-18 éves gyermekek fogazatának rendszere
ellenőrzése és fogászati problémák ellátása prev. prog.-k szervezése



Életkorhoz kötött vizsgálatok és
szűrővizsgálatok újszülött-, csecsemő- és
gyermekkorban I.
67/2005. (XII. 27.) EüM rendelet - Weborvos.hu

Ami új a szabályozásban

• melléklet I. fejezete tartalmazza a kötelező szűrővizsgálatokat

(születéstől a tankötelezettség végéig)

• felsorolja a szűrővizsgálat elvégzése megtagadásának lehetőségeit (pl. ha 
igazoltan már elvégezték)

• tartalmazza a leletadás kötelezettségét

• meghatározza a védőnő által végzendő szűrővizsgálatokat

• 2006 augusztusától kibővíti az újszülöttkori anyagcsere szűrések körét

• új vizsgálati szempontokat is tartalmaz

• eklektikus: van ahol utal a szűrési módszerre, van, ahol nem

• Az I. mellékletből kimaradt az iskolafogászat



Életkorhoz kötött vizsgálatok és
szűrővizsgálatok újszülött-, csecsemő- és
gyermekkorban II.

Rizikócsoport szűrések (új tartalom a rendeletben)

• Pozitív családi anamnézis esetén szerológiai szűrővizsgálat coeliakia 

irányában, 1 éves korban 

• A kórelőzmény felvétele az öröklődő malignus betegségek vagy hajlamosító 

állapotok (pl. familiáris colon polyposis) irányában, szükség esetén 

szakorvosi vizsgálat

• A családi anamnézis, a tápláltsági állapot, az életmódbeli tényezők alapján a 

szív és érrendszeri betegségek, a metabolikus szindróma és a diabetes 

mellitus szempontjából veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakellátásra 

irányítása

• Módszertani irányelvek /protokollok nincsenek



Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
0-4 napos életkorban

• teljes fizikális vizsgálat (fejlődési rendellenességek szűrése)

• testtömeg, testhossz, fej/mell-körfogat mérése és a hazai standardok 
szerinti értékelése,

• ideggyógyászati vizsgálat,

• csípőficam szűrése,

• érzékszervek működésének vizsgálata: hallás vizsgálata, látás 
vizsgálata (vörös visszfény, pupilla-reakció, látásmagatartás),

• veleszületett anyagcsere-betegségek: galactosaemia , hypothyreosis, 

biotinidáz hiány, phenylketonuria,

• tömegspektográfiás vizsgálattal, egy vizsgálati mintából: jávorfaszörp betegség (MSUD), 
tyrosinaemia I, II, citrullinaemia I (argininosuccinát synthase hiány, ASS), arginosuccinic aciduria 
(arginosuccinát lyase hiány, ASL), homocystinuria, rövid-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány 
(SCAD), közép-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (MCAD), hosszú-láncú hydroxi-acyl-CoA 
dehyrogenase hiány (LCHAD), nagyon hosszú-láncú acyl-CoA dehydrogenase hiány (VLCAD), 
Carnitin-palmytoil transferase hiány (CPT-I, II), Carnitin transzport zavara (CT), multiplex acyl-CoA 
dehydrogenase defectus (glutársav aciduria GA II), beta-ketothiolase (oxothiolase) hiány, glutársav 
aciduria I (GA-I), isovaleriánsav acidaemia (IVA), metilmalonsav acidaemia (MMA), propionsav 
acidaemia (PA), 3-hydroxi-3-metilglutaryl- (HMG-)-CoA lyase, methylcrotonyl CoA karboxylase hiány 

(MCC) multiplex carboxylase hiányújszülöttkori szűrése.



Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 
1, 3 és 6 hónapos életkorban

• teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a 
fejlődési rendellenességek szűrésére,

• mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 
hónapos korig,

• idegrendszer vizsgálata,

• rejtettheréjűség vizsgálata,

• a pszichomotoros és mentális 

fejlődés vizsgálata,

• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, 
kancsalság, hallás).

•



• teljes fizikális vizsgálat,

• idegrendszer vizsgálata,

• rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente,

• pozitív családi anamnézis esetén szerológiai szűrővizsgálat coeliakia
irányában, 1 éves korban,

• testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerint, mellkaskörfogat
mérése), a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése hazai standardok 
alapján,

• a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák 
vizsgálata, gyanú esetén szakellátásra irányítás,

• érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a 
beszédfejlődés vizsgálata,

• mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és 
a gerinc rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),

• vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között évente.

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
1 éves életkorban és 6 éves életkorig 

évente 



• teljes fizikális vizsgálat

• a kórelőzmény ismételt felvétele az öröklődő malignus betegségek vagy 
hajlamosító állapotok (pl. familiáris colon polyposis) irányába, szükség 
esetén szakorvosi vizsgálat,

• a családi anamnézis, a tápláltsági állapot, az életmódbeli tényezők alapján 
a szív és érrendszeri betegségek, a metabolikus szindróma és a diabetes 
mellitus szempontjából veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakellátásra 
irányítása,

• golyvaszűrés 11 éves életkortól,

• a testmagasság, testtömeg, mellkaskörfogat mérése, a testi fejlettség és 
tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés 
értékelése,

• hangulati, magatartászavarok, tanulási nehézségek feltárása, szükség 
esetén szakellátásra irányítás,

• érzékszervek vizsgálata (látásélesség, színlátás, hallás),

• mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és 
a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis, Scheuerman),

• vérnyomásmérés.

Életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
6-18 év között évente 



Iskola- egészségügyi ellátás



1. §(1) A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű 
iskolai oktatásban résztvevők megelőző  jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében 
szervezett iskola-egészségügyi ellátásban az óvodák és iskolák (nevelési-oktatási 
intézmények) e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás  iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 
amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.

4. §(1) Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti 
védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász 
és pszichológus, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes 
intézetei a gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek,és az e 
feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják.

(3) A tanulók egészségügyi ellátásán kívüli egyéb iskola-egészségügyi feladatokat 
(környezet-egészségügy, élelmezés-egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés, 
pályaválasztási tanácsadás) az iskolaorvos és a védőnő az oktatási intézmény 
vezetőjével, illetőleg a szakmai szervezetekkel együttműködve  végzi.

26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi 
ellátásról



1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése

2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése : szakmai alkalmassági vizsgálatok 
elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése.

A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel kapcsolatos 
iskola-egészségügyi feladatok ellátása.

3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok

Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.

A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések 
esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az 
ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.

A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.

Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 
megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.

Iskola-egészségügyi feladatok



4. Elsősegélynyújtás
5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény 
egészségnevelő tevékenységében
Részvétel az iskolai egészséges életmódra 
nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 
végrehajtásában.
6. Környezet-egészségügyi feladatok
Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati 
helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló 
helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok 
észlelése, intézkedések megtétele.

Iskola-egészségügyi feladatok



1.  Az éves munkatervhez a védőnői feladatok összeállítása, egyeztetése a 
nevelési-oktatási  intézmény egészségnevelési programjában meghatározott 
feladatok figyelembevételével.

3. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése (tetvességi vizsgálatok)

4. Elsősegélynyújtás.

5. Az orvosi vizsgálatok előkészítése.

6. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése.

7. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése.

8. Részvétel az egészségtan oktatásában :az egészséggel kapcsolatos 
alapismeretek (személyi higiéne, egészséges 
életmód,elsősegélynyújtás),családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, 
csecsemőgondozás, önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek, szenvedélybetegségek 
megelőzése.

9. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, 
az  étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel.

10. Pályaválasztás segítése.

11. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 
Egészségügyi Könyv, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, 
veszélyeztetettek  nyilvántartása )

Iskolai védőnő önállóan ellátandó feladatai



Iskola-egészségügyi tevékenységet végző 
orvosok száma 2007/2008 2009/2010

• Főfoglalkozású            292 279

• Házi gyermekorvos    1502 1265!

• Háziorvos 1357           1026!

• Részfoglalkozású         199 150!
Iskolaorvosi jelentések

• GYEMSZI honlapján www.gyemszi.hu
• Csak elektronikus úton!
• Jelentés - külön orvosi és védőnői rész!
• Jelentések hiányosságai, értékelése, szankcionálás ?
• Jelentések adattartalma megújult

• Védőnői szűrések - kiszűrt eltérések jelentése
• Orvosi diagnózisok – BNO szerint betegség 

vagy tüneti diagnózisok

iskolaeu_ellatas_aktualis_kerdesei.pdf (application/pdf objektum)



Gyermekkori balesetek

• 1-4 éves korosztály halálozása: 28%-a balesetek 
és a gyermekek ellen elkövetett erőszakos 
cselekmények következtében

• 10-19 éves korcsoport halálozása: 

51%-a balesetek, 

19%-a öngyilkosságok miatt következik be



A „megvert gyermek szindróma” 
(Skempe)

• testi, fizikális (eszközös, eszköz nélküli), 
• szexuális (erőszakos nemi közösülés, 

molesztálás),
• emocionális

1946. John Coffey amerikai radiológus a gyermek 
végtag- és koponyatörései a balesetekben 
megszokottól eltérő képet mutatnak

A  gyermekbántalmazás



Bántalmazás előfordulása életkor 
szerint

• 0- 3 évesek 
körében: 12%

• 4- 6 éves: 20%

• 7-14 éves: 26%

• Bántalmazás miatt jön 
létre az 1 éves kor alatti 
csonttörések 56 %-a, a 3 
éves kor alatti 
csonttörések 30 %-a

Forrás: Dr. Kassai Tamás

• 1-24 éves életkor  között a halál leggyakoribb oka 
külső tényező (baleset, erőszakos cselekmény).
• Az emberölések 10-24%-ban az áldozat 14 éven aluli.

Forrás: KSH



Veszélyeztetett gyermekek aránya 
régiónként

Forrás: KSH 2011

Évente 30 gyermek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás 
következtében!

2010-ben 50 fiatalkorú lett öngyilkos ( a sikertelen öngyilkossági 
kísérlet ennek tízszerese ).

2010-ben 7496 gyermek eltűnését regisztrálták (ebből 1788 14 év 
alatti).



Ki az elkövető?

Forrás: WHO

Hazai adat

A gyermekbántalmazás  
80 %-át családon belül 

követik el.

Forrás: UNICEF jelentés 2009



Megrázott gyermek szindróma
kanadai vizsgálat - 364 gyermek 

19 % (69 gyermek) meghalt

81 % (295 gyermek) túlélte, ennek

• 55%-a idegrendszeri károsodást szenvedett

• 65%-a látássérülést szenvedett

• 85%-ának volt szüksége további komplex kezelésre

King, Mackay és Simick 2003 

Forrás: www.shakenbaby.ca

Forrás: www.medscape.com



Gerohigiéne



A gerohigiéne célja

- az emberiség normál életkorát (70 - 85 év) a 
potenciális életkorra (120 év) emelje

- az idıskori betegségek megelızése

- a biológiai életkor ne haladja meg a 
kronológiait

- az értékes életminıségő idıskor biztosítása.



A gerohigiéne tudományterületei

• gerontológiai demográfia: az idısek arányát és annak változását  
vizsgálja a népesség körében

• gerontológia: (géron = öregember, -ológia = tudomány, tan)
az öregedés jeleit és azok okát vizsgálja a morfológia, a fizika és a        
molekuláris biológia módszereivel, az öregedési folyamat tudományos   
vizsgálatát jelenti. Alap- és alkalmazott kutatásokkal vizsgálja az 
életfolyamatok idıben elırehaladó változásait, valamint az öregedés 
orvosi és szociális vonatkozásaival is foglalkozik.

• geriátria (idısgyógyászat), a gerontológia egyik ága, szakemberei az 
idısek egészségügyi problémáival foglalkoznak. A geriátria megelızı, 
gyógyító és rehabilitáló idısorvoslás.

• szociális gerontológia: az idıskorúak társadalmi helyzetével, ill. az 
öregedı társadalom problémáival foglalkozik



A világ népességpiramisa (WHO szerinti elırejelzés)



� Középkorúak:    45-59 év közöttiek (30-44  felnıtt, 45-59 érett felnıtt)
� Öregedık: 60-64 év közöttiek
� Idıskorúak: 65-74 év közöttiek  (elderly people)
� Öregek: 75-89 év közöttiek  (older people)
� Aggastyánok: 90 év felettiek   (oldest old)
� Matuzsálemi kor: 100 év felett

Demográfiai elırejelzések
Valamennyi idıskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidısebbek, azon belül 

a nık részaránya emelkedik legintenzívebben.

� növekszik az átlagéletkor
� csökken az élveszületések száma
� magasabb a középkorúak halandósága
� nık hosszabb élettartama („feminization of ageing”)

A WHO kronológiai életkor felosztása,
mely a biológiaitól jelentısen eltérhet.



A 65 évnél idősebb és a 14 évnél fiatalabb populációk 
arányának változása 1960 és 2004 között az Európai Unió 
akkori 25 tagországában (WHO)
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a.
Oroszo.

Kína

A 80 évesnél idısebb populáció arányának változása 
1975 és 2030 között



Demográfiai mutatók
A 60 év felettiek részaránya: 

fejlett országokban 20%, 2050-re 32% lesz (ENSZ jelentés)

A 65 év felettiek részaránya:  
magyar átlag: 17,1%, (KSH,2013), európai átlag:14,39%
(WHO)

Egészségben várható élettartam  65 év felett: ffi=5,3 év, 
nő=5,9 év

Az öregedési index:
az idős népesség a gyermek népességhez viszonyítva
Magyarországon 2013. év elején: 118,9; 2030-ban: 197



Az eltartottsági ráta: 

Gyermeknépesség eltartottsági rátája:
a 0-14 éves népesség a 15-64 éves (elvben dolgozó)
népesség százalékában.
Magyarországon, 2013. év elején 21,1% .

Idős népesség eltartottsági rátája:
(A mutató az időskorú (65 éves és idősebb), általában gazdaságilag
inaktív személyek teljes számának és a munkaképes korú (15–64 
éves) személyek számának arányát adja meg.)

Magyarországon, 2013. év elején 25,1% .

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 
járandóságban részesülők száma (2013): 2 869 000



A 65 éves és idősebb népesség részaránya (2000–2011)

A teljes népesség arányában, %, 2010.:

EU–27: 17,4 (előzetes adat)

Magyarország: 16,6

Időskori eltartottsági ráta (1990–2011) %, 2010.

EU–27: 25,9 (előzetes adat)

Magyarország: 24,2

Előreszámított időskori eltartottsági ráta (2010–2060) 2060.

EU–27: 52,55

Magyarország: 57,81



A biológiai öregség jellemzıi
� Univerzális, minden élılényre igaz
� Progresszív, ami megöregedett nem fiatalodik vissza
� Mindig funkciócsökkenéssel jár
� A szervezet alkalmazkodó képessége fokozatosan csökken
� Szinte minden szervünk 70 - 80 % tartalék képességgel rendelkezik
� Az idıs szervezet „csúcsra van járatva”,

amennyiben megterhelik szervelégtelenséggel válaszol. (Pl.: szívinfarctus)
� Az idıskort a multimorbiditás jellemzi
� Meghatározó tényezık: genetika 

életmód (korábbi is!) 
környezet 
egészségügyi ellátás



86

daganatok
10%

egyéb
30%

keringési 
rendszeri 
kórképek

60%

keringési 
rendszeri 
kórképek

50%

egyéb
20%

daganatok
30%

65 -74  év között

Forrás: WHO/Európa, HFA 

75 év 
felett

Az idıskori mortalitás Magyarországon



A látás élettani változásai
- a szemlencse rugalmassága csökken 

(20 évesen 10, 40 évesen 1  dioptriát képes  fókuszálni)
- a szemlencse fényáteresztı képessége csökken
- a közelpont távolsága megnı
- a pupillák tágulékonysága csökken
- a sötétadaptáció romlik
- a képfelismerési képesség lassul az agyban
- romlik a színlátás
- a szemmozgató izmok gyengülnek
- fokozott érzékenység a csillogásra 

Megbetegedések: presbyopia, cataracta, retinopathiák…



Kompenzálási lehetıségek

• Nagyobb betők (kitőzık, névtáblák…)

• Sötét háttér mögött világos bető

• Komplementer színösszeállítás

• Nagyobb tárgyak (telefon, óra)

• Szintkülönbség szélén színmegjelölés

• Egyforma fényerıvel való megvilágítás

• Fényzsilipek (ajtók elıtt)

• Megvilágítás növelése

• Több apró fényforrás

• Lehetıleg természetes fény

• Ne legyen csillogó fény (matt bútor, padló)



Hallásromlás (presbyacusis)

� 65-70 év 30%, 

75 év felett    50%, 

90 év felett    90% halláskárosodott

� férfiaknál hamarabb kezdıdik és a magas frekvencia esik ki elıbb

� „Szociális hallásküszöb”  = már zavarja a környezetet

� Egyéb okok: megnövekedett zajártalom, gyógyszer mellékhatás…

� Észrevétlenül megtanul szájról olvasni



Az idıskori halláskárosodás kompenzálása

� Szembenézve beszéljünk, széket odafordítva lassan és jól artikuláltan,

� Ne legyen háttérzaj,

� Mélyhangkiemelés (TV, rádió..)

� Idıben legyen hallókészülék,
mert késıbb nehéz megszokni

� Fényjelzéső csengı, telefon… Szőrıvizsgálat és  hallókészülékek:
fül mögötti, szemüvegszárban, 
hallójáratban elhelyezett erısítı egységgel



Táplálkozási zavarok

– alultápláltság: fogászati problémák, ízérzékelés 
csökkenése, társuló belgyógyászati betegségek, izoláció …

– túltápláltság: életmódváltozás, fizikai aktivitás csökkenése, 
csökkent energiaigény (65 év felett 25%-kal kevesebb, mint 
25 éves korban)

kiszáradás veszélye a szomjúságérzet csökkenése miatt

Megelızés: alapbetegség kezelése, fogpótlás, rendszeres 
folyadékpótlás, új főszerek használata, rendszeres

testmozgás, társaság …



Az idıs ember hıháztartása
� Sorvadó izomzat
� Elvékonyodott zsírszövet
� Verejtékmirigyek száma és produktuma csökken
� Hajlam a túlzott felmelegedésre és lehőlésre:

a kihőlés már 18 C foknál is létrejöhet, a felmelegedés már 30 C foknál is 
gyakori (levertség, ügyetlenség, aluszékonyság, eszméletvesztés, görcsök)

Megelızés:
� Egyenletes szobahımérséklet (22 C fok,  fıleg ülı vagy fekvı: 24 C fok)
� Azonos hımérséklető helységek
� Párásított, nyáron légkondicionált helységek, árnyékolók, roletta, redıny
� Szabad levegıjárás, természetes léghuzat, árnyékos, széljárta 

pihenıhelyek
� Megfelelı ruházat



Mozgásszervi megbetegedések

- degeneratív vagy kopásos ízületi elváltozások
- osteoporózis (postmenopauzás, szenilis vagy involúciós) 

Korlátozottság
- a 64 évesnél idısebb férfiak 22%-a, a nık 25%-a súlyosan 
korlátozott mindennapi  tevékenységében (felkelés, felállás, 
öltözködés, tisztálkodás..), 
- a férfiak 32, nık 35%-a súlyosan akadályozott szociális 
tevékenységében 
(munka, vásárlás, kapcsolattartás…)

(Forrás: OLEF, 2003)



A mozgásképesség változásainak okai

• Csontok öregedése (65 éves kor táján fokozódik)

• Ízületek kopása (tok és szalagok rugalmassága csökken)

• Izomzat csökken (izomrostok száma és képessége)

• Központi agyi irányítás sérülhet (ügyetlenebbé válás)

• Romlik az egyensúlyérzék….

Biztonságérzetet javító eszközök:

- Járóbot
- Járókeret bevásárlókosárral
- Liftben lehajtható ülés
- Megfelelı cipı



Idıskori balesetek típusai és okai

Egyéni okok
� Kopásos izületi betegségek
� Csontritkulás
� Izomerı csökkenés
� Fizikai aktivitás csökkenés-

túlsúly
� Egyensúlyzavarok
� Látásromlás
� Hallásromlás 
� Reflexek lassúbbodása
� Feledékenység
� Félelem, elbizonytalanodás 
� Segédeszközök használatának 

tagadása……

Környezeti tényezık
� Küszöbök
� Kis mérető szınyegek
� Bútorzat
� Padlózat (csúszásveszély)
� Aluljárok
� Magas járdaküszöbök
� Tömegközlekedési eszközök lépcsıi
� Közlekedési lámpák hiánya, átkelési 

idı hossza…

Megoszlás:
esés, közlekedés, öngyilkosság, tőz, fulladás, mérgezés, egyéb



Degeneratív mozgásszervi betegségek

Ezen megbetegedések és a

mozgásszervek „természetes” 

öregedése között nehéz 

határvonalat húzni

- elsısorban a gerincet (ágyéki, nyaki) és

- az alsóvégtagi nagy izületek (csípı, térd) érinti.

ízületi kopás

Meszes felrakódás

A csípı és a térd rugózása csökken, a mozgás merevvé, esetlenné válik,
Szélesebb alapú járás, lépésmagasság csökkenés.



Csontritkulás
Prevalencia:
nık: 5,34% (65 év felett 12-14%),   férfiak: 1,33% (65 év felett 4-7%), 

Okok:
anyagcserezavaron alapuló csontállomány-veszteség,
a csonttömeg és csontsőrőség csökken, a törés kockázata nı.
(maximális csúcs-csonttömeg: 23. évre alakul ki, 40. évtıl csökken.)

Típusai:
I. posztmenopauzás: 50-65 év között (özstrogénhiány),  törés típusok: csukló, csigolya, 
II. idıskori: 65-85 év között a leggyakoribb, nı/ffi=2/1, törés típusok: csípıtáji, combnyak

Kockázati tényezők:
Öröklött hajlam (70%), az életkor elırehaladta, a nıi nem, menopauza, ösztrogénhiány: 
kétoldali ovarectomia, társuló betegségek: krónikus máj és vesebetegség, pajzsmirigy 
túlmőködés,
gyógyszerek: szteroidok, véralvadásgátlók, sovány testalkat, tartós kalciumszegény 
táplálkozás, mozgásszegény életmód, szenvedélybetegségek: túlzott alkoholfogyasztás, 
dohányzás……



Keringési megbetegedések
több, mint 80%-a a 65 évesnél idısebbeket érinti

� Coronariabetegség: 70 év felett eléri a 70% – t.

� Atherosclerosis: a tünetek általában akkor 
jelentkeznek, ha az ér szőkülete eléri 70%-ot.

� Cerebrovascularis kórképek: nagy a mortalitásuk, 
de túlélés esetén is jelentısen rontják az 
életminıséget: TIA, stroke, demencia.

Forrás: Háziorvosi Morbiditási Adatbázis (HAMP)



Daganatos megbetegedések

� A korspecifikus prevalencia növekedése 60 éves korig lassú, 
majd mindkét nemben gyorsan nı, de 75 év után 
gyakoriságuk 10%-kal csökken, 

� A férfiak esetében 80 éves korra kétszerese a nıkénél.
� Néhány daganatféle idıskorban halmozódik: colorectalis-, 

gyomor-, bır-, tüdı-, emlı-, prostatatumor.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ONLINE SZEMLE, 2011. 04. 05. British Medical Journal, 2011.

http://www.medicalonline.hu/gyogyitas/cikk/nincs_haszna_a_prosztatarak_szuresnek)

Forrás: Háziorvosi Morbiditási Adatbázis (HAMP)



Légzıszervi megbetegedések
Az ide tartozó megbetegedések, több, mint fele elkerülhetı lenne, mint a

heveny légúti megbetegedések, tüdıgyulladás, asthma bronchiale

COPD, tüdıtágulat

További gyakori egészségi problémák
• Incontinentia urinae: nık: 21%  

Elsısorban többször szült nıknél a gátizomzat szülési traumája

• Prosztata adenóma, húgycsıben kı: 

Férfiak vizelet elfolyását akadályozó tényezı



Az idıskori intellektus változások 

Az intellektuális teljesítmény szerencsés esetben akár 80 éves korig 
érintetlen marad, egyénileg változó, kezdetben alig észrevehető.

Leggyakoribb kognitív és affektív változások

� Alvás-ébrenlét ritmusának megváltozása
� Reflexlassúbbodás 
� Memória, tanulási képesség csökkése
� Új ismeretanyag befogadásának csökkenése  (de a tapasztalat nő)
� A jellemző személyiségvonások felerősödése
� Az alkalmazkodóképesség, tűrőképesség csökkenése
� A hangulati élet labilitása vagy elsekélyesedése
� Az ítélőképesség és tájékozódás romlása
� Depresszió



� Organikus hangulatzavar
� Szorongásos zavarok
� Depresszió
� Demencia 
� Delírium
� Organikus paranoid zavar
� Agitáltság

A legjellemzıbb idıskori pszichiátriai kórképek

Prevalencia: 65-74 év között: 1%, 75 év felett: 10 %, 85 év felett 25 %
Leggyakoribb okok: érelmeszesedés, különbözı cerebrovasculáris kórképek, 

tumor, Alzheimer-kór, Parkinson-kór, Creutzfeldt-Jakob sy.
Tünetek: feledékenység , idı-, tér- és én-tudatzavar, beszédzavarok, személyi      
higiéné elhanyagolása, társadalmi gátlások megszőnése, vándorlási kényszer

A demencia  nem része az egészséges öregedésnek



Az idıskori depresszió
• Gyakoriság: - a 60-69 évesek 14 -15 %,  

- 70 év felett: 20 %, 
- idősek otthonában 30 - 40 % között

• Tünetek: - kevésbé számolnak be a nyomott hangulatról,
- testi tünetek megjelenése, ill. felerősödése, melyek a 
szokásos kezelésre rezisztensek és elfedik a hangulati 
zavart, (fejfájás, ízületi-, izomfájdalmak, emésztési 
zavarok)

- psychomotoros agitáltság (ingerlékenység, irritáltság),
- alvászavar (nagyon gyakori)
- feledékenység (pseudodementia)

• A kezeletlen depresszió veszélyei: - öngyilkosság, 
- egyéb betegségek kockázata nő,
- egyes betegségek mortalitása nő
(myocardiális infarktus, strokeb )

Forrás: Országos reprezentatív kérdőíves felmérés- Hungarostady1988, 1995, 2002. Kopp és mtsai.)



Az időskori depresszió leggyakoribb organikus okai

• Neurológiai: stroke, tumor, Parkinson-kór, trauma
• Endokrin:     hypo-, hyperparathyreosis, hypo-, hyperthyreosis
• Infekció:       TBC, pneumonia, 
• Autoimmun bet-k:      rheumatoid arthritis, SLE, 
• Anyagcserezavarok: neoplasma, kardiovaszkuláris betegség, uraemia, 

B12-, folsav-, C-vitamin hiány, vashiányos anaemia,
• Gyógyszerek: - analgetikumok: opiátok, ibuprofen, indometacin, 

fenacetin
- antibakteriális, antimicotikus szerek: tetracyclin, 
sulfonamid

- vérnyomáscsökkentő szerek:  betablokkolók
- citostatikumok: azatioprin, vinkrisztin, trimetoprim,
- neuropszichofarmakonok: antiparkinzonszerek, 
szedatohipnotikumok

- szteroidok
- anyagcserére hatók: cimetidin

• Kábítószerek: túlzott alkohol-, gyógyszerfogyasztás, dohányzás



Az idıskori depresszió leggyakoribb pszicho-szociális okai

Tárgyvesztés: legnagyobb veszély a biológiai ritmus felborulása

� Nyugdíjba vonulás
� Presztízsvesztés
� Gyász (házastárs, testvér, barátok elvesztése)
� Szociális izoláció
� Anyagi nehézségek
� Testi, szellemi hanyatlás megélése
� Szomatikus betegségek
� Intézményi elhelyezés vagy elhelyezkedés 



Idıskori öngyilkosság jellemzıi
� Relatíve gyakoribb

� Gyakrabban végzetes és fel nem ismerhetı (latens)

� Idıszakos halmozódás (karácsony, születésnap, házassági évforduló)

� Depressziósok 15%-a lesz öngyilkos 

� Öngyilkosságot elkövetık 70%-a depressziós
� Kockázati tényezık: Férfi nem

Kor: férfiak: 60 évtıl, nık: 55-65 év között
Depresszió
Korábbi kísérletek
Kognitív funkciók károsodása
Egyedül élés, elszigeteltség
Testi betegségek
Alkoholizmus



Az idıskori egészségmegırzés négy kulcsfontosságú eleme

1. szellemi aktivitás megırzése

2.  fizikai aktivitás megırzése

3.  egészséges életmód

4.  rendszeres orvosi ellenırzés

Társadalmi szintő problémák
� Nagycsaládok szétesése

� Idısgondozás megoldásának nehézségei

� Közlekedési problémák megoldása, akadálymentesítés 

� Elszegényedés elleni küzdelem

� Közösségi élet lehetıségeinek megteremtése

� Örömforrási lehetıségek beszőkülésének csökkentése



Az orvos feladata az egészség megırzésében
Elsıdleges megelızés
� Rendszeres orvosi ellenırzés
� Védıoltások ( influenza- és pneumococcus elleni)
� Speciális tanácsadás: táplálkozási (folyadékbevitel, mennyiségi- és minıségi 

változtatások), fizikai-, és szellemi aktivitás tudatos megırzése, örömforrások keresése

Másodlagos megelızés
� Rendszeres háziorvosi vizsgálat (vércukor, vérnyomás, se. koleszterin 

ellenőrzés...)
� Szűrővizsgálatok ( emlő-, méhnyak-, prostata- (?), vastagbél tumor)

Harmadlagos megelızés
� Gyógyítás, a további állapotromlás megelőzése
� Segédeszközökkel való ellátás
� Rendszeres gondozás 
� Szükség esetén intenzív rehabilitáció
� Idősotthon, krónikus osztály 



Hasznos internetes oldalak

• http://www.egyenlobanasmod.hu/
• romagov.kormany.hu
• http://www.nfu.hu/lhh
• www.oefi.hu
• http://www.sfu.ca/iag/ International Association of Gerontology 
• http://www.geron.org The Gerontological Society of America 
• http://www.iog.wayne.edu Wayne State UniversityInstitute of 

Gerontology 87 East Ferry Street Detroit, Michigan 48202 USA
• http://www.sfu.ca/grc Simon Fraser University Gerontology Research 

Centre and Department of Gerontology, Canada
• http://hss.fullerton.edu/gerontology/socsourc.htm

California State University, Fullerton Gereontology sources and links


