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Előszó
A Diáktudomány 2. sorszámát tekintve második, történetiségét tekintve viszont
harmadik hallgatói tudományos munkákat bemutató kiadványunk. Az első, „Nagyító alatt – Hallgatói kutatóműhelyek nemzetközi együttműködése, határok nélkül” címmel 2013-ban jelent meg, a Diáktudomány első száma pedig 2016-ban.
A tehetséges hallgatók tudományos tevékenységének, a hallgatók tudományos
műhelyeinek támogatására nem első esetben sikerült a Tudományos Diák Tanácsnak pályázati forrást elnyerni, mely esetekben mindig kiemelt fontosságúnak ítéltük meg a publikációs tevékenység támogatását is. Így – és természetesen a hallgatói kutatómunkáknak köszönhetően - sikerült ebben az évben is kötetünket
megjelentetni és a színes tanulmányokat az érdeklődők elé tárni.
A kötet tíz tanulmányt tartalmaz a hallgatók tollából és ez a kerek szám jól
reprezentálja azt a fajta sokszínűséget, amit az egészségtudományi és társadalomtudományi képzések hallgatói képviselnek. Egyszerre tűnnek külön-külön is
önállónak és ugyanakkor felfűzhetők egy fonalra a vizsgálati minta, a vizsgált
jelenség, vagy éppen az érintett korosztály mentén. Az a ritka élménye van az
olvasónak, hogy már a címekben is megjelenő „átfedések” teszik egységessé az
anyagot, még pedig a jelenkori társadalmunk olyan fontos és aggasztó jelenségeinek a bemutatásával, mint az örökké aktuális droghelyzet, vagy a „zacis lét”
nyomasztóan sötét világa. A szerzők életkorából adódóan kiemelt jelentőséggel
bír a vizsgálati minták frekventált korosztálya, hiszen a tanulmányok nagyobbik
fele, már a címében is jelzi, hogy a fiatalokról és gyermekekről szól. Kirajzolódik a két nagy képzési és tudományterület képe is, hiszen egyértelműek az utalások a sötétség bugyrai, az utógondozás és az ellátás fogalmain keresztül a szociális problémákra, míg ugyancsak eltéveszthetetlen az egészségmagatartásra,
különböző betegségekre és prevencióra vonatkozó egészségtudományi megközelítés is. Talán egy kicsit ironikus jelző is megengedhető, hiszen a tudományos
kutatások irányvonalában való „trendiséget” olyan tanulmányok jelzik, melyek
a közvélemény széles rétegeit érdeklő, ezért talán „divatosnak” is mondható témákat vesz górcső alá. A vegán étkezési kultúra, az alvászavar, vagy az egyre
növekvő mértékben diagnosztizált autizmus, mind-mind olyan problémák, melyek az olvasók széles körét foglalkoztatják, messze a tudományos megközelítésen túl is. A fentiekből is látszik, bár nyilvánvalóan majd csak olvasás során
válik teljesen bizonyossá, hogy az ilyesfajta, a tehetségek szárnypróbálásait lehetővé tevő projektek egyik vonzó jellegzetessége, a kaleidoszkópszerű sokszínűség. Ez a sokszínűség varázsolja érdekessé kötetünket egységessé pedig az
írásokat jegyző tehetséges fiatalokra általánosan jellemző rugalmas és friss gondolkodás, no meg a hatni és használni akarás teszi.
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A tudományos diákköri tevékenység a hazai felsőoktatásban az egyik legfontosabb formája a tehetséggondozásnak. Karunkon az intézmény megalakulásától
kezdve kiemelt jelentőséggel kezeljük a TDK tevékenységet, a hallgató-mentor
műhelymunka támogatását. A befektetett munka mindig meghozza gyümölcsét,
aminek egyik igazolása a kezünkben tartott tanulmánykötet. Projektünk címének
a „Hallgatók a tudomány útján” elnevezést választottuk. A hallgatók láthatóan elindultak az úton, belekóstoltak a tudományos munkába. Nekünk, oktatóknak,
mentoroknak hálás, ugyanakkor felelősségteljes feladatunk, hogy kísérjük és támogassuk Őket ezen az akadályokkal is megtűzdelt felfedezőúton.

Dr. Kiss János és Jávorné Dr. Erdei Renáta
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A koragyermekkori gondozással
kapcsolatos észlelt szülői kompetencia
és néhány meghatározó tényezőjének
vizsgálata
Csigó Luca1, Karácsony Ilona Hajnalka2
1

PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Egészségügyi gondozás és prevenció
szak BSC Védőnő szakirány III. évf. nappali munkarend
2
PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Védőnői és Prevenciós Tanszék mentálhigiénés védőnő, egészségfejlesztés tanár

Absztrakt.
Célkitűzés: A szülői kompetencia a gyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen
feltétele. Ugyanakkor fogalma nem egységes, meghatározása és felmérése
többféleképpen történhet. Jelen vizsgálatunk célja a koragyermekkori gondozással
kapcsolatos észlelt szülői kompetencia fogalmának védőnői aspektusból való
megközelítése és meghatározó tényezőinek felmérése.
Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti online kutatásunkat 2017.
januárban célcsoporton belüli nem véletlenszerű, célirányos mintavétellel végeztük a
védőnői gondozásban részesülő, 1-6 éves, egészséges gyermeket nevelő édesanyák
körében. Saját szerkesztésű kérdőívünk kérdései a szociodemográfiai adatokra, az
észlelt szülői kompetenciára és a társas támaszra irányultak (n=111). Az adatok
elemzéséhez – Microsoft Excel 2016 programmal – leíró statisztika mellett χ2-próbát
alkalmaztunk (p<0,05).
Eredmények: A megkérdezettek átlagéletkora 33,1 év, fele 2 gyermeket nevel, 2/3-a
városban él és 64%-a felsőfokú végzettségű. Védőnői tanácsadásokra a szülők 91,9%-a,
szakorvoshoz történő továbbküldés esetén 82%-a viszi el rendszeresen gyermekét. A
védőnői gondozás szerepét gyermeke egészségében a szülők 50% tartotta fontosnak. A
szülői kompetencia mértéke nem mutatott összefüggést a gyermekek számával, a
lakhellyel és az anyák iskolai végzettségével és életkorával (p>0,05). A gyermek
gondozásával és fejlődésével kapcsolatos magas szülői kompetencia kialakulásában a
linking kapcsolatok szerepe jelentős (p<0,05). A bonding kötelékek erőssége az érzelmi
támasz nyújtásában kiemelkedő (91%).
Következtetések: A védőnő aktívan figyeli a koragyermekkori fejlődést, így ő a
legalkalmasabb személy a szülői kompetencia felmérésére és fejlesztésére
szociodemográfiai tényezőktől függetlenül. Alacsony kompetencia észlelése esetén a
védőnő fokozott gondozásban részesítheti az érintetteket. Fontos hangsúlyt fektetni a
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szegényesebb társas hálóval rendelkező édesanyák kompetenciájának fejlesztésére. Az
egészségügyi ellátó rendszerrel való complaince megfelelő, de védőnői ellátás
fontosságának megítélésnél megerősítésre van szükség.
Kulcsszavak: szülői kompetencia, koragyermekkor, védőnői gondozás, társas támasz,
complaince
Abstract.
Objective: The parental sense of competence has major impact on children’s
development. Its concept has not accepted officially yet, so it can be measured by more
methods. The aim of this study was to examine the parental sense of competence from
the aspect of a Health Visitor, between mothers of 1-6 years old children.
Material and methods: Our quantative, cross-sectional study was carried out in
January 2017. The main points of our self edited (on-line) survey were
sociademographic factors, parental sense of competence and social support. A nonrandom, convenience sampling was applied with 111 mothers. For data analysis Microsoft Excel 2016 was used and the methods were descreptive statistics and to define the
relation between the two variants, we calculated chi2 probability (p<0,05).
Results: The mean age was 33,1 years, half of the mothers had 2 children, 2/3 lived
in town/city, and 64% of the mothers were higher educated. 91,9% of mothers take her
child to the Health Visitor regularly. But only 82% takes them to a specialist even if it is
recommended. Only 50% of the mothers thinks the care of the Health Visitor has a major
influence in her child’s health. There was no significant correlation between number of
children, residence, age, education and parental sense of competence (p>0,05). However,
linking relationships had important impact on the higher parental competence related to
the development and care of the child (p<0,05). Bonding relationships are essential as
emotional support (91%).
Discussion: Health Visitors take part in (supervise) early child-development actively,
so they can be the appropriate personnel to measure the parental sense of competence
(aside from socialdemographic factors). In case of lower competence they can develop it
by intensive care. Complaince with health care is good but the importance of health
visitors should be strengthened.
Keywords: parental sense of competence, early childhood, health visitor, social support,
complaince

Témaválasztás indoklása
„A szülők a gyermek első gondozói és tanítói, ezért a szülők aktív részvétele, a
szülői kompetenciák megléte, illetve megerősítése a megfelelő koragyermekkori
fejlődés fontos feltétele. Ez a képesség nem az emberrel veleszületett, hanem az
élet, a tevékenység során alakul ki, fejlődik. A szülői kompetencia azt a tudást,
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ebből eredően azokat az ismereteket és képességeket (készségeket és jártasságokat) jelenti, amellyel biztosítani lehet a gyermek egészséges fejlődését”
(Bársonyné Kis, Bajusz és munkatársai 2015). E fogalom nem egységesen elfogadott, tehát a szülői kompetencia meghatározása és felmérése többféleképpen is
történhet. Számos nemzetközi kutatás irányul a szülői kompetencia és az azt
meghatározó tényezők (pl. életkor, iskolai végzettség, társas támasz) felkutatására (Angley, Divney és munkatársai 2015) (Leahy-Warren, McCarthy és
Corcoran 2012) (Ngai Wan-Yim és Wai-Chi Chan 2010). Az említett vizsgálatok legtöbbje az angol nyelvű, ún. PSOCS standard kérdőívet használja az észlelt
szülői kompetencia felmérésére. Azonban e standard skála magyar nyelven még
nem áll rendelkezésre.
„A védőnői munka egyik alapfeladata a szülők megerősítése, képessé tétele
abban, hogy hozzáértővé váljanak szülői feladataik ellátására” (Bársonyné Kis,
Bajusz és munkatársai 2015). Ezek alapján hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a
magyarországi Védőnői Szolgálat alkalmas lehet a szülői kompetenciával kapcsolatos ismeretek bővítésére, továbbá a már rendelkezésre álló ismeretek felhasználására. A védőnők olyan diplomás szakemberek, akik intenzív, direkt
családgondozást végeznek. „Családlátogatások, tanácsadások, fogadóórák alkalmával lehetőségük nyílik a szülőkkel bizalmas, face to face kapcsolat kialakítására. Ismerik a gyermekek egészségi állapotát, környezetét, szobáját, a szülők
végzettségét, a család kultúráját. Hatással vannak a gyermek gondozására, nevelésére, az otthoni környezet helyes kialakítására” (Harjánné Brantmüller 2014).
A védőnő mind a várandósságot, mind a kora gyermekkori fejlődést aktívan
figyeli s ellenőrzi, így ő lehet a legalkalmasabb személy a szülői kompetencia
felmérésére, valamint szükség esetén történő fejlesztésére.

Szakirodalmi áttekintés
1989-ben Johnston és Mash (1989) alkotta meg az ún. „Parenting Sense of
Competence Scale-t” (PSOCS; magyarul Észlelt Szülői Kompetencia Kérdőív)
amelyben a kitöltőnek 17 állítással való egyetértésének mértékét kellett megjelölnie 6 fokú Likert-skálán. E standard kérdőív azóta már számos külföldi kutatásban megbízható mérőeszköznek bizonyult az észlelt szülői kompetencia felmérésére (Gilmore és Cuskelly 2009) (Črnčec, Barnett és Matthey 2010).
Salonen és munkatársainak (2009) publikációja szerint, az észlelt szülői
kompetenciát meghatározó tényezők lehetnek újszülöttiek (pl. a gyermek neme,
egészségi állapota), szülőiek (pl. a szülők életkora, iskolai végzettsége, családi
állapota), illetve környezetiek (pl. társas támasz, egészségügyi ellátás). A finn
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kutatás eredményei közül kiemelendő, hogy a gyermek egészségi állapota jelentősen befolyásolja az észlelt szülői kompetencia mértékét.
Ezen eredményt korábban már Melnyk (1994) is megállapította, s külön
standard skálával (The Parental Belief Scale for Parents of Hospitalized
Children; PBS) vizsgálta a hospitalizált gyermekek szüleinek észlelt szülői kompetenciáját. Ugyanis egy gyermek kórházi körülményekhez való alkalmazkodását épp oly mértékben befolyásolja szülei e helyzetben megállapítható észlelt
szülői kompetenciája, mint (normál körülmények között) az egészséges gyermekek fejlődését.
Ercegovac és munkatársai (2013) a szülői kompetencia fontosságát, valamint
az azt befolyásoló tényezőket kutatva igyekezett feltárni a kapcsolatot az anyai
észlelt szülői kompetencia és az anya-gyermek interakciók minősége között. Egy
468 fős minta alapján, szoros összefüggést mutattak ki az anyai kompetencia és
az anya-gyermek interakciók minősége között. A szociodemográfiai tényezők
közül csupán a lakóhely, a gyermekek száma és a családi állapot állt összefüggésben a szülői kompetenciával. A szerzők kiemelték, hogy a szociodemográfiai
adatok kevésbé befolyásolják a szülői kompetencia mértékét, mint ahogy azt
várták. Emellett felhívták a figyelmet arra, hogy a szülői kompetencia mértéke
igenis hatással van a gyermek fejlődésére az anya-gyermek interakciók befolyásolása által.
Scarzello és munkatársai (2016) közleményében megfogalmazta, hogy több
kutatás is kimutatta már, hogy a szülők ismeretei nagy hatással vannak szülői
viselkedésükre/szerepükre. Azonban a legtöbb ilyen kutatás a valamilyen szempontból rizikócsoportba tartozó (például serülőkorú, szegény) édesanyák ismereteire vonatkozik. Éppen emiatt e kutatócsoport 2016-os publikációjában egy
olasz normatív minta vizsgálatát tűzte ki célul, a szülői ismeretekre vonatkozóan. Bár összeségében megállapították, hogy a bővebb szülői ismeret a gyermek
fejlődéséről nem számít protektív tényezőnek a diszfunkcionális szülői viselkedés/szerep ellen, mégis fontosnak tartják, hogy a szülők növeljék tudásukat,
hiszen gyermekükkel kapcsoltban ők a legfőbb információforrások egymás számára és az egészségügyi személyzet számára is.
Az észlelt szülői kompetencia szempontjából rizikócsoportnak számítanak a
primiparák és a serdülők, hiszen nekik alapvetően több támogatásra van szükségük várandósságukhoz kapcsolódóan. Egy 2008 első félévében zajló ír kutatás
célja az volt, hogy vizsgálja a kapcsolatot a társas támogatás, az anyai észlelt
szülői kompetencia valamint a gyermekágyi depresszió között primiparák körében. 410 édesanya megkérdezése alapján szignifikáns kapcsolatot mutattak ki az
alacsony mértékű társas támogatás és a gyermekágyi depresszió között. Depreszsziós állapotban pedig egyértelműen alacsonyabb az észlelt szülői kompetencia
is (Leahy-Warren, McCarthy és Corcoran 2012). Serdülőkorú várandósok vizsgálata során is bebizonyosodott, hogy a nagyobb fokú társas támogatás és a ma-
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gasabb fokú családi támogatás magasabb észlelt szülői kompetenciát eredményez (Angley, Divney és munkatársai 2015).
Egy 2010-es hong kong-i vizsgálat összefüggést állapított meg a várandósság
alatti és a születést követően észlelt szülői kompetencia mértéke között. A szerzők ajánlása szerint olyan egészségügyi személyzetre lenne szükség, akik képesek támogatni és felkészíteni az édesanyákat a szülést követő, lelkileg labilis
időszakra (Ngai, Wan-Yim és Wai-Chi Chan 2010). E publikációhoz hasonlóan,
a szülői kompetenciával foglalkozó nemzetközi tanulmányok csaknem mindegyike kiemeli, az átfogó intervenciós programok szükségességét, amelyek által
az észlelt szülői kompetencia fejlesztése, megerősítése már a szülés előtt megtörténhetne, így elősegítve a világra jött gyermek egészséges fejlődését (Angley,
Divney és munkatársai 2015) (Leahy-Warren, McCarthy és Corcoran 2012).
2013 nyarán a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának kutatócsoportja szülői megkérdezésre épülő, 6 megyére kiterjedő kutatást végzett,
melynek fókuszában a szülők gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdjének feltérképezésén túl a gyermek fejlődésének szülő általi megítélése volt. A kutatók úgy
vélték, hogy megfelelő attitűd és ismeret hiányában nehezen alakul ki ezeken a
területeken a megfelelő szülői kompetencia és felelősségérzet. Eredményeik arra
engednek következtetni, hogy az iskolai végzettség, valamint az anyagi helyzet
jelentős mértékben befolyásolja a gyermek testi, beszéd és értelmi fejlődésének
megítélését, mégpedig oly módon, hogy az alacsonyabb iskolai végzettséggel
rendelkező szülők kevésbé tudták pontosan megítélni gyermekük fejlődését e
területeken, valamint azokra, akik nem tudják megítélni a gyermek fejlődését,
jellemző a rossz anyagi helyzet. Az anyagi helyzet változó a fejlődés mind a
négy területén (testi, mozgás, értelmi, beszéd) jelentős befolyásoló tényezőnek
bizonyult (Bánfai, Betlehem és munkatársai 2014) (Csima, Bánfai és munkatársai 2016).

A vizsgálat célja
Fontos kiemelni, hogy jelen vizsgálatunk az „észlelt szülői kompetenciára” irányult, amely azt jelenti, hogy a szülő szubjektív megítélésén alapszik a szülői
kompetencia felmérése a szerzők által meghatározott kérdéskörökben. Célunk
volt az „észlelt szülői kompetencia” fogalmának védőnői aspektusból való megközelítése. Továbbá vizsgálni az anyai életkor, a lakóhely, az iskolai végzettség,
a családi állapot, a gyermekek száma valamint a társas támasz és az észlelt szülői kompetencia között fennálló esetleges összefüggéseket. Kutatásunk harmadik
céljául tűztük ki az édesanyák gyermekükhöz kapcsolódó, egészségügyi
alapellátórendszerrel való együttműködésének (complaince) felmérését.
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Hipotézisek
Hipotéziseink a következőek voltak:
H1: Az anyai életkor a lakóhely és az iskolai végzettség meghatározza
az észlelt szülői kompetencia mértékét
H2: A gyermekek számának növekedésével növekszik az észlelt szülői
kompetencia mértéke is
H3: Fokozottabb szakemberi támogatás (mint a társas támasz egy formája), magasabb észlelt szülői kompetenciát eredményez
H4: A szülők nagyobb része elismeri a védőnői gondozás fontosságát
gyermeke egészségéhez kapcsolódóan

Vizsgálati anyag és módszer
Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatunkat 2017. január folyamán online kutatás
keretében célcsoporton belüli nem véletlenszerű, célirányos (szakértői) mintavétellel végeztük (Pakai, Kívés 2013) (Karamánné Pakai, Oláh 2015). A megkérdezettek védőnői gondozásban részesülő, legalább egy 1-6 éves, nem eltérő fejlődésű (egészséges) gyermeket nevelő édesanyák köre volt. Saját szerkesztésű
kérdőívünket, amelynek fő kérdéskörei a szociodemográfiai adatokra, az észlelt
szülői kompetenciára és a társas támaszra irányultak, összesen 111 fő töltötte ki.
Az adatok elemzéséhez Microsoft Excel 2016 programot használtunk. A leíró
statisztika (átlag, relatív és abszolút gyakoriság) mellett a két változó közötti
kapcsolat vizsgálatára khi-négyzet próbát alkalmaztunk (p<0,05), míg a gyakoriságot megbízhatósági tartománnyal prezentáltuk.

Eredmények
Kiemelendő, hogy az édesanyák átlagéletkora 33,1 év volt, és több mint fele
(56%) nevelt 2 gyermeket (min=1; max=7). A kitöltők kétharmada városban él,
64%-a pedig felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A mintánk további jellemzőit
az 1. táblázat mutatja.
Mivel a mintában szereplők 87%-a házasságban élt, a családi állapot és az
észlelt szülői kompetencia közötti összefüggést nem tudtuk vizsgálni.
Az észlelt szülői kompetencia felmérésére 14 kérdésben foglaltuk össze azon
tényezőket, amelyeket védőnői szempontból fontosnak tartottunk. Minden kér-
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dés esetében 1-4-ig terjedő skálán ítélhette meg az édesanya, hogy kisebb vagy
nagyobb mértékben vonatkozik-e rá az adott kérdésben szereplő állítás (2. táblázat). A kérdések összeállítása során tudatosan törekedtünk rá, hogy az adott válaszban megjelölt 1-es válasz valóban alacsonyabb szülői kompetenciát jelöljön,
míg a 4-es válasz magasabbat. A válaszok értékelésekor a 14 kérdésben megjelölt számokat összeadtuk, így kaptuk meg az „észlelt szülői kompetencia pontszámot”, aminek minimum értéke 14 pont, maximum értéke 56 pont lehetett. Az
elért pontszám alapján soroltuk csoportokba az édesanyákat. Mintánk sajátosságából adódóan (átlag=49,98; min=41; max=56; SD=3,31) a „magas észlelt szülői kompetencia” árnyalatait tudtuk összehasonlítani, így „magas”, „nagyon
magas” és „kiemelkedően magas” kategóriába soroltuk az édesanyákat (3. táblázat). Ahogy azt az 1. diagram mutatja, a válaszadók 54,1%-a nagyon magas
észlelt szülői kompetenciával rendelkezett, míg a magas és kiemelkedően magas
kategóriákba tartozók aránya csaknem megegyezett.
Az észlelt szülői kompetencia meghatározó tényezőinek vizsgálata során kutatásunkban nem mutatkozott összefüggés az anyai életkor, a lakóhely, az iskolai
végzettség valamint a gyermekek száma és az észlelt szülői kompetencia mértéke között (p>0,05). Ezek alapján az első és a második hipotézisünk nem igazolódott be (4. táblázat).
A társas támasz vizsgálataként arról kérdeztük az édesanyákat, kihez
fordulnak segítségért ha gyermekük ellátásával/gondozásával illetve fejlődésével
kapcsolatos kérdésük van. Mindkét kérdés esetén felsoroltunk bonding (szülei,
nagyszülei; testvérek; párja), bridging (barátnői) és linking (gyermekorvos;
védőnő) típusú kapcsolatokat, valamint lehetőséget biztosítottunk egyéni válasz
megadására is. Mindkét esetben az volt látható, hogy a szakemberhez fordulással
(linking kapcsolatok) növekszik az észlelt szülői kompetencia mértéke.
Szignifikáns összefüggést állapítottunk meg a gyermek fejődésével kapcsolatos
szakemberi társas támasz és az észlelt szülői kompetencia növekedése között
(p=0,046) (2-3. diagram). Ezek alapján a harmadik hipotézisünk beigazolódott.
További eredményeinket tekintve elmondható hogy az édesanyák
gyermekükhöz
kapcsolódó,
egészségügyi
alapellátórendszerrel
való
együttműködése (complaince) megfelelő, ugyanis a válaszadók 91,9%-a
rendszeresen elviszi gyermekét védőnői tanácsadásra és a kötelező
szűrővizsgálatokra. Azonban érdekes, hogy a szakorvoshoz való továbbutalás
esetén már csökken az arány s csak a szülők 82%-a viszi el gyermekét a javasolt
szakrendelésre. „A csecsemőkori szűrővizsgálati rendszer és védőnői gondozás
nagymértékben hozzájárul gyermekem egészségéhez” idézettel igyekztünk
vizsgálni azt, hogy az édesanyák mekkora szerepet tulajdonítanak a védőnői
gondozásnak gyermekük egészségében. Meglepő módon az a válaszadók csupán
50%-a értett teljesen egyet a fenti állítással, 37% részben egyetértett de volt aki
az „egyáltalán nem értek egyet” válaszlehetőséget jelölte meg. A negyedik
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hipotézisünket vizsgáló kérdés válaszai alapján megállapítható, hogy a szülők
többsége elismeri a védőnői gondozás fontosságát gyermeke egészségéhez kapcsolódóan (87%). A társas támasz estében már korábban megállapítottuk a
szakember szerepét azonban a család szerepe sem hanyagolható el. Amikor az
édesanyákat legfőbb érzelmi támaszukról kérdeztük, a válaszadók 91%-a
valamilyen bonding (családi) köteléket jelölt meg.

Következtetések
A fenti eredményekből következtetésként levonható, hogy az észlelt szülői
kompetencia felmérésére és fejlesztésére szociodemográfiai adatoktól
függetlenül szükség van. Eredményeink nem egyeznek Ercegovac és
munkatársai által végzett kutatás eredményeivel, ahol a gyermekek száma és a
lakóhely összefüggést mutatott a szülői kompetencia mértékével (Reić
Ercegovac, Ljubetić és Pericic 2013).
A mintánkban alapvetően mindenki magas „észlelt szülői kompetencia
pontszámot” ért el és 91% a családját jelöte meg mint legfőbb érzelmi támaszt.
Ezek alapján megállapítható, hogy a társas támaszban kiemelkedő szerepe van a
családnak vagyis a különböző kutatásokban (Angley, Divney és munkatársai
2015) (Leahy-Warren, McCarthy és Corcoran 2012) megállapított
rizikócsoportokon kívül (primiparák, serdülők) más esetben is pozitív hatása van
a család nyújtottam támogatásnak. Azonban az észlelt szülői kompetencia
szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható a szakember támogató szerepe. A
szakember leginkább figyelmes gondozással és ismeretátadással (különös
tekintettel a gyermek fejlődési szakaszainak megismertetésére) járulhat hozzá az
észlelt szülői kompetencia fejlesztéséhez. E szakemberi szerepben különleges
helyzetet foglal el a védőnő, aki aktívan végigköveti a várandósság és
koragyermekkor időszakát. Ezidő alatt lehetősége van az észlelt szülői
kompetencia felmérésére, alacsony mértékű kompetencia detektálása esetén
pedig fokozott gondozásban részesítheti az érintett édesanyát és gyermekét. Ily
módon valósulhatna meg hazánkban a nemzetközi szakirodalom által is oly
nagyon áhított intervenció. Azonban ahhoz, hogy ezen intervenció sikeres
legyen, meg kell erősíteni a szülőket abban, hogy a védőnői gondozás rendkívül
nagymértékben hozzájárul gyermekük egészséges fejlődéséhez életük első 6
évében. E megerősítés elsősorban a közösségi egészségnevelési színtereken
lenne megvalósítható, itt ugyanis megismertethetjük a szülőkkel a védőnői
kompetenciák és szaktudás sokszínűségét. A megerősítést továbbá érdemes
lenne elkezdeni fiatalabbaknál, középiskolásoknál is, szintén a védőnői feladatok
és ismeretkörök sokrétűségéről való felvilágosítással. Így mire ezen diákok saját
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gyermeket vállalnak, már tisztában lesznek vele milyen sok témában
fordulhatnak védőnőjükhöz.

Tervek a kutatás után
Vizsgálatunkat követően további célunk megismertetni a védőnőkkel az észlelt
szülői kompetencia fogalmát és jelentőségét. Továbbá javasoljuk egy standard
felmérő skála, komplex értékelési rendszer és intervenciós program
kidolgozását. A védőnői fokozott gondozás intervencióján túl célszerű lenne az
intervenciós programok kiszélesítése más, szülészeti vagy gyermekgyógyászati
területen dolgozó szakemberekre is (pl. szülésznő, csecsemőápoló), ahogy azt a
feljebb említett 2010-es hong kong-i kutatás is kiemeli (Ngai, Wan-Yim és WaiChi Chan 2010). Fontosnak tartjuk a védőnői szerep és gondozás fontosságának
megerősítésére irányuló egészségnevelési programok elindítását a
középiskolákban és a területi védőnői körzetekben. További célunk kutatásunk
nagyobb
elemszámmal való folytatása, kiegészítve az egészség és az
ismeretszerzési forrás észlelt szülői kompetenciára való hatásainak vizsgálatával,
valamint az adatgyűjtési módszer kiterjesztése papír alapú kérdőíves
adatgyűjtésre azért, hogy kutatásunk elérhetővé váljon az alacsonyabb észlelt
szülői kompetenciával rendelkező édesanyák számára is.

Köszönetnyilvánítás
Ezúttal szeretném megköszönni társszerzőmnek, Karácsony Ilonának a kutatás
során nyújtott segítséget, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának
amely lehetőséget biztosított a publikálásra.
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Relatív gyakoriság
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1. diagram: A szülői kompetencia mértékének eloszlása (n=111)
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2. diagram: Szülői kompetencia és a gyermek gondozásával kapcsolatos társas támasz
(n=97)
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3. diagram: A szülői kompetencia és a gyermek fejlődésével kapcsolatos társas támasz
(n=100)

ÉLETKOR (n=103)

Minimum

Átlag
33,1

Maximum

23
Év
LAKÓHELY
Város
(n=111)
Abszolút gyakoriság
73
(fő)
Relatív gyakoriság
66
(%)
GYERMEKEK SZÁMA (n=111)

1

2

3 vagy több

Abszolút gyakoriság (fő)

24

63

24

Relatív gyakoriság (%)

22

56

22

8 általános

Szakmunkás

Érettségi

Főiskolai/egyetemi

Egyéb

1

5

29

71

5

1

5

26

64

5

ISKOLAI VÉGZETTSÉG (n=111)
Abszolút gyakoriság
(fő)
Relatív gyakoriság
(%)

47
Falu
38
34

18
CSALÁDI
ÁLLAPOT (n=111)

Egyedülálló

Párkapcsolatban él

Bejegyzett élettársi
kapcsolatban él

Házas

3

8

3

97

3

7

3

87

Abszolút gyakoriság
(fő)
Relatív gyakoriság
(%)

1. táblázat: A minta legfőbb jellemzői

Észlelt szülői kompetencia
mértéke
Magas
Nagyon magas
Kiemelkedően magas

Pontszám

Abszolút gyakoriság (fő)

41-47
48-52
53-56

24
60
27

2. táblázat: Az észlelt szülői kompetencia pontszámai

Szülői kompetencia
Szülői kompetencia
Szülői kompetencia
Szülői kompetencia






Lakhely
Iskolai végzettség
Gyermekek száma
Anyai életkor

2=3,59
2=3,00
2=3,51
2=6,80

p=0,17
p=0,56
p=0,48
p=0,15

3. táblázat: A szülői kompetenciát meghatározó tényezők

Kérdés
Véleménye szerint milyen mértékű
ismeretekkel rendelkezik gyermeke
ellátásával, gondozásával kapcsolatban (pl. altatás, ápolás betegség esetén stb.)?
Véleménye szerint milyen mértékű
ismeretekkel rendelkezik gyermeke
fejlődésével kapcsolatban?
Milyen mértékben törekszik gyermeke ellátásával, gondozásával kapcsolatos ismereteinek bővítésére (pl.

Válaszlehetőségek
1=kevés ismerettel rendelkezem
2
3
4=sok ismerettel rendelkezem
1=kevés ismerettel rendelkezem
2
3
4=sok ismerettel rendelkezem
1=kis mértékben
2
3
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könyvek/cikkek olvasása e témában)?
Milyen mértékben törekszik gyermeke fejlődésével kapcsolatos ismereteinek bővítésére (pl. könyvek/cikkek
olvasása e témában)?
Milyen sikeresen tudja alkalmazni a
megszerzett ismereteket?

4=nagy mértékben
1=kis mértékben
2
3
4=nagy mértékben
1=kevés sikerrel
2
3
4=nagy sikerrel
Milyen mértékben érti meg gyermeke 1=kis mértékben
jelzéseit a gondozásával kapcsolat- 2
ban? (pl. éhes, szeretné ha játszaná- 3
nak vele stb.)
4=nagy mértékben
Rendszeresen elviszi gyermekét vé- 4=Igen, mindig elviszem
dőnői tanácsadásra és a kötelező 3=Általában elviszem
szűrővizsgálatokra?
2=Ritkán viszem el
1=Soha nem viszem el
Betartja a védőnő adta tanácsokat?
4=Igen, mindig betartom
3=Általában betartom őket
2=Ritkán tartom be őket
1=Soha nem tartom be őket
Ha a védőnő/háziorvos azt tanácsolja, 4=Igen, mindig elviszem
vigye el gyermekét szakorvoshoz, 3=Általában elviszem
elviszi?
2=Ritkán viszem el
1=Soha nem viszem el
Egyetért a következő állítással? „A 4=Teljes mértékben egyetértek
csecsemőkori szűrővizsgálati rend- 3=Nagyobb részt egyetértek
szer és védőnői gondozás nagymér- 2=Nem teljesen értek egyet
tékben hozzájárul gyermekem egész- 1=Egyáltalán nem értek egyet
ségéhez”
Mennyire tartja fontosnak gyermeke 1=nem tartom fontosnak
lelki-érzelmi egyensúlyát?
2
3
4=nagyon fontosnak tartom
Milyen mértékben vallja magát kö- 1=kis mértékben
vetkezetes szülőnek?
2
3
4=nagy mértékben
Mennyire szívesen fektet be nagyobb 1=kis mértékben
energiát gyermeke ellátásába, a vele 2
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való törődésbe?

3
4=nagy mértékben
24.
Előfordul, hogy úgy érzi 1= gyakran érzem így
gyermeke akadályozza Önt az élete 2
alakulásában (pl:. karrier, párkapcso- 3
lat stb.)?
4=soha nem érzem így
4. táblázat: Az észlelt szülői kompetencia felmérésére szolgáló kérdések
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Csigó Luca
1995-ben születtem Sopronban. 2014 szeptembere óta folytatom védőnői tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Karának Szombathelyi
Képzési Központjában, jelenleg a harmadévet fejezem be. Tanulmányaim alatt
törekszem minél több, az iskola által nyújtott lehetőség kihasználására. Ennek
köszönhetően a tavalyi tanév tavaszi szemeszterében 3 hónapot töltöttem Finnországban az ERASMUS+ program keretében. Az ide tanév is eredményekben
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rendkívül gazdag számomra: az immár másodszorra elnyert Köztársasági Ösztöndíj mellett Demonstrátori Ösztöndíjban is részesültem. A későbbiekben Sopron környékén szeretnék elhelyezkedni védőnőként. Ez az első publikációm,
amelyre szintén nagy lehetőségként tekintek.
Karácsony Ilona
PTE Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési Központjában szakoktatóként dolgozom, elsősorban védőnő hallgatók tudását bővítem a leendő hivatásuk gyakorlásához szükséges szakismeretekkel. Közel negyedszázad alatt
mentálhigiénés védőnői és egyetemi egészségtan tanári és okleveles egészségfejlesztés tanári képesítéssel az oktatás valamennyi szektorában részt vettem,
veszek egyéni és közösségi egészségfejlesztésre irányuló tevékenységek szervezésében, lebonyolításában, valamint egészségügyi szakmai alapozó ismeretek
tanításában. Kiemelten fontosnak tartom az oktatás, mellett a kutatást területét
is, ezen kettősség hallgatói aspektusát is tanulás és kutatás - fejlődés igényét
igyekszem tanítványaimnak is átadni.
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Alvászavar előfordulása a várandósság
során
Karácsony Ilona1, Mohácsi Flóra2,
Karamánné Dr. Pakai Annamária PhD3
1

PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Védőnői és Prevenciós Tanszék mentálhigiénés védőnő, egészségfejlesztés tanár
2
PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Egészségügyi gondozás és prevenció
szak BSC Védőnő szakirány IV. évf. nappali munkarend védőnő hallgató
3
PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet
Védőnői és Prevenciós Tanszék adjunktus, tanszékvezető, képzési igazgató

Absztrakt.
Célkitűzés: A kutatásunk során vizsgáltuk a várandósság előtt, illetve alatta előforduló,
alvászavarokat. Az előbbi probléma által okozott teljesítménybeli és közérzetbeli változások feltérképezésére is törekedtünk.
Anyag és módszer: A keresztmetszeti, kvantitatív kutatásunkat 2016-ban végeztük
(n=283). Édesanyákat kérdeztünk meg, célirányos szakértői kiválasztással. Kérdőíves
módszerrel gyűjtöttünk adatokat, on-line módon a célcsoport részére elérhető felületeken.
A statisztikai elemzéseket a Microsoft Excel 2007-es verziójával készítettük Chi2próbával
(p<0,05), átlag és gyakoriság számítással.
Eredmények: Az édesanyák 60%-ának jó alvásminősége volt várandóssága alatt, de
70% vélte úgy, hogy rosszabbodott időben előrehaladva. Az utolsó trimeszterben gyakrabban fordultak elő alvással kapcsolatos problémák, mint az első kettőben. A legjellemzőbb alvásbeli problémának az éjjeli gyakori felébredés bizonyult, míg legritkábbnak az
alvási légzéskimaradás. Az iskolai végzettség és az alváshigiéne között nem volt kimutatható kapcsolat (p>0,05), valamint nem találtunk összefüggést a várandósság alatt jelentkező egészségügyi problémákhoz társuló alvászavarok miatt okozott nappali teljesítmény
(p>0,05) és közérzet romlása között sem (p>0,05), (túl korai ébredés viszont nagymértékben együtt járt közérzetromlással p<0,05). A betegségekhez társuló alvászavarok közvetetten nem okoztak teljesítmény vagy közérzetbeli negatív irányú elváltozást.
Következtetések: Az alvászavarok meglehetősen gyakori problémák várandósság
alatt, szakemberként szükséges a témában ismeretek szerzése, hogy konkrét tanácsokkal
láthassuk el a kismamákat.
Kulcsszavak: alvászavar, várandósság, alvás higiéné
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Abstract.
Objective: Purpose of this study is analyzing sleep disturbances during pregnancy period
among Hungarian natives. Aim is to get acquainted abnormalities in their sleep pattern,
and adverse health consequences in relation. Also we wish to get information about
changes in sleeping during each trimesters, and positive improvements after delivery. Further aim is to examine dysfunction in daily activities and discomfort caused by sleep disturbance as well as possibilities in getting information how to solve these problems.
Material and methods: Type of investigation is cross-sectional and quantitative, supported by participation of 283 individuals. Questioner has been applied for collection of
data. It has been provided on-line on web-pages entitled directly for pregnant women.
Questions pertain: demographical data, dormition difficulties, frequent awakening during
night, pauses in breathing, snoring, awakening too early in the morning, function in daily
activities, comfort, sleep hygiene. Statistical analysis is performed in Microsoft Excel
2007 version. For comparing two variables and establishing connection between them
Chi2 test (p<0,05) has been applied. Also average and frequency calculations have been
made. Period of time of examination is between February and December of 2016.
Results: On the basis of results obtained we can state that 60 % of mothers have good
quality sleeping during pregnancy, and only 40 % reported worse. Besides of this fact 70
% experienced decreasing sleeping quality passing the time.Also sleep disturbances are
more frequent during third trimester than in first or second one. According to results of
this search most typical problem is frequent rousement around midnight, and the rarest
one is pauses in breathing. As answer to our hypothesis we have found no link between
educational attainment and sleeping hygienic factor (p>0,05). Also no link shown between
mental discomfort and decreased function in daily activities caused by sleeping disorders
connected to health problems during pregnancy (p>0,05) (but we have found link between
rousement too early in the morning and mental comfort p<0,05). So illnesses suffered by
pregnant seem to be not harmful indirectly to capacity in daily function or mental comfort.
Discussion: At last we can state on the basis of this search that sleep disorders occur
frequently during pregnancy period. Specialists need to collect information and
knowledge in this topic in order to be prepared well to serve practical and well-tried advices to gravidas.
Keywords: sleep disturbances, pregnancy, sleeping hygienic

Alvászavar előfordulása a várandósság során
kutatások tükrében
A várandósság meglehetősen sok változással jár, mind testi, mind lelki, mind pedig társadalmi értelemben is, valamint az alvási ciklus, szokás tekintetében is bekövetkeznek módosulások. Különböző alvásbeli problémák, mint a nehéz elalvás,
az éjjeli gyakori felébredés, a légzéskimaradás, a horkolás és a túl korai ébredés
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mind olyan nehézségek, melyek előfordulhatnak egy várandós életében, ezzel nehezítve a kielégítő pihenés esélyét. Okun és munkatársai (2013) az első trimeszterben lévő várandós nők megkérdezése során (n=184) közel 50%-os arányban
tapasztalták alvási elégtelenség jelenlétét. Moline és munkatársai (2004) longitudinális vizsgálata is megerősítette a várandósság alatti alvászavarok gyakori előfordulását, még pedig az első trimeszterben 13-80 százalékban, majd a harmadik
trimeszterben már 66-97 százalékban. Neau és munkatársai (2009) eredményei
alapján is a gravidák nagy többsége küzd alvási problémákkal (79%-a) és főként
az éjszakai felébredés okoz nehézséget. Facco és munkatársai (2010a) kutatása
további alvási problémákra irányították a figyelmet: a megkérdezett édesanyák
11,1% tapasztalt horkolást a várandósság első felében, mely a III. trimeszterre
16,6%-ra emelkedett (p=0.03), valamint a gravidák 32,8%-a nyilatkozott a várandósság elején túlzott fáradtságról a nap folyamán, ami a III. trimeszterre 38,1%ra emelkedett (p=0.3). Svédországban is vizsgálták várandós nők körében (n=340)
a horkolás előfordulását, mely az első trimeszterben 7,9% volt, a harmadik trimeszterre már 21,2%-ra növekedett. Valamint azon nők körében, akik horkolásra
panaszkodtak szignifikánsan magasabb volt a BMI (p=0.001). A nem horkoló várandós nők körében az ödéma előfordulása az első trimeszterben 3.8% volt, mely
a harmadik trimeszterre 21,7%-ra nőtt. Ezen két szám a várandóssági horkolók
körében 6,7%-ról 46,7%-ra nőtt. A kutatás szerint a horkolás a graviditás alatt
növekszik, amely összefüggésben van a várandósság alatti alváshiánnyal, a kezdeti magas BMI-vel illetve az ödéma gyakoribb előfordulásával, de nincs hatással
a vérnyomás értékekre (Sarberg, Svanborg és munkatársai, 2014). A túlsúlyos,
illetve obes várandósok körében az egyre magasabb BMI érték egyre nagyobb
rizikót jelent az alvási apnoe, rossz alvásminőség előfordulására nézve, de a nappali aluszékonyságot a BMI nem igazán befolyásolja (Rice, Larrabure-Torrealva
és munkatársai, 2015; Facco, Ouyang és munkatársai, 2013),emellett az elhízás
önmagában is negatívan befolyásolja az életminőséget (Harjánné Brantmüller,
Nagy és Bödecs, 2011). Dunai és munkatársai vizsgálata (2008) (n=12643) alapján a horkolás, az alvási apnoe jelentős probléma és különbségek mutatkoznak a
halk és a hangos horkolás között. Mindkét horkolási típus a hypertonia, a stroke
(p<0,0001) rizikófaktora, de az infarktusra való esélyráta a hangos horkolók körében (p=0,03) mutat jelentősebb előfordulási gyakoriságot.Facco és munkatársai
(2010b) eredményei alapján a gyakori horkolás és a rövid alvási idő gestációs diabetes mellitus rizikó faktorának számít. A rövidebb alvási idő is növekedést mutat a gestációs kor előbbre haladásával (p=0,001) (Rezaei, Moghadam és Saraylu,
2012; Facco, Grobman és munkatársai, 2010a). Siversten és munkatársai (2015)
norvégiai longitudinális vizsgálata (n=1480) is megerősítette, hogy gyakori kórkép a várandós nők körében az insomnia és a rövidebb alvási időtartam (a 32.
gesztációs héten gyűjtött adatok szerint az átlag alvásmennyiség 7 óra 16 perc
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volt). Egy 2003. december- 2006. július között 1272 egészséges, várandós nő bevonásával zajló vizsgálatban arra a következtetésre jutottak, hogy a hosszabb illetve a rövidebb alvási idő negatívan befolyásolja a vérnyomás értékeket és hajlamosító tényező lehet a hypertenzió kialakulásában. A 3. trimeszterben a szisztolés
értékek 3,72 és 2,43 Hgmm-rel voltak magasabbak a 6 órát, illetve 7-8 órát alvók
körében. Szintén a 3. trimeszterben a szisztolés nyomás 4,21 Hgmm-rel volt magasabb azok körében, akik hosszú alvásról nyilatkoztak (min. 10 óra) (Williams,
Miller és munkatársai, 2010).
Harmadik trimeszterben lévő tajvani várandós nők (n=197) vizsgálata során az
alacsonyabb alvásminőség szignifikánsan rosszabb alvási higiénével, és elalvási
illetve a nyugodt éjszakai alvásproblémákkal társult. Az idősebb anyai életkor (p
= 0.01), amunkahelyi leterheltség (p = 0.01), a depresszióra való hajlandósság (p
<0.01) összefüggést mutatott az önbevalláson alapuló rosszabb alvásminőséggel
(Tsai, Lee és munkatársai, 2016). Elham Rezaei és munkatársai, (2015) Iránban
végzett kutatása is összefüggést mutatott ki az alvási rendellenességek és a depresszió között, valamint a korai várandósságban megjelenő alvászavar esetén nagyobb valószínűséggel volt bizonyítható depresszív tünetek megjelenése a gyermekágyi időszakban.
Az alvászavar hatással van a pszichés és a szociális egészségre isés az életminőség romlásávaljárhat (Szabó, 2015; Razei, Moghadam és munkatársai, 2014;
Rezaei, Moghadam és Saraylu, 2012; Abbaszadeh, Bagheri és munkatársai, 2009).
Összegzéseként elmondható, hogy az alvászavar igen gyakori és tartós probléma az állapotos nőknél, valamint a gyakorissága a gesztációs korral jelentősen
emelkedik és predikciónál egyes kórállapotokat.

Vizsgálat célja
Kutatásunk célja volt ismereteket gyűjteni arról, hogy melyek azok az alvásbeli
problémák, amik megjelennek,és melyek azok amik inkább háttérbe szorulnak a
várandósság időszakában. Felmérésünkkelszerettünk volna választ kapni arra,
hogy hogyan változik az alvásminőség, a problémák súlyossága a várandósság
során. Célunkvolt az is, hogy információt nyerjünk a várandóssági alvászavarok
és a teljesítmény, valamint a közérzet közti kapcsolatról illetve vizsgálatuk az
alváshigiénés szokásokat is. Mindezen információk ismeretében a kutatásunk
végső célja, hogy segítséget tudjon adni várandós anyák számára, akik majd a jövőben érintettek lehetnek/lesznek ezen problémával.
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Anyag és módszer
A kutatás típusa keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat volt, melyben 283 fő édesanya vett részt. Kérdőíves módszert alkalmaztunk az adatok gyűjtésére, melyet online módon közöltünk a kismamák részére elérhető felületeken. A mintaválasztás
célirányos szakértői kiválasztással történt. A kérdőív tartalmazott demográfiai adatokra, nehéz elalvásra, éjjeli gyakori felébredésre, légzéskimaradásra, horkolásra,
túl korai ébredésre, teljesítményre, közérzetre és alváshigiénés szokásokra vonatkozó kérdéseket. A statisztika a Microsoft Excel 2007-es verziójával készült. Az
elemzéseket pedig a két változó összefüggésének megállapítását Chi2 próbával
(p<0,05), valamint átlag és gyakoriság számolással végeztük. A vizsgálat 2016.február és 2016. december közötti időszakban történt meg. Helybeli megkötése nem
volt, feltételként a magyar nyelven való írás és olvasás készsége szolgált.

Eredmények
A vizsgált minta 283 személyt foglalt magába, átlag: 32,6 év (SD:7,04). Az iskolai
végzettség tekintetében 3,53% rendelkezett 8 általános iskolai osztály elvégzésével, 13,43%-nak volt szakmunkás képzettsége, 34,98% birtokolt gimnáziumi,
vagy szakközépiskolai végzettséget és (130 fő) bírt főiskolai vagy egyetemi kvalifikációval, egyéb kategóriába tartozott 2,12%. Ezáltal jelen mintán a résztvevők
válaszai alapján az iskolai végzettség tekintetében túlsúlyban vannak a magasabban iskolázott személyek. A munkarendet vizsgálva a minta azt mutatta, hogy a
válaszadók több mint fele, vagyis 60,78%-a nappali státuszban dolgozott, míg
0,35% végzett munkát csupán éjjeli beosztás szerint várandóssága alatt. Ellenben
6,71% mind éjjeli, mind nappali pozícióban is dolgozott, illetve 32,16%-nak a
várandóssága alatt nem volt munkaviszony. Vizsgáltuk a családokban lévő gyermekszámot, mely a következő eredményt mutatta átlag:1,62, min:0, max:6,
SD:1,43. A válaszadók. 56,72% semmilyen betegséget nem észlelt várandóssága
során, viszont 9,51% magas vérnyomást, 11,8% cukorbetegséget, 18,03% várandóssághoz mérten túlsúlyt, 1,31% vashiányt tapasztalt, valamint 2,62% egyéb eltérésekkel bírt. Az önbevalláson alapuló eredmények szerint a válaszadók
12,01%-a vallotta magát nagyon jó alvónak, 47% jó alvónak, 34,28% rossz alvónak és 6,71% mondta magát nagyon rossz alvónak a várandósság egészét tekintve.
Az alvászavarok előfordulását vizsgálva (nehéz elalvás, gyakori éjjeli felébredés, éjjeli légzéskimaradás, horkolás, túl korai ébredés) a válaszadók 78,8 %-a
tapasztalt legalább egy alvási problémát (16,96%-uk 1 nehézséget észlelt, 27,94%
2-t, 30,14% 3-at, 13,07% 4-et és 1,41% 5 gonddal is küzdött átlag 2,22 min:0, a
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max:5 SD 1,22). A várandósság előtt a nők 85%-a nem aludt el nehezen, viszont
a gyermekvárás ideje alatt több mint a fele szenvedett tőle. A legnagyobb változás
az éjjeli gyakori felébredés tekintetében volt észlelhető, ahol, a várandósság előtt
majdnem 90% aludt megfelelően e tekintetben, viszont a várandósság alatt ez a
szám alig több mint 20%-ra csökkent. Valamint a túl korai ébredés a graviditás
előtt kevesebb, mint 20%-ban volt jelen, de a várandósság idején a válaszadók
majdnem felének volt nehézsége e téren (1. ábra).
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Előtt
Alatt

Alvással kapcsolatos problémák
1. ábra: A várandósság előtt és alatt tapasztalt alvási problémák (n=283)

A nehéz elalvást figyelembe véve 7,28% szerint az I. trimesztertől, 11,26% a II.
trimesztertől vallott így és 81,46% a III. trimesztert találta a legproblémásabbnak.
Éjjeli gyakori felébredés tekintetében a következő válaszok érkeztek: az I. trimesztert 5,05% találta a legnehezebbnek, a másodikat már 11,47% és az utolsót
pedig 83,49%. Az éjjeli légzéskimaradásról nyilatkozva 6,67% találta az első harmadot legbajosabbnak, a II. trimesztert senki nem vallotta annak, de a III. trimesztert már 80% választotta. A kapott adatok mellett 13,33% nem tudott választani,
hogy melyik időszakban volt számára legnehezebben elviselhető az éjjeli légzéskimaradás. A horkolásról érdeklődve 0,94% választotta az I. trimesztert, 4,72% a
II.-at és 33,96% a III. trimesztert legproblémásabb időszaknak e tekintetben, valamint 60,38% nem tudott nyilatkozni a kérdésben. Utolsóként vizsgálva a túl
korai ébredést 7,91% nyilatkozott arról, hogy az első időszak volt számára nehezebben elviselhető, 20,14% szerint a II. trimeszter volt bajosabb, valamint 71,94%
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az utolsóról nyilatkozott így. Összegezve a tapasztaltakat láthatjuk, hogy mindegyik alvási probléma tekintetében az I. trimeszterben volt a legalacsonyabb és a
III. trimeszterben pedig a legmagasabb a válaszok aránya, a várandósság vége felé
haladva a problémák fokozatos növekedést mutattak. A problémák közül a legnagyobb számban az éjjeli gyakori felébredés jelentett gondot, míg az alvási légzéskimaradás a legkisebbet.
Megkérdeztük az édesanyákat arról, hogy amennyiben volt problémájuk a várandósságuk alatt az, hogyan befolyásolta a nappali teljesítményüket. A nehéz elalvás a válaszadók 12,67%-ánál jelentős befolyással bírt a nappali teljesítménycsökkenésre, míg 33,33%-nál közepesen, 40%-nál enyhén és 14%-nál nem volt
hatással a teljesítőképességre. Az éjjeli gyakori felébredés tekintetében: a válaszadók 14,29%-ánál jelentkezett jelentős mértékű nappali teljesítményromlás, míg
32,34%-nál közepes mértékű, 36,41%-nál pedig enyhe mértékű. 17,97% volt, akinél nem okozott problémát az, hogy éjjelente többször is megszakad az alvása.
Mivel az éjszakánkénti gyakori felébredés bizonyult a leggyakoribb problémának
így vizsgáltuk, hogy vajon mik lehetnek gyakoriságának hátterében, ezért összevetettük azzal, hogy a gyakori felébredők milyen egészségi állapottal bírtak a várandósságuk során (2. ábra).
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2. ábra: Az éjjeli gyakori felébredést követő nappali teljesítőképesség és a várandósság
alatti egészségi állapot összefüggésének vizsgálata (n=283)
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A diagram alapján látható, hogy ahol nem volt semmilyen megbetegedés, ott volt
a legmagasabb arányú a nappali teljesítőképesség megtartottsága, vagy enyhe befolyásoltsága. Valamint kitűnik, hogy a betegséggel bíró csoportok mindegyikében nagyobb arányban volt jelen a teljesítőképesség csökkenése. Az összefüggés
ezen információkkal szemben mégsem mutatott szignifikáns összefüggést (χ2=
11,61, p=0,07). A légzéskimaradás és a teljesítőképesség közötti kapcsolatot vizsgálva senki sem válaszolt úgy, hogy jelentősen befolyásolja nappalait. Ezzel
szemben 27,27% nyilatkozott úgy, hogy közepes mértékben, 9,09%-nak enyhén
és 63,64%-nak pedig nem befolyásolta a nappalait a légzéskimaradás miatti alvási
elégtelenség. A horkolás 11,32%-nál közepesen, vagy enyhén befolyásolta a nappali teljesítőképességet, de 77,36%-nál pedig nem volt eltérés. A teljesítményt
vizsgálva utolsóként a túl korai ébredést megtekintve azon eredmények derültek
ki, hogy a válaszadók 10,87%-ánál jelentkezett jelentős mértékű nappali teljesítményromlás, míg 28,26%-nál közepes, 35,51%-nál pedig enyhe mértékű és
25,36% volt, akinél nem okozott semmilyen problémát. Most, hogy átfogó képet
kaptunk az egyes alvási problémák és a teljesítőképesség között, kitűnik, hogy az
alvási apnoe és a horkolás befolyásoló képessége a legcsekélyebb, a teljesítőképességre (3. ábra).
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3. ábra: A teljesítőképesség befolyásoltsága az alvással kapcsolatos problémák tükrében
(n=283)
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A közérzet tekintetében is kerestünk az összefüggést a már említett alvási problémákkal. A nehéz elalvás tekintetében a résztvevők 18,54%-át jelentősen, 30,46%ukakt közepesen, 37,75%-ukat enyhén és 13,25%-ukat nem befolyásolta közérzetében a nehéz elalvás miatti esetleges kialvatlanság. Jelentős gyakorissággal fordult elő az éjjeli gyakori felébredés, így megvizsgáltuk a közérzettel való kapcsolatát. A válaszadók 15,14%-a jelentős közérzeti romlást tapasztalt nappal, míg
31,19% a „közepesen” választ adta a feltett kérdésre, legmagasabbként, 38,53%
válaszolt úgy, hogy enyhébb befolyást tapasztalt várandóssága alatt, valamint
15,14% érezte úgy, hogy őt nem befolyásolta közérzetében az alvási problémája
nappalonként. Az éjjeli gyakori felébredést követő nappali közérzetváltozást is
összevetettük a gravidák egészségi állapotával (4. ábra).
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Enyhén, nem
befolyásolta
Közepesen
Jelentősen

Várandósság alatti betegségek

4. ábra: Éjjeli gyakori felébredést követő nappali közérzet és a várandósság alatti
egészségi állapot közti összefüggés (n=218)

A 4. ábra alapján megállapíthatjuk, hogy a betegséggel rendelkező személyek körében az éjjeli gyakori felébredést követő közérzet közepes mértékű befolyásoltsága szinte ugyanannyi volt mindig, valamint a jelentős befolyásoltság vagy
egyenlő, vagy nagyobb arányban fordult elő minden csoportban, mint a közepes
befolyásoltság (χ2= 9,46, p=0,14). Ha azonban a légzéskimaradás miatti kialvatlanság hatását vizsgáltuk a nappali közérzetre, a kapott válaszok alapján26,67%
jelezte, hogy a közérzete jelentős mértékben megváltozott, 13,33% szerint köze-
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pes mértékben alakult át, míg szintén 26,67% nyilatkozott úgy, hogy enyhén történt változás várandóssága alatt e tekintetben, míg 33,33%-ban nemleges válasz
érkezett. Horkolás esetén 0,94% szerint történt a közérzetében jelentős változás,
10,38%-ban közepes, 15,09%-ban enyhe és 73,58%-ban nemleges válasz érkezett.
Végül pedig a túl korai ébredést vizsgálva az az eredmény érkezett, hogy a válaszadók 11,68%-a jelzett vissza a nappali közérzet jelentős befolyásoltságról,
28,47% közepes, 38,69% enyhe eredményről és 21,17% pedig változás nélküliségről. A túl korai ébredést követő nappali közérzet hatását külön vizsgáltuk a
várandósság alatti egészségi állapottal összevetve (5. ábra).
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5. ábra: Túl korai ébredést követő nappali közérzet és várandósság alatti egészségi állapot közti összefüggés (n=137)

Az 5. ábráról leolvasható, hogy minden csoportban magasabb volt az előfordulása
az enyhébb, vagy egyáltalán nem befolyásolt nappali közérzet meglétének, kivétel
a hypertoniás betegek között (29 fő), ahol jelentősen nagyobb arányban fordult
elő súlyosabb közérzeti csökkenés a váradósság ideje alatt. A túl korai ébredést
követő nappali közérzet és a várandósság alatti egészségi állapot között összefüggés tapasztalható (χ2= 8,37, p=0,038), valamint a várandósság alatt jelentkező
hypertonia jelentős mértékben negatív hatással van a túl korai ébredést követő
nappali közérzetre.
A 6. ábrát alapul véve, a nappali közérzet változásai és a különböző problémák
közötti összefüggések összegzése képen kiemelendő, hogy az éjjeli légzéskima-
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radással bíró egyének körében a nappali közérzet jelentős mértékű befolyásoltsága, nagyobb mértékű volt, mint bármely más problémánál. Ellenben a horkolás
tekintetében elmondható, hogy az esetek több mint 70%-ában nem zavarta meg a
közérzetet. A nehéz elalvás, az éjjeli gyakori felébredés és a túl korai ébredés tekintetében általánosságban elmondható, hogy szinte mindig az enyhén, illetve a
közepesen befolyásolt nappali közérzet mérőszámai mutatták a legmagasabb
eredményt (6. ábra).
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6. ábra: A közérzet befolyásoltsága a várandóssággal kapcsolatos problémák tükrében
(n=283)

A továbbiakban az alváshigiénés szokásokat vizsgáltuk a válaszadók körében,
vagyis érdeklődtünkafelől, hogy milyen körülmények között tudtak minél kellemesebbet pihenni a várandósságuk alatt. A kismamák 26,5% 8-10 óra között szokott lefeküdni, 39, 22% 10-11 óra között, 26,5% 11-12 óra között és alig 1,77%
pihent meg éjfél után, 6,01% számolt be arról, hogy változó a lefekvésének ideje.
A válaszadók 13,43%-a nyilatkozott arról, hogy kevesebb, mint 6 órát aludt átlagosan, 51,94% 6-7 órát tudott pihenni, 33,57% 8-9 órát és csupán 1,06% tudott 9
óránál többet aludni. Ebből láthatóvá válik, hogy a mintában szereplők több mint
fele 6-7 órát pihent, egyharmada pedig 8-9 órát is tudott az alvásnak szentelni. A
lefekvés előtti étkezést vizsgálva a megkérdezettek 0,71%-ban 5 vagy 3 órával,
míg fele 2 órával lefekvés előtt eszik, valamint negyedük akkor, amikor éhes lesz,
függetlenül az alvástól étkezik. A válaszadók 21,2%-a használ éjjeli világítást ahhoz, hogy komfortosabban tudja eltölteni éjszakáját, viszont 78,8% nem teszi ezt
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meg. A zajviszonyok aspektusából vizsgálva a helyzetet, az eredmények azt mutatták, hogy 42,4% csak teljes csöndben tud aludni, 39,93%már halk zaj vagy zene
mellett is tud aludni, míg 17,67% hangos zaj mellett is képes az alvásra.
A kutatásunkban tudakozódtunk afelől, hogy milyen módszerek segítették a
kismamákat abban, hogy alvási problémáikon könnyítsenek. A válaszok rendkívül színesek voltak, mivel 137 válaszból 16,79% nyilatkozott úgy, hogy ő az olvasást használja a pihenésre hangolódásban, 9,49% televíziót néz, 4,34% zenét
szeret hallgatni, 2,94% tájékozódik az interneten és ugyanilyen arányban vesznek
meleg fürdőt a mintában szereplő személyek. 49,64%-ban nincs olyan rituálé,
mely segítené a kismamát az alvásra a rákészülésben. Viszont az „egyéb” kategóriába tartozik 13,87% akik olyan tevékenységeket folytatnak, mint evés, torna,
játékok, illóolajok alkalmazása, séta, ima, beszélgetés vagy különböző meditációs, relaxációs technikák alkalmazás. Kíváncsiak voltunk, hogy a ráhangolódás
módszerei összefüggésben állnak-e az iskolai végzettséggel. Azt találtuk, hogy a
ráhangolódási módszer és az iskolai végzettség között nem mutatható ki kapcsolat
(χ2=3,14, p=0,53), viszont a válaszadások mértéke az iskolai végzettség emelkedésével egyenesen növekedett.
Információt gyűjtöttünk arról, hogy a várandósság alatt az anyák körében történt-e az alvási szokásokban változtatás, annak érdekében, hogy jobban tudjanak
pihenni. A megkérdezettek egyharmada mondta, hogy az alvási pozíción változtatott, 21,21% a párna tekintetében használt más módszert. 12,12% növelte az alvási időt, 9,09% - 9,09% pihent nappal, illetve fogyasztott kevesebb folyadékot
lefekvés előtt. 6.06% külön szobában aludt és 3,03%-3,03% számolt be korábbi
fekvés/kelésről, vagy alvóruha/takaró változtatásról illetve a lábak felpolcolásáról, mely egyben az ödéma elkerülése ellen is történt. Látható, hogy az alvás minőségének javítására meglehetősen sok otthoni alternatíva van használatban, de
emellett a minta több mint fele (57,29%) válaszolta azt, hogy nem kapott vagy
nem kért tanácsot a problémája megoldására. Leggyakrabban a válaszokat orvostól, védőnőtől, valamint hasonló problémával küzdő személytől kapták a válaszadók. A kapott tanácsokat 32,08% tudta használni, melyek 33,02%-nak csak kevéssé és 31,13%-nek egyáltalán nem segített.
A leghasznosabb tanácsnak az anyukák szerint 25%-ban a szoptatós párna alváshoz való használata bizonyult, de 16,67%-ban a has alátámasztása vált be.
12,5%-ban a tea volt a megoldás a problémákra, 8,33% szerint pedig a magnézium
pótlása és 4,17%-ban - 4,17%-ban számoltak be a meleg tej, olvasás, agykontroll,
nyugodt környezet, savlekötő, megelőző kevés étkezés, lábak kitámasztása kispárnával, szellőztetés, citromlé fogyasztás hasznosságáról.
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Megbeszélés, következtetések
A megkérdezett várandós anyák 2/3-a vallotta magát nagyon jó vagy jó alvónak,
de ennél többen ¾-e számolt be különféle alvási problémákról. A válaszadók, több
mint felénél 6-7 órát tesz ki az éjszakai pihenés. A várandósság alatti rövidebb
alvási időt több nemzetközi kutatás is megerősíti (Siversten, Hysing és munkatársai 2015; Rezaei, Moghadam és Saraylu, 2012; Facco, Grobmanés munkatársai,
2010a). Leggyakoribb probléma az éjszaki felébredés volt közel 70%-os, míg a
túl korai ébredés 30%-os emelkedésével a várandósság előtti állapothoz képest. A
gravidák körében gyakrabban előforduló éjszakai felébredéséket és azt kísérő nehézségeket Neau kutatása is bizonyította (Neau, Texier és Ingrand, 2009). Az alvási problémákat vizsgálva az I. trimeszterben volt a legalacsonyabb és a III. trimeszterben pedig a legmagasabb az előfordulási gyakoriságuk, tehát a várandósság vége felé haladva az alvászavarok fokozatos, de jelentős növekedést mutattak,
mint több nemzetközi kutatásban is (Sarberg, Svanborg és munkatársai, 2014;
Okun, Kline és munkatársai, 2013; Moline, Broch és Zak, 2004). Nehéz elalvás,
az éjszaki gyakori felébredés és a túl korai ébredés 10-15%-ban járt együtt jelentős
mértékben a nappali teljesítőképesség csökkenésével. A várandósság alatti
hypertónia, diabetes mellitus illetve egyéb betegségek jelenléte növelte a teljesítőképesség csökkenését, de nem volt kimutatható szoros kapcsolat a vizsgált változók között (p>0,05). Az alvás problémák a nappali közérzetre kedvezőtlenebb
hatást gyakoroltak, mint a teljesítőképességre. A légzéskimaradás miatti kialvatlanság közel negyede vezetett jelentős mértékben közérzetromláshoz, míg nehéz
elalvás tekintetében ez az arány megkérdezettek majdnem 1/5-ét érintette, az éjjeli
gyakori felébredés illetve a túl korai ébredés esetén 15 – 10%-át. Az éjjeli gyakori
felébredést követő nappali közérzetromlás és a várandósság alatti egészségi állapot közöttnem volt kimutatható kapcsolat (p>0,05), addig a várandósság alatt
megjelenő betegségekhez társuló túl korai ébredés viszont nagymértékben együtt
járt közérzetromlással (p<0,05), kimondottan a hypertoniával kísért graviditás párosult negatív hatással a nappali közérzetre. A várandós anyák csak közel felénél
van olyan rituálé, mely segítené a kismamát az alvásra a rákészülésben, ami sokszínű, de alkalmazása független az iskolai végzettségtől (p>0,05). Az anyák csak
közel 40%-a kapott tanácsot az alvási problémájára, de ezen javaslatoknak is csak
egy harmada volt hasznos.
Az alvásproblémák a várandóssággal együtt járnak és a gestációs kor növekedésével párhuzamosan, de jelentős mértékben növekednek, és kimondottan, nagy
arányban a nappali közérzetet befolyásolják kedvezőtlenül,hypertoniás graviditás
esetén pedig társult jelenség lehet. Ezzel szemben a vizsgált problémára irányuló
tanácsadás megvalósulása kevés, s annak hatékonysága is szegényes. Egyéni, cél-

36

zott információ átadás mellett eredményes lehet az alváshigiéné tekintetében végzett oktatás (Szabó 2014; Markó, Pakai és munkatársai 2013; (Rezaei, Moghadam
és Saraylu, 2012) - egészségfejlesztés, ami az alvásminőségre nézve hatékonyan
növelheti az életminőséget is (Razei, Moghadam és munkatársai, 2014). A szakembertől, a várandósgondozási team tagjaitól a várandósság alatti alvásproblémák
esetén is szükséges és fontos az odafigyelés, és a professzionális segítségnyújtás.
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Az autista gyermekek minőségbeli
ellátásának javításához hozzájáruló
kutatás megalapozása a kisvárdai járásban
Somogyi Lilla
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Ápolás és betegellátás alapszak BSC,
Ápoló szakirány, II. évfolyam nappali tagozat.
Absztrakt. A koragyermekkori életszakaszban történt életesemények kihatással vannak
egész életünkre, így az iskolai sikerességet, a társadalmi csoportokba való beilleszkedést,
a pályaválasztást, a munkaerő piaci esélyeket, a párválasztást, családalapítást, gyermekvállalást alapvetően meghatározzák, továbbá a társadalmi leszakadást, a kudarcokat, elszigetelődést és további számos problémát. Mindebből kifolyólag nagy szükség van a korai fejlesztést igénylő esetek kiszűrésére az egészségügyi szakemberek által, hogy minél
kevesebb hátrányt szenvedjenek ezek a gyermekek. Ehhez a pontos ismeretek, a szakértelem, valamint a jól működő team munka elengedhetetlen.
A speciális nevelési igényű gyermekeken belül tanulmányomban főként az autista gyermekek egészségügyi ellátásával szeretnék foglalkozni. Az autista gyermekek ellátása sokkal
nehezebb, mint egészséges társaiké, hiszen önkifejezésre alig, vagy egyáltalán nem képesek,
ezáltal az egészségügyi dolgozók sem tudják mindig, hogy hogyan is kellene megfelelően
hozzáállni az autista, illetve autisztikus jegyeket hordozó gyermekek ellátásához.
Mindezen okokból kifolyólag kutatásom fő céljaként az egészségügyi dolgozók autista
gyermekek iránti attitűdvizsgálatát tűztem ki célul.
Kulcsszavak: autizmus, ASD, egészségügyi ellátás, ápoló, gyermek, speciális nevelési
igény
Abstract. Autist children sanitary care in area around Kisvárda.
Life events – which happen in early childhood – influence our whole life. Basically determine school success, integration into social groups, carrier choice, labour market opportunities, mate choice, start a family, childbearing, furthermore social breakdown, failures,
isolation and other several problems. That’s why important and necessary identify those
cases, which requiring early development. Screenings happened by healthcare professionals in order to suffer fewer disadvantages these children. To do this needful accurate
knowledge, adequate skills, in addition well-functioning team work are indispensable.
Within children with special educational needs, I would like to deal with autist children
sanitary care in my study. The autist children tending more difficult than healthy mates,
because of they can’t be able to self-expression or in a small compass. Therefore health
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workers sometimes don’t know how make approach to autist, or children, who are carrying
autistic signs.
For all these reason I mark out this target of my research: health workers attitude survey towards autist children.
Keywords: autism, ASD, health care, nurse, child, special educational needs

Bevezetés
„A valóság egy autista számára események, emberek, helyek, hangok és látványok
zavarba ejtő, egymással kölcsönhatásban álló egyvelegét jelenti. Látszólag semminek sincsen világos körvonala, rendje vagy jelentése. Életem nagy részét a dolgok hátterében rejlő mintázat megfejtésével töltöttem. A megrögzött szokások, az
időpontok, a konkrét útvonalak és a rituálék segítenek rendszert teremteni az élet
elviselhetetlen zűrzavarában.”
(Therese Joliffe)
A sajátos nevelési igény definícióját a 2011. évi CXC. nemzeti közoktatási törvény 4.§ 25. cikke határozza meg. Sajátos nevelési igényű az a gyermek vagy
tanuló, aki különleges bánásmódot igényel, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, illetve több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Korai fejlesztésre azoknak a gyerekeknek van szükségük, akiknek fejlődése
eltér a vele azonos korúakétól. A fejlesztés a hátrányok leküzdését szolgálja, amikor is szakemberek által tervszerűen felépített fejlesztőprogram segítségével történik a gyermekek fejlesztése és a családok támogatása (pl. gyógypedagógia fejlesztése, tanácsadás, terápiás szolgáltatás).
A gyermekek későbbi életlehetőségeinek alakulásában fontos szerepe van annak, hogy a gyermek és családja milyen ellátórendszerrel van körülvéve, hozzájutnak-e a szükségleteikhez illeszkedő ellátáshoz, szolgáltatásokhoz.
Kutatásom témájaként azért a speciális nevelési igényű gyermekek ellátását
választottam, mert ápoló hallgatóként kiemelt jelentőségűnek ítélem meg a koragyermekkori fejlesztést, a speciális nevelésű gyermekekkel való foglalkozást.
Speciális nevelési igényűek lehetnek például a hallás- és beszédkárosultak, értelmi fogyatékosak, az autisták és a Down-szindrómásak. Munkám fókuszába az
autista, illetve autisztikus tünetekkel rendelkező gyermekek ellátásának vizsgálatát helyeztem. Az emberek, sok esetben az egészségügyi szakemberek sem tudják,
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hogyan kell viszonyulni, ellátni esetleg fejleszteni ezeket a betegeket, akiknek kiemelt figyelemre, szociális és egészségügyi ellátásokra van szükségük. A gyermekek egészségügyi ellátása gyakran sokkal nehezebb, mint a felnőtteké, hiszen
még az egészséges fiatalkorúak sem képesek sokszor elmondani, hogy mi a problémájuk. A speciális nevelési igényű gyermekek ellátása még ennél is nagyobb
nehézségeket okozhat, hiszen sokan közülük nem képesek az önkifejezésre, nem
tudják magukat megértetni másokkal. A felsorolt tényezők miatt nehezített felvenni anamnézisüket, kideríteni betegségeiket.
Mindezen okokból kifolyólag kutatásom vizsgálati céljaiként a következőket
tűztem ki:
 az egészségügyi dolgozók attitűdjének vizsgálata a kisvárdai járásban az
autista, autisztikus tüneteket hordozó gyermekekkel kapcsolatban
 képzési továbbképzési lehetőségekkel kapcsolatos vélemény feltárása az
autista gyerekekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók körében
 az autista, autisztikus tüneteket hordozó gyermekek szüleinek támogató
funkciójának feltárása
 a speciális iskolák támogató funkciójának vizsgálata
 az autista, autisztikus jegyeket hordozó gyermekek szüleinek vagy nevelőinek egészségügyi ellátással kapcsolatos véleményének elemzése
 az autista gyermekek egészségügyi ellátása során fellépő nehézségek feltárása, problémák leírása

Fogalmi megalapozás
Az autizmus fogalmát elsőként Leo Kanner (1946) és Hans Asperger (1944) alkotta meg, egymástól teljesen függetlenül vázolták fel az autizmus két altípusát
(SZABÓ-BALOGH 2015).
A Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány 2008-as definíciója
szerint az autizmus egy olyan fejlődésneurológiai zavar, mely a központi idegrendszer állandósult állapotú sérülését jelenti, aminek következménye a viselkedést és fejlődést befolyásoló komplex szindróma. Ez az alapsérülés végleges, kezeléssel sem változtatható. A kór nagyon változatos formákat ölt az egyénekben,
nincsen olyan tünet, ami minden betegnél jelen van, továbbá olyan sem, ami kizárná az autizmust. Ebből kifolyólag nem tudhatjuk, ha találkozunk egy autista
személlyel, mire számítsunk. Viszont létezik az úgynevezett „autisztikus triász”,
aminek valamilyen fokú megléte minden egyénnél kimutatható.
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Az autisztikus triász tünetei:
1. szociális kommunikáció devianciája
2. kölcsönösséget
igénylő
szociális
interakciók
kialakításának
dezintegritása
3. rugalmas gondolkodást és viselkedés-szervezést megalapozó készségek
zavara
Egyre gyakrabban jelenik meg az „autizmus spektrum zavar” elnevezés. Ebbe a
fogalomba több betegség is beletartozik:
 gyermekkori autizmus
 Asperger-szindróma
 atípusos autizmus
 nem meghatározott pervazív fejlődési zavar
 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar (CSEPREGI-STEFANIK 2012)
Az elmúlt nyolcvan évben kutatók tömegei próbálták felderíteni, hogy milyen tényezők játszanak szerepet igazából az autizmus kialakulásában, de egyértelmű választ nem találtak. A kiváltó tényezők tisztázatlanok, több elmélet is létezik, de
egyik sem rendelkezik stabilan alátámasztott bizonyítékkal. Feltételezések szerint
főként genetikai okok, mégpedig kromoszóma-rendellenességek miatt jön létre ez
az állapot, továbbá a szülők – főleg az apa – életkorának befolyását is jelentősnek
vélik. Több vizsgálat alapján a szüléskor fellépő komplikációk is rizikótényezőként hathatnak. Például az alacsony Apgar-érték, a terhességi hipertónia, a császármetszés, az Rh-összeférhetetlenség, a köldökzsinór-komplikációk, a táplálási
nehezítettséget, valamint a perinatális oxigénhiány. Ha családban előfordult autizmus, jelentősen megnövekszik az előfordulás gyakoriságának esélye, például
ha az idősebb testvér autista, a fiatalabbnál 10-20% esély van arra, hogy ő is abban
a szindrómában fog szenvedni. Nagyon fontos tényező, hogy autizmus nem befolyásolja a mortalitást, ezáltal az élettartamot sem (SZABÓ-BALOGH 2015;
GARDENER, SPIEGELMAN, BUKA 2011).
Nemzetközi viszonylatban az autizmus incidenciájával kapcsolatban minimális mennyiségű adat áll rendelkezésre, így nem tudunk következtetni az új esetek
megjelenésére vonatkozóan. Ezzel ellentétben a prevalencia 0,6%, amit ha a világ
népességére (körülbelül 7,5 milliárd) vetítve nézünk, mintegy 45 millió autista
emberrel kell számolnunk. Az egészségügyi ellátórendszerek adatai alapján az elmúlt 10-15 évben az autizmus előfordulása szignifikáns növekedést mutatott. A
fiú lány arány több vizsgálat alapján is 3–5 az 1-hez, aminek okai tisztázatlanok
(SZABÓ-BALOGH 2015).
Az autizmus Magyarországon a lakosság körülbelüli 1-1,5%-át érinti (ebbe az
értékbe beleszámítjuk a szűk családi érintettséget is). Körülbelül 100.000 ember
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él autizmus spektrum zavarral, ebből következtetve mintegy 16.000 tanulóval kell
számolnunk az óvodákban, általános iskolákban, középiskolákban (CSEPREGISTEFANIK 2012).
Az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált egyének száma 1280 főről 3260
főre növekedett 2000 és 2007 között, derül ki az Autizmus – Tény – Képek című
kiadványból. Az adatokból az is kiderül, hogy mind a nők, mind a férfiak körében
megjelenik a növekvő tendencia, valamint feltételezhetjük, hogy a szignifikánsnak ítélt növekedés a későbbi években is megtalálható. E mögött, a 2,5-szeres növekedés mögött, nem a tényleges betegszám-növekedés áll nagy valószínűséggel,
hanem az autizmus diagnosztizálásának korszerűsödése, a gyógypedagógiai fejlesztők szaktudása, a fejlesztő ellátások körének bővülése, valamint a szülők autizmus spektrum zavarra vonatkozó ismereteinek színvonal-emelkedése (PETRIVÁLYI 2009).
Megfigyelhetjük az alábbi ábrán – amit a Központi Statisztikai Hivatal Szociális Statisztikai Évkönyvei alapján készítettem –, hogy a 2012 decembere és 2014
decembere között folyamatos emelkedést mutatott azon személyek száma, akik
autizmus miatt fogyatékossági támogatásban részesültek az adott évben. Mindez
bizonyítja, hogy az autizmus spektrumzavarral diagnosztizáltak száma emelkedik.
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A Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány 2008-as leírása alapján
a diagnosztika korszerűsödéséből kifolyólag több eset korábbi időszakban felismerhető. Egyes vizsgálatok eredménye alapján már 12-18 hónapos korban megfigyelhető az autisztikus triász egyik jellemző tünete, a szociális kapcsolatokkal
társított zavarok megléte. Megbízható diagnózis 2 éves kor körül állítható fel, de
legtipikusabban 4-5 éves korban jelennek meg a tünetek.
Kora gyermekkorban megjelenhetnek olyan viselkedési jegyek, melyek gyanút
adhatnak arra, hogy a kisgyermek veszélyeztetett csoportba tartozik, így a gyermekre fokozottabb figyelmet kell fordítani, intenzíven követni kell a fejlődését,
és ha a gyanú beigazolódik, megkezdeni fejlesztését. Ha az autizmus spektrum
zavar gyanúja egy gyermeknél felmerül, autizmus specifikus kivizsgálásra kell
sort keríteni. Ennek menetét az autisztikus triász alapján rendszerezzük, valamint
a gyermek korának, individuális történésének, környezetének, képességeinek,
esetlegesen társuló zavarainak függvényében elemezzük (FUTÓ-HAJTÓ 2015;
CSEPREGI-STEFANIK 2012).
Az autizmus mellé az esetek körülbelül 70 százalékában valamilyen más zavar
is társul. Ilyen például az értelmi fogyatékosság (ami igen jelentős arányban fordul
elő), a motoros abnormalitás, nyelvfejlődési zavarok. Az egészséget befolyásoló
problémák közül az epilepszia, az emésztőrendszeri betegségek, valamint az alvászavarok kialakulásának nagyobb a kockázata. Pszichiátriai kórképekre is hajlamosabbak lehetnek, mint például a szorongásra, a depresszióra, személyiségzavarokra. Mindebből kifolyólag az autista gyermekek viszonylag gyakran kerülnek
egészségügyi ellátás keretei közé. Az autista gyermekek mintegy fele nem képes
a beszédre, a metakommunikációjuk is sérült lehet (SZABÓ-BALOGH 2015).
Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek számára elengedhetetlen,
hogy minél hamarabb felismerjék fogyatékosságukat, így a lehető leghamarabb
elkezdődhessen koragyermekkori fejlesztésük. Számos terápiás eljárást használnak, az autizmus mértékétől függően. A jobb képességűek a TEACCH (Treatment
Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) nevű
programban vehetnek részt, míg a kevésbé vagy egyáltalán nem beszélők számára
a PECS (Picture Exchange Communication System elnevezésű képességfejlesztést alakították ki(KEREKI 2015/a). Természetesen ennél jóval több fejlesztési
stratégia létezik, melyeket jelenleg tanulmányomban nem áll módomban részletesen bemutatni.
Az autista kisgyermekek felismerésében hatalmas szerepe van az egészségügyi
dolgozóknak, főként a védőnőknek, házi orvosoknak, házi gyermekorvosoknak,
gyermekpszichiátereknek, de az ápolóknak is feltűnhet a szokatlan viselkedés. A
szakemberek szaktudása kiemelt jelentőséggel bír(hat), hiszen minél hamarabb
megvan a diagnózis, annál hamarabb kezdhető el a fejlesztés (KEREKI 2015/b).
Az autista gyermekek esetében a gyógykezelés is problémásabb, gyakran sokkal nehezebb, mivel általában az önkifejezésük nem megfelelő szintű, nem tudják
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elmondani problémáikat. Továbbá szorongás, félelem léphet fel egy új környezet,
új egészségügyi személyzet, orvos megjelenésekor. Mindezért nagyon fontos,
hogy lehetőleg ugyanahhoz az orvoshoz, ápolókhoz, váróterembe vagy kórterembe térjen vissza a rendszeres vizsgálatokra. Az autizmus spektrumzavarban
szenvedőknek nagyon fontos az állandóság, sokszor napirendet alakítanak ki számukra. A vizsgálatok előtt lényeges a feszültségoldó elbeszélgetés, a vizsgálat
végére kell hagyni a kritikus részeket (például a torok-, orr-, fül vizsgálata). A
fájdalmuk kifejezése nagyon eltérő, főleg annál a fiatalkorúnál, aki nem képes
verbális kommunikációra. Előfordul, aki elrejti fájdalmát, alig panaszkodik, még
ha hatalmas fájdalom kínozza is. Aki beszédképtelen, nyűgösködéssel, nyöszörgéssel, inaktivitással, megváltozott viselkedéssel, sírással jelzi fájdalmát, de gyakran ezek a jelek sem fordulnak elő. A kommunikációra képes egyének jelezhetik
diszkomfort-érzetüket, fájdalmukat. A gyakoribb egészségügyi kezelés kellemetlenségétől megóvhatják a szülők mind gyermeküket, mind magukat azáltal, hogy
a fertőzések elleni védőoltásokat beadatják a betegnek. Amennyiben lehetséges el
kell kerülni a kórházi kezelést, de ha mindenképpen szükség van rá, törekedni kell
arra, hogy az autista gyermek egynapos műtéteken essen át, ne kelljen éjszakákat
töltenie az egészségügyi intézményben, hiszen lelkileg nagyon megviselné. Előfordul, hogy egy nagyobb műtét esetén elkerülhetetlen a többnapos kórházi benntartózkodás, ilyenkor célszerű a gyermek lelki felkészítése, a procedúra elmagyarázása. Nagyon fontos, hogy az autista gyermeknek és szüleinek kérdéseire mindig választ adjanak az egészségügyi dolgozók, hiszen ezzel is csökkenthetik a beteg szorongását (VOLKMAR-WIESNER 2013).
Az egészségügyi dolgozók nem mindig rendelkeznek megfelelő tájékozottsággal a fejlődéssel és pszichoszocializációval kapcsolatos témákban, így a speciális
nevelési igényű gyermekekkel (köztük az autistákkal) való bánásmódról sincs gyakran megfelelő információjuk. Ebből kifolyólag szükséges lenne továbbképzésekre,
tanfolyamokra, ahol bővíthetnék ismereteiket, szaktudásukat. A törökországi Ankarában közel húsz éve folyik egy program, különböző szinteken, ahol a koragyermekkori fejlesztésekben jártas klinikai szakemberek képzése a cél. A programokat
Törökországból tovább szeretnék terjeszteni, hogy a koragyermekkori fejlesztések
szélesebb körben elérhetőek legyenek, valamint magasabb színvonalú eredményeket érjenek el (AUGUSTYN, ZUCKERMAN, CARONNA 2015).

Tervezett saját kutatás felvázolása
Véleményem szerint az egészségügyi dolgozók – köztük a gyermekápolók – nem
mindig tudják, hogyan álljanak hozzá egy autista gyermek ellátásához, sokszor a

46

gyermek szülei sincsenek tisztában gyermekeik betegségével, annak következményeivel és a fejlesztési lehetőségekkel. Leendő egészségügyi dolgozóként fontosnak tartom a szakemberek kifogástalan felkészülését, a szakmailag megalapozott
ellátást és azt, hogy eredményesen tudjuk támogatni a fejlesztést igénylő gyermekeket és családjukat. Azért is döntöttem amellett, hogy szűkebb környezetemben
(Kisvárda és környéke) végzek kutatást, amelynek eredményei segíthetik jövőbeni
eredményes munkámat.
Kutatásom céljaiul a következőket tűztem ki:
 Feltérképezni az autista gyermekek számát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyén belül a kisvárdai járásban.
 Meg szeretném tudni, hogy a szülők/nevelők, valamint a speciális iskolákban dolgozók hogyan segítik a gyermekeket probléma esetén.
 Vizsgálni kívánom hogy az egészségügyi dolgozók hogyan viszonyulnak
e gyermekekhez, rendelkeznek-e megfelelő szintű szaktudással, hogy az
autista fiatalokkal ideális kapcsolatot tudjanak kialakítani, megértsék
őket, valamint megértessék magukat velük, továbbá képesek-e szakmailag megalapozott ellátás végzésére
 A szülőknek/nevelőknek mi a véleménye gyermekük egészségügyi ellátásával kapcsolatosan, megfelelő szintűnek tartják-e azt.
Kutatásomat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kisvárda és Térsége Szociális
Szolgálat – Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása intézményébe járó 0-18 év
közötti speciális nevelési igényű autista gyermekek szülei/nevelői körében szeretném lebonyolítani teljes körű kikérdezéssel, kérdőív segítségével, illetve a kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház gyermekosztályán tevékenykedő egészségügyi szakdolgozók körében hólabda módszerrel, interjúval. Tehát kérdőíves és interjús
módszer kombinálásával szeretném elvégezni a kutatást.

Összegzés
Tudomásom szerint, nem végeztek még hasonló kutatást, így nem rendelkezem
viszonyítási alappal. Viszont elengedhetetlennek tartom, hogy egy felmérés készüljön a gyermekápolók hozzáállásáról, szaktudásáról az autista és autisztikus
jegyeket hordozó gyermekek ellátásával kapcsolatban. Az autista gyermekek számára igazán jelentős tényező, hogy minden téren megkapják a számukra optimális
ellátási környezetet, mind szociálisan, mind egészségügyileg, intézményi és családi keretek között egyaránt. Fontos, hogy korán felismerjék problémájukat, minél
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hamarabb elkezdődhessen fejlesztésük. Fogyatékosságuknak nem kellene hátrányt jelenteni számukra, egyforma bánásmódot érdemelnek egészséges társaikkal. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, teljes joguk van az élethez, a törődéshez,
kedvességhez. Mindenkinek legjobb tudása szerint kellene segíteni rajtuk, hiszen
mindannyian egyenlők vagyunk.
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A vegán étrendet folytatók
egészségmagatartásának és egészségi
állapot vizsgálatának megalapozása
Foundation for investigation of health
behavior and health status among
individuals consuming vegan diet
Donilash Ilona
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Ápolás és betegellátás alapszak BSC,
Szülésznő szakirány, II. évfolyam nappali tagozat.
Absztrakt. Mivel az egészséges életmód alapeleme a táplálkozás, egyre több módszer, ajánlás jelenik meg, amelyek igyekeznek útmutatásokat, protokollokat lefektetni iránymutatásként. Az egyik legszélsőségesebb a vegán étkezés. A vegán étrend iránt érdeklődők sok esetben ellentmondásos információkkal találják szemben magukat (pl. a vegán étrend cukorbetegséget és hiánybetegségeket okozhat, vagy, hogy a tudatosan, jól felépített növényi étrend
lehet a megoldás az olyan komoly egészségügyi problémákra, mint a különböző daganatok,
elhízás, emésztési zavarok, a szív és érrendszeri megbetegedések). Kutatásom segítségével
közelebb szeretnék kerülni a válaszhoz arra a kérdésre, hogy milyen a magyar aktív internethasználó általános és vegán populáció vélt egészségi állapota, egészségmagatartása.
Ezen kívül kíváncsi vagyok a vegán étrenddel kapcsolatos attítűdre nem vegánok és várandósok körében és a váradósok táplálkozási szokásaira, mivel ismereteim szerint a
vegetariánizmus iránti érdeklődés hazánkban és nemzetközi viszonylatban is már évek óta
növekszik. Az érdeklődés hátterében több tényező húzódik meg, mint például az az ismert
tény, hogy a megfelelően összeállított vegetariánus étrend egészséges, táplálkozástani szempontból megfelelő és hasznos különböző betegségek megelőzésében és kezelésében.
Kulcsszavak: vegán, egészségmagatartás, egészségi állapot, attitűd, várandós
Abstract. The main element of a healthy lifestyle is diet and that is the reason why there
is more and more methods and recommendations. One of the most extreme is the vegan
diet. Those who search for information on vegan diet will find many contradictions as
some sources say that vegan diet causes diabetes and deficiencies, or that a consciously,
well thought through and well constructed plant-based diet can be the solution for medical
problems, such as cancer, obesity, digestion problems and heart diseases. Through my
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research I would like to come closer to the answers for the questions that what is the health
behavior and (thought)health status of Hungarian vegan active internet users. Besides that
the opinions about vegan diet in other, non-vegan and pregnant groups and the eating
habits of pregnant women considering the changes they made in their diets while being
pregnant because the interest toward vegetarian diets is increasing in Hungary as well as
worldwide. The reason behind it the known fact that correctly complilated vegetarian
vegan diet is healthy and beneficial in preventing and treating many medical cases.
Keywords: vegan, health behavior, health status, attitude, pregnant

Bevezetés
A születéskor várható élettartam 1750 és 1950 között megduplázódott, 35 évről
70 évre nőtt, Magyarországon 2015-ben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint már 75,7 év volt. Ebből látszik, hogy a születéskor várható élettartam növekvő
tendenciát mutat. Ezzel szemben a New England Journal of Medicine című orvosi
lapban megjelent egy meghökkentő tanulmány, mely a várható élettartam potenciális csökkenéséről szól a 21. században. Az említett cikk szerzői, Olshansky S.J.
és munkatársai arra jutottak, hogy „a várható élettartam modern korban megfigyelt egyenletes növekedése hamarosan véget érhet, és a mai fiatalok átlagosan
kevesebb egészséges életév, és akár rövidebb élet elé is nézhetnek, mint a szüleik”. 2011-ben megjelent egy elemzés az elhalálozásról és a betegségekről a Journal of Gerontology című szaklapban és bár amerikai a kutatás, Magyarországon
is hasonló a helyzet: megállapították, hogy tovább élnek az emberek most, mint
egy generációval korábban, de csak technikai értelemben, mert ugyan tovább
élünk, de betegen. (SEMSEI I., Központi Statisztikai Hivatal, OLSHANSKY S.J,
PASSARO D.J., HERSHOW R.C., és munkatársai 2005.,M. GREGER, 2016)
2016 novemberében jelent meg Magyarország első tudományos minőségű
közleménye növényi alapú táplálkozás témában. A tanulmány a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézetében készült. Témája a növényi alapú étrend, mint elsődleges megelőző étrend
bemutatása, valamint az azzal kapcsolatos fehérje, vitamin és ásványianyag hiányt
érintő téveszmék és releváns tények bemutatása, egészségügyi és tudományos oldalról megközelítve. A kutatás eredményeként kijelentették, hogy többek között
“olyan, az elhízás talaján jelentős rizikóval kialakuló, szív-érrendszert érintő betegségek, mint az angina pectoris, myocardialis ischaemia, AMI (akut
miokardiális infarktus), STEMI (ST elevációs miokardiális infarktus) , coronaria
atherosclerosis, mind megelőzhetőek lennének egy helyesen összeállított növényi
alapú étrenddel.” (SZABÓ Z. és munkatársai, 2016)
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Fogalmi háttér és aktuális helyzetkép
Annak, hogy miért választja valaki a növényi táplálkozást leggyakrabban etikai,
ökológiai, ökonómiai, állatvédelmi vagy spirituális, illetve – nem utolsósorban –
egészségügyi okai vannak.
Ez a fajta étrend egy táplálkozási törekvés, amelynek célja az állati eredetű
(húsok, húskészítmények, tej, tejtermékek, tojás), valamint az erősen feldolgozott
élelmiszerek (lisztek, cukrok, olajok) háttérbe szorítása és a javarészt nyers, feldolgozatlan vagy minimálisan feldolgozott növényi eredetű élelmiszerek (gabonafélék, hüvelyesek, gumósok, gyümölcsök, zöldségek) étrendbe történő beillesztése. Mivel nincs egységesített étrend, a táplálkozási irányzatot követő maga dönti
el, lehetőleg szakember javaslatára és felügyelete mellett, hogy miből mennyit kíván fogyasztani az étrend ésszerű határain belül. A diéta fókuszában az egészség,
annak megőrzése áll esetleg kialakult betegség kezelése, mint komplementer
módszer. A legújabb kor egészségügyi kihívásaira hosszú távon is alkalmazható
megoldást biztosít, emellett számos egészségügyi probléma esetén alkalmazható. (LIM S.S., VOS T., FLAXMAN A.D. és munkatársai, 2010)
Egyre több kutatót foglalkoztat a téma, mert úgy néz ki, hogy a primer és a
szekunder prevencióban számos ponton gyakorolhat pozitív hatást az egészségi
állapotra. A legtöbb népszerű -"divat"- diétától a tudományosan megalapozott,
visszakereshető bizonyítékok különböztetik meg. ( ORNISH D., BROWN S. E.,
SHERWITCZ, L. W és munkatársai, 1990)
A növényi eredetű nyersanyagokra és ételekre épülő táplálkozás az előző század vége felé került a tudományos kutatások célkeresztjébe. A vizsgálatok fókusza
annak feltárására irányult, hogy milyen hatásai vannak a növényi eredetű táplálékoknak az ember különböző fiziológiás, valamint patológiás állapotaira.(SZABÓ
Z. és munkatársai, 2016)
Minden vegetáriánus irányzatról elmondható, hogy az étrend alapját a növényi
nyersanyagok, élelmiszerek képezik és mellőzik a vörös húsok és húskészítmények fogyasztását. A vegetáriánus formákat két csoportba sorolhatjuk, ezek a tradicionális és atípusos formák, melyeket alább részletezek.
Tradicionális vegetáriánusok:




Szemivegetáriánus: a növényi élelmiszereken kívül fogyaszt halat, csirkét, tojást illetve tejet és tejterméket. Hagyományosan nem tekinthető a
vegetárius típusai közé.
Ovo-laktovegetáriánus: a növényi élelmiszereken kívül fogyaszt tejet, tejterméket és tojást.

52





Laktovegeteráiánus: a növényi élelmiszereken kívül tej és tejtermék megengedett.
Ovovegetáriánus: a növényi élelmiszereken kívül egyedül a tojást fogyasztja.
Szigorú vegetáriánus (vegán): kizárólag növényi élelmiszert fogyaszt.

Atípusos vegetáriánus:








„Nyers koszton” élők: hőkezelő műveletek nélküli, feldolgozatlan vegán
étrendet jelent.
Fruitáriánusok: főleg gyümölcsöt, ritkán diót, mézet, olívaolajat fogyasztók
Makrobiotikus táplálkozás: Az élelmiszereket jin és jang csoportokba sorolják. Jang: tilos élelmiszerek a hús, hal, tej, tojás és a túlfinomított élelmiszerek pl. cukor továbbá tiltják az izgatószerek tehát az aromás tea,
kávé fogyasztása és fűszerek alkalmazását Jin: ebbe a kategóriába tartoznak a gyümölcsök és a zöldségek.
Hare Krishna követők: laktovegetáriánus étrendet jelent.
Jógavegetáriánus: szintén lakto-ovovegetárius étrend.
Organikus táplálkozás: kizárólag „bio” élelmi anyagokat használ fel.
( BREITENBACH Z., 2015)

Az eddigi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a helyes táplálkozás jó hatással van egészségünkre, életkilátásainkra. A legismertebb tudományos folyóiratokban megjelent publikációk többek között kimutatják, hogy:
• Étrendváltoztatás segítségével a cukorbetegségben szenvedők elhagyhatják gyógyszereiket.
• A szívbetegségek visszafordíthatók már a diéta megváltoztatásával is.
• Az emlőrák a vér női nemi hormonszintjeivel mutat összefüggést, utóbbiak viszont az elfogyasztott tápláléktól függnek.
• A tejtermékek fogyasztása növeli a prosztatarák kialakulásának kockázatát.
• A gyümölcsökben és zöldségekben található antioxidánsok a jobb időskori szellemi teljesítőképességgel kapcsolatba hozhatók.
• A vesekövek kialakulása egészséges diétával megelőzhető.
• A gyermekkori I. típusú cukorbetegség kialakulása bizonyítottan összefüggést mutat a csecsemőtáplálási szokásokkal.
• A környezetben és a táplálékban található szintetikus vegyi anyagok igen
károsak, de nem a rosszindulatú daganatok fő okai.
• Nem az öröklött gének a legfontosabb meghatározói annak, hogy áldozatul esünk-e valamelyik vezető haláloknak.
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•

•

Attól még, hogy tudatosan ellenőrizzük valamely tápanyag bevitelét (legyenek azok szénhidrátok, zsírok, koleszterin, vagy omega-3 zsírsavak),
még nem biztosítottuk hosszú távú egészségünket.
A vitaminok és tápanyagkiegészítők nem nyújtanak hosszú távú védettséget a betegségekkel szemben." (CAMPBELL T.C., CAMPBELL
T.M., 2005)

A vegán étrend hátrányai
A növényi táplálékok energiaellátottsága nem kielégítő
A növényi táplálékok energiasűrűsége kisebb mint az állati táplálékoké, így
a nagy mennyiségben elfogyasztott ételek se fedezik mindig az energiaszükségletet. A főzelékfélék, zöldségek, gyümölcsök energiatartalma többnyire alacsonynak mondható, átlagosan 20-50 kcal 100g-ra vonatkoztatva.
A száraz hüvelyesek (bab, lencse, csicseriborsó) energiatartalma 320-340
kcal/100g, a tésztáké, a rizsé, az árpagyöngyé magasabb.
Hiányoznak a komplett fehérjék. A növényi eredetű fehérjék 1-2 esszenciális aminosavban hiányosak, így inkomplettnek tekinthetők, viszont növények helyes párosításával kompletté tehetők az egyes étkezések. A helyesen összeállított étrend
mellett az esszenciális aminosavak bevitele kielégítő, fehérjehiány nem alakul ki.
Hüvelyes növények (bab,borsó, lencse)

Gabona vagy kukorica
Burgonya

Gabona és kukorica
Burgonya
Olajos magvak, dió
Hüvelyesek
Burgonya
Olajos magvak, dió
Gabona vagy kukorica
Hüvelyesek
Olajos magvak, dió

(forrás: BREITENBACH Z., 2015)
Saját szerkesztésű táblázat: Egymást kiegészítő növényi fehérjék

Az étrend ásványi anyagokban és nyomelemekben hiányos. Elsősorban a vas, a
kalcium és a cink hiányának a kialakulása kockázatos. Ennek oka egyrészről az,
hogy a növényi alapanyagok kevesebbet tartalmazzák, másrészt rosszabb a
felszívódásuk hatásfoka. A növényekben megtalálható vas bevitt mennyiségének
csak 3%-a hasznosul, de a mellette bevitt magas C-vitamin tartalom növeli a

54

felszívódás hatásfokát. Szintén a vegán étrend hátrányai közé tartozik a nagyobb
mennyiségű növények fogyasztásával több fitátot, oxalátot visznek be, ami csökkenti a vas és a kalcium felszívódását.
Vitaminhiány alakulhat ki, a B vitamin-csoport tagjai közül a legnagyobb mértékben a B12 vitaminhiánnyal kell számolni, mivel szinte csak az állati eredetű
termékekben fordul elő, amely pótlására alternatívát jelenthetnek a fermentált
szójatermékek, a moszatok és az algák (Spirulina alga). A gyümölcsök és a leveles
zöldségek gazdag folsav források. A kielégítő folsavbevitel hosszú időn keresztül
elfedi a B12-vitamin hiányát.
Szólni kell még a különböző egészségkárosító anyagokról is, mint a nitrát. A
növények több-kevesebb nitrátot tartalmaznak, a szennyezettség mértéke attól
függ, hogy a talajt milyen mértékben kezelték nitrogén tartalmú műtrágyával. A
gyomorban, illetve a vékonybél felső szakaszán a nitrát nitritté alakulhat, majd a
keringésbe bekerülve az oxigénszállító hemoglobint átalakítja oxigénszállításra
nem alkalmas methemoglobinná, aminek következtében az már nem lesz képes
ellátni a szöveteket oxigénnel, tehát súlyos, életveszélyes oxigénhiány alakulhat
ki, elsősorban csecsemőkben veszélyes. A zöldségek nitráttartalma több
tényezőtől, nevezetesen a talajminőségtől, a növényfajtól, a fényerősségtől és a
trágyázástól is függ, ezért nem tanácsos hosszú időn keresztül nagy mennyiségű
zeller, saláta, és spenót fogyasztása.
Ólom: Azon növények levelein amelyek az út mentén nőnek, a szennyezettséggel
arányos mértékben ólom rakódik le, amely a leggondosabb mosással is csak mintegy 30%-ban távolítható el. A krónikus ólommérgezés vezethet a gyomorbélrendszer, az idegrendszer, a vérképzőrendszer és a vese működés zavaraihoz.
Szolanin: A szolaninmérgezés zöld vagy kicsírázott, éretlen burgonya
fogyasztásakor fordulhat elő. A mérgezés következtében keringési, légzési zavarok, gyomor-bélrendszeri tünetek jelentkezhetnek.
Goitrogének: A kelkáposztában, kelbimbóban fordulnak elő, s túlzott
fogyasztásuk pajzsmirigy megnagyobbodáshoz vezethet, megfelelő konyhatechnológia alkalmazásával hővel inaktiválhatók.
Fitátok: Gabonafélék magjában és a hüvelyesekben fordul elő.
Oxálsav: parajban, sóskában, rebarbarában, zellergumóban található. A fitátokhoz
hasonlóan csökkenti a kalcium, a vas, a cink és a réz hasznosulását a szervezetben.
(BREITENBACH Z, 2015)
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Történeti áttekintés
A legkorábbi feljegyzések a vegetáriánizmusról Kr.e 6. századra tehetők. Akörül
fogalmazta meg Püthagorasz, az ókori görög filozófus és matematikus a reinkarnációval kapcsolatos elméleteit, amelyekkel összefüggésbe hozható a filozófus
húsról való lemondása. Ezzel ő tekinthető a vegetarianizmus atyjának. Elképzelései nagymértékben befolyásolták későbbi korok, köztük a 19. századi Európa táplálkozási szokásait, inspirálták költőit, íróit.
Az ókori görögök hittek abban, hogy az állatok rokonságban állnak az emberekkel, képesek kommunikációra és önálló gondolkodásra ezért az emberek felelősséggel tartoznak irántuk, megölésüket ellenezték és elítélendőnek tartották.
Megfigyelték, hogy a húsfogyasztás hátrányosan hat az egészségre illetve befolyásolja az elmét. Ezzel szemben úgy tartották, hogy a növényi táplálkozás megtisztítja a lelküket és a vegetarianizmus által közelebb kerülnek az istenekhez.
Nem utolsó sorban tudták, hogy elegendő táplálékra tehetnek szert az állatok megölése nélkül is.(SPENCER C., 2001)
Más híres ókori görög filozófusok, orvosok pl. Platón, Hippokratész szintén
vegetáriánus táplálkozási formát követett. A múmiák béltartalma igazolta, hogy
az egyiptomiak is alapvetően növényi étrenden éltek akárcsak az ókori perzsáknál
a papi kaszt. A buddhizmus, később a zen-buddhizmus követői mind vegetáriánusok voltak illetve azok körében akiket érintett a húsmentes táplálkozás, legfőbb
oka valószínűleg a szegénység volt.
A reneszánszkori Európában Da Vinci, a felvilágosodás korában Rousseau és
Voltaire említhető, mint az irányzat képviselői. Azt, hogy az akkori populáció
pontosan mekkora hányadát érintette a növényi táplálkozás nem lehet tudni, de
feltételezhető, hogy nem voltak sokan. Ma a vegetáriánusok hasonlóképpen, a népesség egy kis hányadát képezik, igaz ez országonként változó. Indiában például
a lakosság 35%-a vegetáriánus míg Olaszországban, Angliában és Németországban a vegetáriánusok a lakosság 9%-át teszik ki. Magyarországon erre vonatkozó
felmérés még nem készült. (LEITZMANN C. 2014; KÖKÉNY T., 2009;
BREITENBACH Z.,2015)

56
Ország

Populáció
(millió)

Vegetáriánusok
Vegetáriánuszáma
sok aránya (%)
(millió)
1260
450
35
India
61
5,9
9
Olaszország
63
5,4
9
Nagy Britannia
82
7,4
9
Németország
17
0,7
4
Hollandia
320
12,1
4
Egyesült Államok
35
1,3
4
Kanada
8
0,25
3
Ausztria
8
0,23
3
Svájc
64
1,2
2
Franciaország
(forrás: The Vegetarian Resource Group, LEITZMANN C, KELLER M.,2013)
1. Saját szerkesztésű táblázat: Vegetáriánusok száma egyes országokban.

Az első vegetáriánus egyesület 1801-ben Londonban jött létre, az első Vegetárius
Társaságot (Vegetarian Society) 1847-ben Manchesterben alapították. Magyarországon a szocializmus alatt a vegetárizmus feketelistára és süllyesztőbe került. Az
1980-as években viszont újra elkezdett kibontakozni,1986-ban megalapították a
Magyar Vegetáriánus Társaságot. Az 1990-es években kezdődő „ezoterikus
bumm” hatására pedig jelentős gazdasági erővé nőtte ki magát (LEITZMANN C.
2014; POLYÁK É., BREITENBACH Z.,2015).

Kutatások
A Loma Linda egyetemen, Kaliforniában készítettek egy összegző tanulmányt a
rendelkezésre álló adatokból. (Három különböző kutatás, több mint 96,000 fős
minta) Hagyományos és vegetáriánus étrendet folytatókat hasonlítottak össze arra
nézve, hogy milyen hatással van táplálkozásuk az egészségre és különböző betegségek kialakulására.
Összességében megállapították, hogy a vegetáriánusok körében alacsonyabb a
kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázata, akárcsak a daganatos
megbetegedéseké. A húsmentes táplálkozáson túl a tojás és tejtermékek kizárása
további kockázatcsökkentő hatást mutatott elhízás, magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegséggel ill. a kardiovaszkuláris okok miatti halálozással szemben.
Ez az arány férfiak körében jobbnak bizonyult. A lakto-ovo vegetáriánusoknál
24%-al alacsonyabb a kockázat gasztrointesztinális traktus daganatos elváltozása-
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ival szemben, míg a vegánoknál nem. Azt is megállapították, hogy a vegánok hajlamosabbak húgyúti daganatos elváltozásokra húsevőkkel összehasonlítva. Sem
vegánokat, sem a többi vegetáriánus irányzat képviselőit nem találták kevésbé
hajlamosnak légzőrendszeri daganatokra. ( LE L.T., SABATÉ J., 2014)
Szintén az Egyesült Államokban, Washingtonban vizsgálták, hogy javítható-e
zsírcsökkentett vegán diéta által a glikémiás kontrol.
2-es típusú cukorbetegeket (n=99) véletlenszerűen két, alacsony zsírtartalmú
vegán és egy ADA (American Diabetes Association) ajánlást követő csoportra
osztottak. A kísérlet 22 hétig tartott ahol többek között azt tapasztalták, hogy a
vegán csoport 43%, ADA csoport 26%-a csökkentette a gyógyszeradagját. Testtömegük 6,5kg és 3,1kg-al csökkent, koleszterinszintjük 21,2% és 10,7%-al.
Ezek alapján megállapították, hogy ugyan mindkét módszer eredményes, a vegán
diéta hatásosabb. (BARNARD N.D. és társai, 2006)
Indiai kutatók 2 patkánycsoporton végzett kísérletében az egyik csoport rákot
okozó aflatoxint kapott, étrendjük 20%-a pedig fehérjéből állt (közel ennyi fehérjét tartalmaz a mi nyugati étrendünk is). A másik csoportnak ugyanannyi
aflatoxint adtak, de táplálékuknak csupán 5%-át tette ki fehérje. A 20% fehérjét
fogyasztó csoportban minden patkánynál májrák alakult ki, míg az 5%-os csoportból egyetlen állat sem betegedett meg. Az eredmény alapján feltételezték, hogy a
táplálkozás életre hívja a karcinogéneket, az igen erőteljes hatású karcinogéneket
is beleértve, így hatást gyakorol a rák kialakulására. ( IP C, CHIN S.F., SCIMECA
J.A. és munkatársai, 1991)
T. Colin Campbell megismételte a kísérletet és arra jutott, hogy az alacsony
fehérjetartalmú étrend gátolta az aflatoxinnal előidézett rák elindulását (függetlenül attól, hogy a kísérleti állatok mekkora mennyiségű karcinogént kaptak). A már
elindult rákoknál pedig a fehérjeszegény étrend drámai mértékben gátolta a daganat növekedését.
Úgy találták, hogy nem minden fehérje rendelkezik ilyen hatással. A kazein,
ami a tehéntej fehérjetartalmának 87%-át teszi ki, rendelkezik a legkövetkezetesebb és legerősebb rákot előidéző effektussal, a rák bármely stádiumát képes előmozdítani. A fehérjetípus ami nem kedvez a ráknak, még nagy mennyiségű bevitel esetén sem a növényekből származnak, például búzából és a szójából, ezek a
biztonságos proteinek. ( CAMPBELL T.C., CAMPBELL T.M., 2005)
A Német Vegán Kutatásban ( the German Vegan Study) 154 vegánt vizsgáltak. A
mintában átlagon felüli, egészséges életmódról- 96,8% nem dohányzó- és kiegyensúlyozott, tápanyagban gazdag táplálkozásról számoltak be a kutatók azonban a kalcium, jód és a B12 vitamin bevitelét nem találták kielégítőnek. Mind a
154 vegán BMI értéke viszonylag alacsony - átlagosan 21,2- a csoport negyede
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az alultáplált kategóriába esett. (WALDMANN A., KOSCHIZKE J.W.,
LEITZMANN C., HAHN A., 2003)

Összegzés
Fontosnak tartom, a vegán táplálkozással kapcsolatos tévhitek szétoszlatását, a
növényi étrend pozitív, egészségmegőrző hatásainak bemutatását. Foglalkoztat a
kérdés, hogy mennyire mutatkozik meg a különbség az általános és a vegán populációban az egészségmagatartás és a vélt egészségi állapot területén, illetve milyen a vegán táplálkozással szembeni attitűd a nem-vegán populációban. A kutatás
során online kérdőívet tervezek használni. A célom, hogy feltárjam a különbözőségeket, tovább specializálva a várandósokra. Szülésznő hallgatóként fontosnak
tartom a várandósgondozás során a különböző táplálkozási szokásokkal - köztük
a vegán táplálkozással – kapcsolatos szakszerű tanácsadást, melyhez pontos ismeretekre, bizonyítékokon alapuló protokollok kidolgozására van szükség. Ehhez
szeretnék közelebb jutni kutatásommal, hogy kellő tájékozottsággal és hatékonysággal tudjam végezni munkámat a későbbiekben.
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A fiatalok rizikó és
egészségmagatartásának tanulmányozása
Studyingtheyouth’shealth and
riskbehavior
Diósi Dóra
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális munka alapszak

Absztrakt. A kutatásom témája a mai fiatalság dohányzási, alkohol és drog fogyasztási
szokásai hazai, illetve kárpátaljai viszonylatban a 15 – 25 év közötti fiatalok körében. A
munkám kezdeti stádiumából kifolyólag a tanulmányom ezen korosztály egészség, illetve
rizikó magatartását hivatott bemutatni, az általam eddig feldolgozott szakirodalmat alapul
véve, majd kitérve a Periféria Egyesület KAB-KT- 16-25568 azonosítószámú, „A
társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása”
elnevezésű projektjére, melyben személyesen részt vettem.
A dolgozatban szó lesz a hazai általános, megyei szintű dohányzási szokásokról,
alkohol és droghelyzetről, illetve telepi környezetben végzett kutatásról. Egyes részekben
foglalkozom majd a kapcsolati hálók fontosságával az érintett témakörrel kapcsolatosan.
Kulcsszavak: rizikómagatartás, fiatalok, fiatal felnőttek, alkohol, dohányzás, drog
Abstract. The subject of my research is the smoking habits, alcohol and drug consumption
of young people among 15 – 25 years in Hungarian and Subcarpathian context. As mywork
is rudimentary, so I can not show this. Because of this, the purpose of this study is to
present this age group’s health and risk behavior, based on the literatures read by me. Then
talk about the Periféria Egyesület’s project with KAB-KT-16-25568 ID number and
„Discovering the Drug Uses of Children and Young People, who living in a social
periphery." name, in which I personally participated.
In this study will be a word about domestic general, the county level smoking habits,
drug and alcohol situation and the field research. In some parts, I will deal with the
importance of connection networks in relation to the topic concerned.
Keywords: risk behaviour, youth, young adults, alcohol, smoking, drug
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Bevezetés
A felnőttkorba való átmenet részeként különböző hagyományos lépcsőfokokat
kell meglépnünk (tanulmányok befejezése, belépés a munkaerőpiacra, a szülőktől
való elválás, házasság, gyermekvállalás) melyek realizálása után válhat valaki a
felnőtt társadalom teljes jogú tagjává. Ezen lépcsőfokokat igen nehéz meglépni,
főleg egyedül. Sokan ezen fontos események nyomása alatt törnek meg és válnak
szerhasználóvá. Azonban kijelenthető, hogy a fiatal felnőtteket manapság már
hamarabb hatalmába keríti ez a világ (Domokos, 2013; Grezsa, Surányi, 2014). A
stressz az élet számos színterén felüti a fejét már serdülőkorban is, s ezt egy fiatal
máshogyan igyekszik kezelni vagy éppen elkerülni, mint egy felnőtt. A
legnagyobb rizikófaktorok talán „a serdülők személyiségének autonómmá válása,
a kortárskapcsolatok felerősödése és a családi kötelékek fellazulása” (Pikó,
2012:23), melyek egyaránt kedveznek a cigaretta, az alkohol és a drogok előtérbe
kerülésének. A rizikótényezők közül mindenképpen kiemelném még a gyerekek
iskolával való kapcsolatát, valamint a túlzott iskolai teljesítmények elvárását.
Ilyen helyzetben az érintett könnyen érezheti, hogy nem tud megfelelni senkinek,
ezért vigaszt keres, melyet az estek többségében a fiatalok valamely szerben
találják meg.

Dohányzásról
Az 1. ábrát tekintve elmondható a magyarok dohányfogyasztási szokásairól, hogy
2008-ban volt mérhető a legnagyobb mértékű fogyasztás a 15 éves és vagy
idősebb korosztályban, ez akkor közel 1.9 kg/fő volt éves szinten. Ezt egy
erőteljes csökkenés követte 2010-ig, amikor is a fogyasztás mértéke 1,6 kg/fő alá
csökkent. Ennek valószínűsíthető oka, főként a gazdasági helyzet, ugyanis a
dohányzás luxus élvezeti cikként tarható számon. Az ezt követő években némi
emelkedés, majd stagnálás volt észlelhető.

63

Forrás: Dohányzás visszaszorítás 2012.
1. ábra

A magyarországi dohányfogyasztás alakulása az
elmúlt években
2010 és 2014 között forgalomba hozott cigaretták és finomra vágott dohányok
millió szálra lebontott ábrája – 2. ábra – alapján elmondható, hogy folyamatosan
csökkenő tendencia alakult ki a 2011-es évtől a cigarettákra vonatkozóan. Ez
betudható annak, hogy a dohánytermékek ára az utóbbi időben folyamatosan
növekszik, melyet már nem mindenki tud finanszírozni (Urbán, 2007). Ezzel egy
időben növekedni látszik a dohány vásárlás és fogyasztás, hiszen gazdaságosabbnak
bizonyult az otthon töltött cigaretták fogyasztása, mint a boltban vásárolhatóak. Ez
tapasztalataim szerint napjainkban is így alakul, valamint egyre nagyobb teret hódít
a külföldről behozott (főként Ukrajnából) és olcsón árusított cigaretták piaca.

Forrás: NAV 2014. évi adatbázisa.
2. ábra
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Úgy gondolom különféle statisztikák nélkül is elmondható, hogy az ifjúság igen
nagy része dohányzik legalább hetente, melyet már rendszeres dohányzásnak
tekinthetünk (Németh, 2010). Az érintettek igen magas arányban titokban élnek
káros szenvedélyükkel, de nem ritka azon esetek száma sem, mikor a szülő maga
veszi meg a dohányterméket gyermekének. Nyílván ezzel azt akarják
kiküszöbölni, hogy gyermekük minőségi dohányterméket fogyasszon, de ez a
magatartás szerintem nem túl pozitív a szülők részéről.

Fiatalok alkohol helyzete Magyarországon
Az alkoholizmussal kapcsolatos kérdéseket kutató Elekes Zsuzsanna, aki a
társadalmi károk számbavételén túl arra próbál magyarázatot adni, hogy
miképpen némultak el az alkoholfogyasztás visszaszorításáért és az
alkoholfogyasztásból eredő károk mérsékléséért kiáltó hangok (Elekes, 2004).
Az alkohol olyan legális drog, amelyet élete során szinte minden fiatal
kipróbált már. Könnyű hozzájutni, és nem túl drága, így azt a diákok is
megengedhetik maguknak. Kezdetben nem tűnik veszélyesnek, és a néhány rossz
élményt leszámítva, tagadhatatlanul jó szorongásoldó. A fiatalok éppen ezért
nyúlnak az alkoholhoz, mert a bennük lévő feszültségeket csökkenti, gátlásaikat
feloldja, így hatásától ellazult, relaxált állapotba kerülnek.. Beszédessé válnak, ez
pedig megkönnyíti a kapcsolatteremtést. Ezen túl az alkohol segít fenntartani a
barátságokat, hiszen elmondható, hogy majdnem minden baráti összejövetel
alkohol fogyasztással jár (Németh, 2007).
Hazánkban az alkohol okozta halálozás igen kimagasló, ugyan nem
fogyasztunk több alkoholt, mint az unió többi lakosa, azonban a gyenge minőségű
szeszes italok miatt a májbetegek száma jóval magasabb. Ezt mi sem mutatja
jobban, mint a 3. ábra, melyen jól látható, hogy Magyarország EU-s viszonylatban
alkoholfogyasztási szempontból a TOP 10-ben van.
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Forrás: WHO 2015
3. ábra

Az emberek többféle okból isznak alkoholt. Elekes kutatásai alapján az látszik,
hogy a férfiak háromnegyede, a nőknek pedig csaknem a fele véli úgy, hogy
nyitottabban viselkedik, könnyebben kommunikál az alkoholfogyasztás után.
Elekes kiemelten foglalkozott a serdülőkori alkoholizálás témájával. Úgy vélte,
hogy az ebben a korban követett és elsajátított minták az egész életre kihatnak.
A serdülők esetében az alkoholizálás és a különböző tudatmódosító szerek
fogyasztása a felnőtté válás folyamatának lassításával, az átmenet lefékezésével,
és a felelősséggel járó tevékenységekből történő kivonódással hosszabbíthatja
meg a serdülőkori éveket. A tiltott szerek használata és az alkoholfogyasztás az
1990-es években a középiskolások körében évről évre növekedett, mely
tendencia a mai napig fenn állni látszik (Elekes, 2004). Ezt alátámasztja az Új
Nemzedék 2016-os ifjúság kutatása, melyből az mutatkozik meg, hogy a
megkérdezettek közel 40 %-a ismer olyan személyt a környezetében, aki használ
valamilyen szert. Ebből feltételezhető, hogy maga, a megkérdezett is kipróbált
már valamilyen szert élete során, legalább egyszer. Mindemellett a válaszolók
harmada nyilatkozta azt, hogy szerinte könnyű lenne kábítószerhez jutnia, ha
szeretne (Új Nemzedék, 2016).

Alkoholpolitika
A hazai alkoholpolitika helyzete elég rossz. Fontos lenne belátnia az embereknek
és a felsőbb érdekeknek, hogy ezzel a problémával igenis komolyan kell
foglalkozni. Ezek a lassan ölő mérgek, legyen szó alkoholról, drogról vagy
dohányzásról, lassan részletről részletre teszik tönkre egy ember életét, kezdve a
testi - lelki károsodásokkal, majd a társadalom kiutasításával való megküzdéssel,
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vagy esetlegesen öngyilkossági hajlam kialakulásával, megkísérlésével (Szőlőssy,
2001; Zinberg, 2005). Éppen ezért meg kell becsülni azokat az intézményeket és
szakdolgozókat, akik ezzel a problémával szembenéznek és szembeszállnak,
átsegítik az alanyt a nehézségeken, ezzel az érintettet újból a társadalom hasznos
tagjává avanzsálja. Ez már évekkel ezelőtt is megmutatkozni látszott: „Az
elsősorban az európai alkoholpolitikából, az európai alkohol-akciótervből
kiinduló kötetet nem az eltökélt tudományos keresés, hanem az a törekvés
jellemzi, hogy az alkohollal kapcsolatos intézmények, szakmák és tevékenységek
különleges pozíciót érjenek el a szociálpolitikán, illetve a szociálpolitikát
meghatározó gazdaságpolitikán belül. A különleges pozíció kivívására törés nem
azonos azzal a főként szeszipari törekvéssel, melynek célja, hogy a politika magát
az alkoholt tekintse különleges terméknek” (Kelemen 2006:105).

Magyar droghelyzet
Az egész világot tekintve égető problémát jelent a fiatalok droghelyzete, azonban
úgy tűnik nem voltak túl hatékonyak a hazai prevenciós tevékenységek a
kezelésre, illetve ártalomcsökkentésre tett próbálkozások az elmúlt 6 évben,
ugyanis az elmúlt években nőtt azon HIV/AIDS és hepatitis megbetegedések
száma, melyek az intravénás kábítószer használattal függnek össze. Ez nagyban
összefügg több ambulancia bezárásával, de a szakértők szerint a használt tűk
forgalmát megakadályozó tűcsereprogram megbélyegzésének is betudható ez a
lehangoló állapot (Elekes, 2007).
Mindemellett elmondható, hogy a sok próbálkozás ellenére, mind a mai napig
a legtöbb iskolában nincs megfelelő prevenciós program. Véleményem szerint
nincsenek jelen az átgondolt és megtervezett kampányok. A diákok az elmúlt
időben csak néha kapnak egy-egy gondolatot a témával kapcsolatosan,
osztályfőnöki órák és prevenciós napok keretein belül, így elmondható, hogy ez
évente 1-2 alkalmat jelent, ami igen csekélynek számít.
A fiatalok körében igen elterjedtek a különböző pszichoaktív, designer jellegű
drogok, melynek problémáját a szakemberek elmondása szerint kizárólag
büntetőjogi eszközökkel nem lehet kezelni, hiszen nap, mint nap jelennek meg
újabb és újabb szerek. Ezeket összetételük ismeretének hiányában sok idő
tiltólistára tenni, valamint használatát és terjesztését büntethetővé tenni (Grezsa
és Surányi, 2014).
Az olcsón és könnyen beszerezhető szerek, mint a herbál és a biofű óriási
pusztítást végeznek, ezek feltehetően főként a leszakadt térségekben élő
tizenévesek körében elterjedtek.

67

Leggyakrabban használt kábítószerek
A leggyakrabban használt drogok listáján az első helyen világszinten a kannabis
áll, ezt követi az ATS, melynek használata stabilizálódott, de némely területeken
igen magas emelkedés mutatkozik. A hazai viszonylatok a gazdasági helyzettel
összefüggésben egészen máshogyan alakulnak, de a vezető szer hazánkban is a
kannabis (Keller, 2012).
Az ESPAD 2015 – ös, iskoláskorúakkal végzett felmérése alapján a
legelterjedtebb drog továbbra is a marihuána volt a 14 – 16 éves korosztály
körében (4. ábra). A sorban ezt legális, vagy legalábbis részben legális szerek
követték. Az előkelő második helyen új pszichoaktív szer állt, a 2015-ben először
kérdezett szintetikus kannabinoidok, majd azt a vény nélkül kapható
nyugtatók/altatók alkohollal történő együttes fogyasztása követi. Nagy
népszerűségnek örvend továbbá a fiatalok közt a hangulatjavítóként bevett
fájdalomcsillapítók. Hatodikként a szerves oldószerek belélegzése nevezhető meg
a kutatás eredményeit tekintve. Az ezt követő kábítószer az amfetamin, amely a
hetedik helyet foglalja el a listán. Hasonlóan elterjedt még az ecstasy, a kokain és
az LSD. Az egyéb megkérdezett szerek életprevalencia értékei (az adott szert vagy
szertípust valaha kipróbálók aránya) 2% körülire tehetőek. A designer drogok
másik nagy csoportjának, a szintetikus katinonoknak a fogyasztása nem olyan
elterjedt a középiskolások körében.

Forrás: ESPAD 2016
4. ábra

Az ESPAD kutatássorozat hatodik felmérésében – 5. ábra – a megkérdezettek
26,8%-a vallotta, hogy kipróbált már életében valamilyen tiltott vagy legális
kábítószert. A nemek szerinti eloszlás arányában a fiúk 25,9%-a, a lányoknak
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pedig 27,6%-a fogyasztott már valamilyen drognak számító szert élete során.
Összességében elmondható, hogy közel minden ötödik diák használt már tiltott
szert, minden hatodik vett be gyógyszert orvosi javaslat nélkül, és minden
tizedik fiatal próbált már ki valamilyen újonnan megjelenő designer drogot
(ESPAD 2016).
5. ábra

Forrás: ESPAD 2016

„Nyíregyháza Ifjúsága 2015”
A korábbiakban a hazai trendeket ismertettem röviden. Ebben a részben egy
lokális kutatás eredményeit foglalom össze az érintett témákat illetően.
2015-ben végeztek Nyíregyházán egy nagyszabású kutatást, melyben a
nyíregyházi fiatalok egészség-kockázati magatartását vizsgálták. Egyszerre
érintették a dohányzás, az alkohol és a drog kérdéseit is. Drogfogyasztás
tekintetében elmondható, hogy országos viszonylatban a nyíregyházi fiatalok
szerhasználata kimagasló a többi városhoz képest. A megkérdezettek között
nagyobb arányban vannak a szerhasználó férfiak, mint a nők. Ez a különbség
leginkább a marihuána, valamint a gyógyszer és alkohol együttes fogyasztásának
elemzésénél mutatkozik meg, ugyanis majdnem kétszer annyi fiatal férfi használ
marihuánát, mint nő, a gyógyszer és alkohol párosításnál ez több, mint kétszeres
értéket ölt a fiúk javára.
Az alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdések eredményei arra engednek
következtetni, hogy a nyíregyházi ifjúságra még inkább jellemző a gyakori ivás.
A megkérdezettek közel ötöde legalább hetente egyszer iszik valamilyen alkoholt,
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ezen alanyok egytizede valójában naponta iszik. Egyes fiatal felnőtteknél már
mutatkoznak a korai alkoholfüggőség első jelei (Hüse, 2016).
Dohányfogyasztási szokások terén legnagyobb mértékben első élményként a
cigarettát említették, azonban egyre nagyobb teret hódít manapság a vízipipa. „A
vízipipa közvetlenül is a drogfogyasztás eszköze lehet, melyet a fiatalok körében
kedvelt zenekarok a klipjeikben, valamint egyes filmsorozatok is ábrázolhatnak”
(Hüse, 2016:141).

Kapcsolati hálók szerepe az addikciós
folyamatokban
A szerhasználat egyik alapja a közösség, melynek a fiatal a tagja. Eddigi kutatások
is jól mutatják, hogy azok a fiatalok, akiknek ismertségi körükben valaki valamely
szert használja, az maga is hozzá fog nyúlni előbb utóbb.
A kohézió erősítése érdekében számos ember képes eddigi normáin, attitűdjein
változtatni. Ide sorolnám azokat az eseteket is, amikor például valaki azért kezd
dohányozni, mert a társaság tagjai mindig dohányzás közben beszélik meg a
fontosabb dolgokat, melyből nem akar kimaradni, így a társaságba integrálódni
fog. Ez akkor oldható meg, ha ő maga is fogyasztóvá válik (Rácz, 2007). Az
alkohol, mint már korábban említettem, igen magas stressz, illetve hangulatoldó
hatással bír. Ugyanez elmondható a kábítószerekkel kapcsolatosan is.

Következtetések
Kutatásom jelenlegi fázisában, a szakirodalmak feldolgozása zajlik. Ez a
tanulmány ezek ismertetésére volt hivatott. A téma igen kicsiny része került most
feldolgozásra, hiszen rengeteget forrás és ismeret áll rendelkezésre. Az eddig
elolvasott irodalmak alapján ezekre a következtetésekre jutottam:
 A droghasználat – beleértve a dohányzást és az alkoholt – még mindig
TABU témának számítnak
 A kapcsolati hálók fontos szerepet töltenek be az addikciós folyamatok
kialakulásában
 A legtöbb próbálkozás a prevencióra és kezelésre megbukott
 Az alkoholfogyasztás már egyre fiatalabb korban megmutatkozik
 A bolti cigaretta fogyasztása csökken, a dohány vásárlási szokások
emelkednek
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Az intravénás droghasználat okozta HIV/AIDS és hepatitis
megbetegedések száma emelkedett az elmúlt évek során
A szerhasználat hatással van az érzelmi intelligenciára (Kun és
Demetrovics, 2010).

Telepi szerhasználat vizsgálata
Az egyetemi tanulmányaim során, 2017 tavaszán részt vettem a Periféria
Egyesület KAB-KT- 16-25568 azonosítószámú, „A társadalmi periférián élő
gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása” elnevezésű
projektjében, mely keretein belül telepi környezetben mértük fel a 14-24 év
közötti fiatalok drogfogyasztási szokásait. 800 fő megkérdezése volt kitűzve
célként, melyből több, mint 600 fiatalt értünk el 7 helyszínen ( Nyíregyháza –
Orosi telep, Nyíregyháza – Huszár telep, Baktalórántháza, Csenger, Mátészalka,
Nyírbátor, Vásárosnamény ). (Az adatok feldolgozása még folyamatban van).
A terepmunka során számos olyan esettel találkoztunk, mely során a szülők
vagy más családtagok jelenléte feszélyezte a megkérdezett fiatalokat. Voltak, akik
sokszor a jelenlévőkre tekintettek egy-egy kérdésnél, azonban ilyen esetben a
félrevonulás után a fiatal nyíltabban válaszolt kérdéseinkre. Volt olyan eset is,
amikor elhangzottak olyan kijelentések, mint pl.: „Anyukám itt van, hogyan
válaszoljak?” vagy olyan is volt, mikor valaki, azt mondta : „Őszintén válaszolok,
úgysem ismerlek!”. Ezek alapján úgy gondolom általánosságban elmondható,
hogy az addikciókról való kérdések még mindig a tabu témák közé tartoznak,
kevesen mernek beszélni róla.
A telepi környezetben leginkább elterjedt kábítószerek általában azok amelyek
könnyen beszerezhetőek és olcsók. Legtöbben a herbált, biofüvet valamint a vény
nélkül kapható gyógyszereket említették.
Kutatásom során én is telepi környezetben szeretnék vizsgálódni, felmérni a
drog használat mellett az alkohol fogyasztási és dohányzási szokásokat.
Feltételezésem szerint az eredmények ezeken a területeken is hasonlóak lesznek,
mint az egyesület által lekérdezettek. Ezen terepmunkából okulva, kérdőívemet
rövidre, lényegre törőre tervezem, kiküszöbölve a fiatalok érdektelenségét,
türelmetlenségét. Az eredmények tükrében szeretnék majd az ügy érdekében
tenni, egy cselekvési tervet életre kelteni.
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Az ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakirány
pályaképe egészségügyi hallgatók és
pályaválasztás előtt álló középiskolai
tanulók szemszögéből
Kupeczik Éva1, Hüse Lajos2,
1

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ápolás-és betegellátás alapszak,
mentőtiszt szakirány II. évfolyam nappali tagozat
2
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék, főiskolai
docens

Absztrakt. Kutatásom céljaként az ápoló, szülésznő, mentőtiszt szakirány pályaképének felmérését tűztem ki, ennek érdekében pedig kérdőíves vizsgálatot
végeztem a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar hallgatói és az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 12. évfolyamos tanulói
körében. A vizsgálat alapját Serge Moscovici szociális reprezentáció elméletén
alapuló asszociatív kérdőív adta. Az adatfeldolgozás SPSS program segítségével
történt. Az eredmények alapján megtudtuk, hogy az egészségügyi hallgatók a
mentőtiszt pályaképet pozitív érzelmeket előhívó reprezentációkkal jellemzik,
valamint róluk gondolják azt, hogy ők egy csapat. Ezzel szemben a középiskolai
tanulók a szakmát inkább a szakma fizikai szimbólumaival jellemezték.
A szülésznő pályakép mérésénél volt a leggyakoribb a célcsoporttal, illetve a célcsoport helyzetével történő reprezentálás a hallgatók és a tanulók
körében, vagyis a pályájukat azokban az emberekben látják, akikért ez a
szakma megszületett.
Az ápoló pálya felmérése során gyakori volt a szervezetre és az eljárásra utaló szavak használata, vagyis hivatásuk körében nagy hangsúlyt kap a rendszer és
a munkafolyamat, amelyben dolgoznak. A negatív tartalmú kifejezések használata az ápoló hallgatók körében volt a legnagyobb mértékű.
Kulcsszavak: felsőoktatás, középiskola, pályakép, pályaválasztás
Abstract. The goal of my research was to examine the career motivation of the
nursing, midwifery and ambulance officer specialisations, therefore I conducted
a survey among the students of the Health Faculty at the University of Debrecen
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and the 12th grade students of the Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium in Orosháza. My research was founded upon an associative survey
based on the social representation theory of Serge Moscovici. The research data
was processed via the SPSS software. The research results have shown that
health faculty students think of ambulance officers as a team, and they characterise the ambulance officer career with representations which evoke positive emotions. In contrast, the high school students characterised the ambulance officer
career with its physical symbols. During the examination of the midwifery specialisation it occurred quite often that the health faculty students and the high
school students represented midwifery with its target group and their situation,
i.e. the students identified their career with the people it was aimed to help. In
the course of examining the nursing specialization students quite often used
words which represent the human anatomy and nursing processes, thus in the
nursing career great emphasis is placed upon the system and work processes in
which nurses work. The use of expressions with a negative content was most
significant among students in the nursing specialisation.
Keywords: higher education, high school, career motivation, career choice

„Megfelelő embert a megfelelő helyre”
(Lyard,. 1855)

Bevezetés
Az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata (1948. december 10. 23. cikkely. 1. bekezdés) megfogalmazásában: „Minden embernek joga van a munkához, a szabad
pályaválasztáshoz, megfelelő munkakörülményekhez, valamint a munkanélküliség elleni védelemhez”.
A pályaválasztás a serdülők egyik legmeghatározóbb döntése, hiszen az általános iskola, illetve a közép- és szakközépiskola befejezésével, az érettségi vizsga letételével el kell határozniuk, merre, milyen területen folytatják tovább tanulmányaikat, életüket.
A pályaválasztást napjainkban már nem egyszeri döntésnek, hanem egyfajta
folyamatnak tekintik. A pályaorientáció során megnőhet a döntési perspektívák
száma, reális képet szerezhetünk magunkról. Jelenlegi és további kutatásom
célja, hogy felmérjem, mit gondolnak az ápolás- és betegellátás alapszak hallga-
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tói és a pályaválasztás előtt álló nem egészségügyi vonatkozású középiskolás
tanulók magáról az alapszakról, a mentőtiszt, ápoló, szülésznő szakirányról.
Témaválasztásom indoklása maga a témaválasztás aktualitása. A Debreceni
Egyetem Egészségügyi Kar nappali tagozatára felvett hallgatók száma a szeptembertől induló képzéseket tekintve 2011-2016 között évről-évre csökkenő tendenciát mutat. A legmagasabb érték 2011-ben volt, mikor is 57 diák ápoló, 83
diák szülésznő, 83 diák pedig mentőtiszt szakirányra nyert sikeres felvételt, míg
2012-ben az ápoló és mentőtiszt szakirányra 13, szülésznő szakirányra 15 fővel
kevesebben jelentkeztek. 2013-ban az ápoló szakiránynál nem történt csökkenés,
mentőtiszt szakiránynál kismértékű (4 fő) volt, szülésznő szakiránynál pedig 10
fővel kevesebben kaptak sikeres bírálatot. 2014-ben az ápoló szakirányra jelentkezetteknél kismértékű növekedés figyelhető meg (2013-hoz képest 3 fővel többen jelentkeztek), a másik két szakiránynál továbbra is csökkenés történt.
2011-hez képest 2016-ban az ápoló szakirányra jelentkezett és felvételt nyert
hallgatók száma közel 64%-kal, mentőtiszt szakirányra 30%-kal, szülésznő szakirányra 46%-kal kevesebben jelentkeztek. (www.felvi.hu)
Természetesen a felvételt nyert hallgatók száma nem feltétlen azonos a valójában beiratkozott hallgatók számával. Az sem biztos, hogy az adott évfolyamba
felvettek és beiratkozottak el is végzik a képzést. Ez a csökkenés hatással lesz az
egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak későbbi számára, melyet tovább súlyosbíthat a már foglalkoztatottak és a hallgatók pályaelhagyása.

Szakirodalmi áttekintés
Szilágyi Klára (1993) szerint az életpálya két részből tevődik össze. Első része
maga a pályaadaptáció, mikor az általános képzést követően a serdülő átlép a
szakmai képzésbe. A szakmai képzés választásában meghatározó szerepe van a
pályaorientációnak, ami nem csak a döntést könnyíti meg, hanem előkészíti az
ember-pálya-környezet megfeleltetését. A folyamat során az egyénben körvonalazódnak személyes tulajdonságai, megpróbálja beazonosítani érdeklődési körét,
megfogalmazódik benne érdekei, értékei, céljai, ráismer képességeire, készségeire, vagyis reális képet kaphat magáról.
Mindemellett széleskörű ismereteket szerezhet az őt körülvevő világ szakmáiról, a munkaerő-piac környezetének változásairól, valamint a képzési lehetőségeiről (Bögös és Dávid, 2003).
Völgyesy (1976) szerint minél alacsonyabb az orientálás folyamatában
megszerzett információ szintje, annál nagyobb az esélye a spontán, véletlenszerű, illetve kényszerből történő pályaválasztásnak, ami előfeltétele lehet a
pályaelhagyásnak.
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Szabó (1994) megfogalmazásában a pályaszocializáció első kiindulópontja lesz
maga a pályaorientáció, és az utána hozott döntés egy adott pálya mellett.
A szakmai képzés során az egyén már meglévő tulajdonságait, képességeit
fejleszti, átalakítja, hogy a döntése alapján a választott pályájához szükséges
célokat elérje. Ebben a szakaszban jelenik meg a leendő pálya életperspektívaként (Szilágyi, 1993).
Szabó (1994) úgy gondolja, hogy a pályaszocializáció második szakasza a
szakmai képzés időszakára tehető, mikor az adott pálya elméleti és gyakorlati
ismereteit elsajátítja az egyén, s elkezdődik a szereppel, foglalkozással való
azonosulás.
A pályaválasztás lényében az általános és szakmai képzés között található. Itt
fontos megemlíteni a pályaválasztási érettségét.
Rókusfalvy (1969) szerint a pályaválasztási érettség nem más, mint az egyén
személyiségének olyan arányos fejlettségi állapota, ami lehetővé teszi az elhelyezkedési lehetősek és a pálya adekvát választását. Az alkalmasság kialakulásának része lesz az egyetemi/felsőoktatási képzésre való alkalmasság.
Szilágyi (1993) életpálya modelljének másik jelentős része maga a pályatevékenység, amit a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység ad.
Köztük található meg a pályaérettség, ami lehetővé teszi a szakmai képzés során
elsajátított ismeretek alkalmazását az eredményes munkavégzéshez, ami maga
után vonja pályaalkalmasságot, mint az egyén és pálya potenciális megfelelését.
Szabó (1994) pályaszocializációjának harmadik szakasza lesz a pályakezdés
szakasza, hiszen itt derül ki, hogy az egyén valóban rendelkezik-e azokkal az
attitűdökkel, személyiségjegyekkel, amelyek alkalmassá teszik őt erre a pályára.
A pályaelhagyás ennél a szakasznál a leggyakoribb, melynek egyik oka, hogy a
pályaorientáció során valamelyik tényezőnél hibás értékelés történt. A szociális
visszajelzések külön fontossággal bírnak ennél a szakasznál: ha sikerek érik,
erősíteni fogják az egyént a pályán maradásban, a kudarcok pedig hozzávezethetik a pálya végleges elhagyásához. A pályaszocializáció utolsó szakasza maga az
életviteli szakasz, mikor tartósan műveli pályáját az egyén, ezáltal ismeri az
előnyös és hátrányos oldalakat egyaránt.

Kutatási módszer
Mintavétel
A kutatásomban a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar ápolás- és betegellátás
alapszak mentőtiszt, ápoló, szülésznő hallgatói, valamint az Orosházi Táncsics
Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjai vettek részt. A hallga-
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tók lekérdezése 2016. decemberben, míg a középiskolai tanulóké 2017. januárban történt.
Alkalmazott mérőeszköz
Kutatási módszer Serge Moscovici szociális reprezentáció elméletén alapuló
asszociatív kérdőív volt.
A reprezentáció a tudás alkotásának folyamata, amikor az egyén összes képzetet egy fogalomnak feleltet meg, és minden fogalmat összehoz egy képzettel.
Mentális mechanizmusok működése során a világból kiemelt dolognak (egyének, attitűdök, jelenségek kiszámíthatatlanságából kiindulva) értelmezést, jelentést adnak. Cél, hogy az ismeretlen ismerőssé váljon, kialakítva ezzel egy jól
konstruált, stabil rendszert, kielégítve így a biztonságra irányuló szükségletünket
(Moscovici, 2002).
Vizsgálata során cél nem csak az adoptált társadalmi szokásoknak, hanem az
egyének kapcsolatainak, csoportok, csoportok közötti viszonyok magyarázatának megértése (Bigazzi, 2015).
A kérdőív a nem, évfolyam, szakirány (csak a hallgatók esetében) meghatározáson túl kilenc kérdésből állt, melyben az érdekelt, mit gondolnak először,
másodszor, harmadszor, ha meghallják azt a szót, ápoló, szülésznő, mentőtiszt.

Eredmények
Demográfiai jellemzők
A felmérésben 193 hallgató vett részt, melynek 82%-a nő, 17%-a férfi volt, 1%
pedig nem válaszolt, ebből 50 ápoló, 66 mentőtiszt, 77 szülésznő hallgató.
Továbbá a 12. évfolyamos középiskolás tanulók (n=31) 68%-uk nő és 32%uk férfi volt.
Kategóriák megjelölése
A kapott válaszokat csoportosítva, hét kategória alakult: az első a fizikai szimbólum, melynek leggyakoribb tartalma a mentőautó, sziréna, valamint az egyenruhára utaló szavak voltak.
A második kategóriába azok a szavak tartoznak, amelyek a célcsoporttal,
vagy a célcsoport helyzetével való jellemzéséhez köthetők (pl. baleset, baba,
gyermek, újszülött, anya). A „szülés” reprezentáció is ebbe a kategóriába történt
elrendezésre, hiszen a szülés egy anyához kapcsolódó folyamat.
Harmadik kategóriát a szervezeti jellegű reprezentációk adták (hivatalos
megnevezések, OMSZ, kórház, munkahelyi rangsorok), negyediket pedig a
személyes értékekhez köthető szavak (pl. hivatás, segítő, felelősségteljes, tudás,
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élet, születés, életre segítés, életmentés). Az életmentés azért került ebbe a csoportba, mertnem csak egy egyszerű munkafolyamat, hanem erősen kapcsolódik a
szakma fontosságának tudatához. A születés pedig azért, mert az „élet csodájának” említik, s az érték az ebben való segédkezésben van.
Ötödik kategóriába tartoztak a semleges eljárásokhoz köthető reprezentációk
(segítséggyújtás, sürgős, szülés levezetés). Hatodik kategóriát képzik a negatív
tartalmú szavak, hetediket pedig a fentebb említett kategóriákba be nem sorolható kifejezések.
Az összevont szociális reprezentáció jellemzése a hallgatók körében
Mindhárom említést figyelembe véve a szakirányok együttes véleménye megmutatta, hogy a megkérdezett hallgatók asszociatív véleménye szerint az egyes
szakmákat milyen szociális reprezentáció jellemzi.
100%
90%

2,02%
4,29%
16,41%

80%

6,75%
3,27%
14,16%

7,00%
5,00%
16,67%

70%
60%
50%

51,01%

51,85%

41,00%

Semleges eljárások

40%
30%
20%
10%

Egyéb, a többi kategóriába
be nem sorolható
jellemzők
Negatív tartamok

7,32%

2,61%

8,33%

Személyes értékek

6,57%
12,37%

16,34%

16,67%

Mentőtiszt
szakirány

Szülésznő
szakirány

Ápoló szakirány

0%

Szervezeti jellemzők

1. ábra: Mentőtiszt szakirány összevont szociális reprezentációja szakirányonként

Az összevont szociális reprezentáció megmutatta, hogy a mentőtiszt pályát
mindhárom szakirány hallgatói a legnagyobb mértékben a pozitív jellegű személyes értékekkel reprezentálják, melyet a fizikai szimbólumok és munkafolyamatok jellemzői egészítenek ki.
Fontos megemlíteni, hogy a szimbólumok értéksemleges szerepét, az önazonosságot, valamint a csoport kialakulásának fontos szerepét. Éppen ezért arra
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lehet következtetni, hogy a vizsgált szakmák tekintetében a mentőtisztekről gondolják azt a hallgatók, hogy egy egységes csoport, „csapat”.
Az értékkategóriába sorolható szavakat legnagyobb mértékben a szülésznő
szakirány hallgatói használták a mentőtiszt pályára vonatkozóan (51,85%), legkevesebb százalékban pedig az ápoló hallgatók (41%).
A munkafolyamatokra utaló kifejezések mentőtiszt és ápoló hallgatóknál közel azonos mértékben figyelhetők meg (16,41% és 16,67%).
A célcsoporttal való reprezentációk használata a mentőtiszt szakirány hallgatóinál volt a legmagasabb (6,57%), a fizikai szimbólumok pedig a legalacsonyabbak (12,37%). Elsődleges magyarázata lehet a mentőtisztek kivonuló gyakorlatain szerzett tapasztalatok összessége, valamint a szakma bensőbb megismerése.
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2. ábra: szülésznő szakirány összevont szociális reprezentációja szakirányonként

A szülésznő pálya jellemzésénél volt a leggyakoribb a célcsoport, illetve a
célcsoport helyzetével történő reprezentációk alkalmazása. A mentőtisztek
(52,09%) és az ápolók (43,33%) a szülésznő pályát elsősorban az e csoportba
tartozó szavakkal jellemezték a legnagyobb mértékben, ezzel szemben a szülésznők saját pályájukat a pozitív érzelmeket előhívó személyes értékekben
látják (53,58%), és a vizsgált szakirányokat tekintve a legkevésbé fejezik ki
hivatásukat munkafolyamatukkal (8,58%).
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A fizikai szimbólumok alkalmazása legnagyobb mértékben a mentőtiszt hallgatóknál volt megfigyelhető a vizsgált szakirányokat tekintve (4,97%), beleértve a
szervezeti jellemzőket is (9,69%), amelynek egyik oka lehet, hogy a mentőtisztszülésznő a munkatevékenységek során kevesebbszer találkoznak.
A szakmára utaló negatív tartalmú kifejezések használata az ápoló hallgatók
körében volt a legmagasabb (4,67%).
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3. ábra: Ápoló szakirány összevont szociális reprezentációja szakirányonként

Az ápolók legkevésbé rendelkeznek pozitív tartalmú reprezentációval a többi
szakirányhoz képest, de önmagukat nézve mégis pozitív érzelmi
oktulajdonítással írhatók le (43,67%).
Hivatásukat továbbá a munkafolyamatokat tartalmazó „semleges eljárások”
kategória szavaival jellemzik (24,33%), vagyis kimondható, hogy fontos számukra a rendszer, amelyben dolgoznak.
A „szervezeti jellemzők” (11,00%) és a „negatív tartamok” (9,67%) kategóriába tartozó reprezentációk használata náluk volt a legkisebb mértékű, viszont a
vizsgált szakirányokhoz képest a negatív kifejezések használata az ő jellemzéseikben volt a legkimagaslóbb.
A mentőtisztek az ápoló pályát inkább a rendszerükben látják (26,15%), míg
a szülésznők inkább a munkafolyamataikban (31,14%).
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Szociális reprezentáció elemzése a középiskolai
tanulók szerint
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4. ábra: Mentőtiszt pálya reprezentációja a középiskolai tanulók szerint

A nem egészségügyi vonatkozású középiskolai tanulók reprezentációja megmutatta, hogy a legnagyobb mértékben az első két említés során a „fizikai szimbólum” jellegű szavak jelennek meg (47% és 30%), melynek magyarázata az, hogy
a középiskolás tanulók nagy része csak a külsőségekben (mentőautó, sziréna)
látja a szakmát.
A célcsoporttal, illetve célcsoport helyzetével való reprezentálás csak a második (23%) és a harmadik (20%) említés során jelenik meg.
A „személyes értékek” kategóriába tartozó szavak használata itt is nagymértékben megfigyelhető, különösen az első említés során (30%), valamint a harmadik említésben a legnagyobb százalékban láthatjuk (27%), amely megerősíti a
következtetést a hallgatók hozzáadott felsőoktatási értékére vonatkozóan.
Negatív tartalmú kifejezések használata a pályára vonatkoztatottan nem volt.
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5. ábra: Szülésznő pálya reprezentációja a középiskolásvaló
tanulók
szerint

A középiskolás diákoknál a leginkább ugyancsak a célcsoporttal kapcsolatos kifejezések voltak döntő többségben mindhárom említés során (63%, 47%, 50%).
Pálya jellemzését kiegészítik az „értékek” kategóriába tartozó szavak, ez az első
két említésben 13%-13%-ot jelent, míg a harmadik említésben 20%-ot. Az
„egyéb” kategória szavaihoz rendszerint rokonok, ismerősök, osztálytársak szülei tartoztak.
A mentőtiszt pályával ellentétben a fizikai szimbólumok használata csekély
mértékű volt (első és második említésnél 7%, harmadik említésnél 3%).
Negatív tartalmú kifejezések használata itt sem fordult elő körükben.
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6. ábra: Ápoló pálya reprezentációja a középiskolai tanulók szerint

A középiskolások reprezentációit tekintve csak az ápoló szakirányra történt
egyedül negatív tartalmú szóhasználat.
Náluk ugyancsak az első említés során a „szervezeti” kategóriába sorolt szavak
száma volt a legnagyobb (40%), ezt egészítik ki az értékek kategória reprezentációi (27%), valamint az eljárás kategóriába sorolható munkafolyamatra utaló szavak.
A második és harmadik említés során a fizikai szimbólumok, a külsőségekre
utaló szavak száma az első említéshez képest megnő (20% és 20%).

Összegzés
A kutatás megmutatta, hogy mindhárom szakirány a saját pályáját pozitív értékekkel reprezentálta a leginkább, amely mutatja a pályával való azonosulást,
valamint a felsőoktatás hozzáadott értékét.
A mentőtiszt pályáról gondolják a hallgatók és a középiskolai tanulók egyöntetűen, hogy elsősorban a pozitív értékekkel jellemezhető a szakmájuk, róluk
gondolják azt, hogy ők egy „csapat”.
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A középiskolai tanulóknál továbbá megfigyelhető a fizikai szimbólumok használatának nagymértékűsége, ezzel szemben ez a felsőoktatásban tanuló mentőtiszt
hallgatóknál már kismértékű, melyből arra lehet következtetni, hogy a mentőtiszt
hallgatóink szakmájukat már nem feltétlen a „külsőségekben”, hanem a pálya
bensőbb, „laikusok számára ismeretlen” területeit is látják, tapasztalják.
A szülésznő pályát a középiskolás tanulók, mentőtiszt és ápoló hallgatók
ugyancsak a szülésznő szakma célcsoportjával, az anyával és az újszülöttel reprezentálja, azokkal, akikért ez a szakma megszületett, míg a szülésznőknél a
személyes értékek hangsúlyosak.
Az ápoló hivatás jellemzésénél jelent meg a legnagyobb mértékben a munkafolyamatra, valamint a szervezeti jellemzőkre utaló szavak használata, vagyis a
hivatást elsősorban a rendszerükkel jellemzik a hallgatók és a tanulók. Az ápoló
hallgatóknál volt ugyancsak a leginkább megfigyelhető a negatív tartalmú kifejezések használata, saját pályájuk értékelését is beleértve. Pozitív
oktulajdonításukat példázza az „értékek” kategóriába sorolható szavak nagymértékűsége pályájuk jellemzése során.
A középiskolás tanulók csak az ő pályájuk reprezentációja során tettek negatív tartalmú megjegyzést, ám az nem az ápolói magatartásra vagy munkavégzésre irányult, hanem az alulfizetettségükre.
A negatív tartalmú kifejezések használata kimondható, hogy gyakoribb volt a
hallgatók körében, mely azzal magyarázható, hogy ők találkoztak már a pálya
„árnyoldalaival” egyaránt.
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A fiatalok rizikómagatartására
vonatkozó hazai nagymintás kutatások
eredményeinek áttekintése
An overview of the results of domestic
large-scale research on the risk behavior
of young people
Horváth Cintia
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális munka alapszak
Absztrakt.A magyarországi fiatalok rizikómagatartását mutatom be a 4 korábbi kutatás
összegzése révén. Az ESPAD kutatás négyévente ismétlődően időben és nemzetközileg
összehasonlítható adatokat gyűjt a fiatalok dohányzásáról, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól. A HBSC kötet hazánkban több mint három évtizede folyó ifjúságvizsgálat
legújabb eredményeit tartalmazza. Magyar Ifjúság a fiatalok dohányzási, alkohol- és drogfogyasztási szokásait vizsgálja. Hosszas idő óta az ifjúságkutatások egyik igen fontos témaköre, egyrészt a népegészségügyi rizikók, másrészt pedig az esetenként hozzájuk kapcsolódó kriminalitás kockázata miatt. A legfrissebb eredmények, amely lokálisan jelentős
kutatás, a „Nyíregyháza Ifjúsága 2015” eredményeit is bemutatom.
Kulcsszavak: egészségmagatartás, rizikómagatartás, dohányzási attitűdők, alkoholfogyasztás tényezői, drogfogyasztás mutatói
Abstract. I will present the risk behavior of young people in Hungary by summarizing the
4 previous studies. Every four years, ESPAD research provides timely and internationally
comparable data on smoking, alcohol and other drug consumption patterns among young
people. The HBSC volume contains the latest results of youth research in Hungary for
more than three decades. Hungarian Youth examines the smoking, alcohol and drug
consumption habits of young people. For a long time, it has been one of the most important
topics in youth research, both because of the risks of public health risks and, on the other,
the criminality associated with them. The latest results, which are locally significant
research, will also show the results of the "Youth of Nyíregyháza 2015".
Keywords: health care, risk management; Smoking attitudes; Factors of alcohol
consumption; Indicators of drug consumption;
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Az ESPAD vizsgálatok
Az ESPAD vizsgálatok (European SchoolSurveyonAlcohol and otherDrugs)
célja, hogy a fiatalok rizikómagatartásáról nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjtsön össze. A felmérések négyévente ismétlődnek, az első adatfelvételre 1995-ben került sor. A fiatalok dohányzás, alkohol- és egyéb drogfogyasztási
szokásai mellett a felmérés során feltérképezik az ezek mögött álló egyéb tényezők egy részét is. A programnak fontos célja, hogy felmérje a fiatalok fogyasztási
szokásaiban történő változásokat, és ezeket az adatokat, trendeket összemérje a
más országokban tapasztaltakkal (Elekes, 2016). Az adatfelvétel csak a normál,
nappali tagozatos iskolai képzésben résztvevő, a 16. életévüket betöltött ﬁatalokra
terjedt ki. A 2015-ös hazai ESPAD vizsgálat 8569 fő lekérdezésével valósult meg,
mindhárom középiskola-típus nagyjából arányos bevonásával.
A dohányzás tekintetében az ESPAD kutatások csak a cigaretta használatára terjedtek ki. A hazai diákok jelentős része (72,4%) úgy véli, hogy elég könnyen vagy
nagyon könnyen tudna cigarettát szerezni, ha akarna. A 2015-ben megkérdezett
9-10. évfolyamosok 62,5 százaléka legalább egyszer kipróbálta már a cigarettát
az élete során. A lányok és fiúk között nincs különbség az élete során legalább
egyszer cigarettát kipróbálók körében, ugyanakkor a fiúk gyakrabban dohányoznak, mint a lányok. A diákok 35,5%-a dohányzott a kérdezést megelőző hónapban. A fiúknál a napi dohányzók aránya 26,8% volt, még a lányoknál 21,7%.
Az első cigaretta elszívásának átlagos életkora 13,3 év. A tendencia azt mutatja, hogy minél nagyobb az iskolai végzettsége a tanulónak, annál kisebb az alkalmi dohányzó és a napi rendszerességgel cigarettát szívók aránya: tehát a gimnáziumokban dohányoznak a legkevesebben. Az iskola székhelyét és a családok
lakóhelyét vizsgálva, az adatok azt mutatták, hogy a kisebb városokban és községekben elterjedtebb a dohányzók aránya, mint Budapesten.
A családi viszonyokat vizsgálva kimutatták, hogy a mozaik és csonka családban nevelkedett fiatalok között többen dohányoznak napi rendszerességgel, mint
a teljes családban nevelkedett tanulók.
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Dohányzott az
életében (%)

gimnázium
szakközépiskola
szakiskola

52,3
66,1
75

Budapest
vidék

60,8
62,8

Budapest
város
község

60,5
61,5
63,1

teljes család
moziaik család
csonka család
nincs édes szülő

58,3
68,2
68,3
72,7

Kevesebb mint
érettségi
értettségi
felsőfok
nem tudja, nincs apja
Kevesebb mint érettségi
értettségi
felsőfok
nem tudja, nincs anyja
legjobb vagy sokkal
jobb az átlagnál
átlagos, vagy valamivel
jobb az átlagnál
átlag alatti
összesen
(N)

Dohányzott az
előző hónapban
(%)

Az iskola típusa
23,6
37
53
Az iskola székhelye
33,8
35,9
Lakóhely
34,9
32,9
37,1
Családszerkezet
3,7
4,5
40,9
49,4

Apa iskolai végzettsége
65,8
39,1

Napi
dohányzó
(%)

Napi
dohányzás
kezdete
( életkor)

11
255
45,5

14,85
14,45
14,3

22
25,1

14,6
14,45

24,5
20,9
26,8

14,69
14,53
14,41

19,4
30
30,6
40,6

14,61
14,48
14,46
13,92

28,9

14,41

62,5
34,4
54,7
26,7
62
37,3
Anya iskolai végzettsége
66,4
40
63,7
35,3
54,5
27,6
62
35,7
Szubjektív anyagi helyzet
62,1
36

21,8
14
28,8

14,57
14,8
14,4

30,5
23,2
14,9
26,1

14,44
14,54
14,74
14,04

23,8

14,53

61,5

34

23,3

14,53

68,6
62,5
4152

40,8
35,5
2361

29,3
24,4
1621

14,29
14,48

1. táblázat. A dohányzás főbb mutatói társadalmi változók szerint
a 9-10. évfolyamon
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A középiskola típusa nagymértékben befolyásoló tényező az alkoholfogyasztásban is. A gimnáziumokban tanuló diákok alacsonyabb arányban részegednek le,
vagy számítanak nagyivónak, mint a szakiskolások. A vidéki iskolákban gyakoribb a lerészegedés, mint a fővárosban, azonban Budapesten tanuló diákok körében az utolsó alkalommal elfogyasztott alkohol mennyisége nagyobb. A családi viszonyokat vizsgálva, kimutatták, hogy a mozaik- és csonkacsaládban nevelkedett fiatalok között több a nagyivó és a lerészegedés, valamint a fogyasztott
mennyiség is nagyobb, mint az ép családban nevelkedett tanulók esetében. A
diákok többsége úgy véli, hogy annak ellenére, hogy fiatalkorúak, könnyen tudnának alkohol tartalmú ital szerezni, ha akarnának, annak ellenére, hogy jogilag
nem megengedett.
Ivott az
előző
hónapban
(%)

gimnázium
szakközépiskola
szakiskola
Budapest
vidék
Budapest
város
község
teljes család
moziaik család
csonka család
nincs édes szülő
Kevesebb mint
érettségi
értettségi
felsőfok
nem tudja, nincs
apja

Volt nagy
ivás az előző
hónapban
(%)

Volt részeg
az előző
hónapban
(%)

Az iskola típusa
37,7
45,8
59,0
Az iskola székhelye
60,1
41,4
61,0
46,7
Lakóhely
60,6
44,2
62,3
44,3
60,1
47,1
Családszerkezet
59,8
42,9
63,8
49,6
63,0
48,4
59,4
54,4
Apa iskolai végzettsége
59,1
47,3
59,4
62,5
61,2

63,6
62,9
55,9

48,2
38,9
42,9

Utolsó
fogyasztás
átlagos
mennyisége
(ml/fő)

18,1
22,8
28,4

69,3
81,5
95,8

21,9
22,3

79,7
79,2

23,0
21,6
22,3

78,9
78,7
79,8

20,3
22,4
26,3
27,4

76,3
82,6
84,0
92,9

22,8

81,3

23,2
19,7
21,3

81,3
73,0
75,6
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Kevesebb mint
érettségi
értettségi
felsőfok
nem tudja, nincs
anyja
legjobb vagy
sokkal jobb az
átlagnál
átlagos, vagy
valamivel jobb az
átlagnál
átlag alatti
összesen (N)

Anya iskolai végzettsége
57,9
48,6

22,5

80,4

63,4
62,6
53,9

24,2
19,0
20,8

82,8
73,7
77,0

Szubjektív anyagi helyzet
63,3
50,8
24,9

86,1

60,1

43,6

20,5

76,3

60,9
60,8 (4013)

45,4
45,6 (3038)

26,4
22,2 (1454)

91,2
79,7

46,9
39,5
39,9

2 táblázat. Az alkoholfogyasztás főbb mutatói társadalmi változók szerint
a 9-10. évfolyamon

A drogfogyasztás mutatói is eléggé elgondolkodtatók. A 9-10. évfolyamos tanulók 19,5 százaléka fogyasztott életében legalább egyszer valamilyen szert. Ez az
érték nemek szerint eltérő (fiúk 22,1%, lányok 16,8%). A célcsoport nem rendszeresen fogyaszt kábítószert, többnyire ez néhány alkalomra korlátozódik, viszont a megkérdezettek egyötöde 20-nál több alkalommal próbált ki valamilyen
tudatmódosító szert. A próbálkozók aránya a megkérdezettek 60%-a.
A szerhasználat a legjellemzőbb a Budapesten élő, szakiskolában tanuló fiúkra,
akik egy szülős családban élnek. A szülők iskolai végzettsége és anyagi helyzete
nem mérvadó a fiatalok szerhasználati szokásaiban. A designer drogok előfordulása sokkal jellemzőbb a fiúk körében, viszont az orvosi javallat nélküli gyógyszerhasználat inkább lányoknál gyakoribb.

A HBSC vizsgálatok
Magyarország tagja az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben zajló
kutatás nemzetközi hálózatának, amely a Healt Behaviour in School - aged
Children (HBSC) négy évente ismétlődő vizsgálatát végzi, immár 45 országban.
A HBSC 1985 óta úttörő a nemzetek közötti vizsgálatban, ahol a fiatalok mentális
egészségét, egészség- és kockázati magatartását és az ezekkel összefüggő
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pszichoszociális tényezőket vizsgálja. A vizsgálatot országosan reprezentatív felmérésekkel végezték, az 5., 7., 9., 11. osztályos tanulók körében. Jelen tanulmány
a 2014-es adatfelvétel hazai eredményeire támaszkodik (Németh és Köllő, 2014).
A HBSC 2014-es felmérése szerint a dohányzás kipróbálásának gyakorisága az
életkorral meredeken emelkedik. A nemek közti eltérés nem jelentős. A kortárshatás erőteljesnek tűnik: a fiatalok 23 százaléka állítja azt, hogy szinte mindegyik
barátja dohányzik, illetve a serdülők 2/3-ának van olyan barátja aki dohányzik.

Nem
Fiúk
Lányok

5.évf. (%)
6,2

7.évf. (%)
22,9

9.évf. (%)
45,2

11.évf. (%)
59,1

5,0

20,3

46,4

62,2

Forrás: HBSC Az Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása 2014. évi felmérés
3. táblázat. A dohányzást már kipróbált tanulók aránya nem és évfolyam szerint

A HBSC kutatásban azokat a diákokat tekintették alkohol-kipróbálónak, akik bármely alkoholfajtára a „soha nem próbált” választól eltérőt adott. 2014-es felmérés
azt mutatta, hogy a diákok 2/3-a fogyasztott már szeszesitalt életében. Az életkor
növekedésével egyenes arányban növekszik az alkohol kipróbálásának az aránya.
Míg az 5. évfolyamos diákok negyede fogyasztott már alkoholt életében, addig a
11. osztályban szinte mindenki fogyasztott már alkoholt.
A részegségek száma jól jellemzi a szeszesitalok fogyasztásának módját. 2014ben a megkérdezett tanulók 41,9 százaléka volt már berúgva, ezen belül majdnem
harmaduk legalább kétszer is volt részeg életében. A diákok körében a „nagyivás”
már nem olyan jellemző, mint amit az előző kutatási hullámokban mértek, viszont
a megkérdezettek 14,3 százaléka azt válaszolta, ha szeszesitalt fogyaszt, akkor öt
vagy több italt is megiszik. Jelentős kapcsolat tárható fel az évfolyam és a részegség/nagyivás között. A fiúk és a lányok közötti különbség 9 és 11. osztályban mutatkozik meg, a korábbi évfolyamokban a nemek között nincs jelentős eltérés.
A kortársak hatása ismét jelentősnek tűnik. Az utóbbi három kutatási hullám
tapasztalati szerint a havonta, vagy annál gyakrabban alkoholt fogyasztó fiatalok
kétharmada arról számolt be, hogy a barátai többsége vagy mindegyike úgyszintén
fogyaszt alkoholt. Megfigyelhető, hogy minél több barátról mondják, hogy fogyaszt alkoholt, annál nagyobb az esély arra, hogy maga a válaszadó is kipróbálta
már az alkoholt, vagy akár arra, hogy maga a megkérdezett is volt már részeg.
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Azon a tanulók körében, akiknek sok barátja iszik szeszesitalt, a kipróbálók aránya nagyon magas, több mint 90%. A valamilyen rendszerességgel alkoholt fogyasztó diákok jelentős többsége másokkal együtt iszik (83,7%).
A 2014-es felmérésben részt vevő 9 és 11. osztályos tanulók közel negyede már
kipróbált tiltott szereket és drogokat, vagy legalábbis egyikét. A válaszadók 20,1
százaléka fogyasztott illegális szert, illetve 9,1 százaléka visszaélésszerűen fogyasztott legális szereket. A felmérések azt mutatják, hogy rendszeresen fogyasztó tanulók barátainak nagy többsége ugyancsak fogyaszt kannabiszt. Ezzel
szemben a soha nem fogyasztó tanulók több mint 60 százaléka számolt be arról,
hogy egyik barátja sem, majdnem 30 százaléka pedig azt állította, hogy csak kevés
barátja fogyaszt drogot.

Magyar Ifjúság kutatások
A magyarországi nagymintás ifjúságkutatások legátfogóbb tagja a Magyar Ifjúság
vizsgálatsorozat. Bár 2016-ban az ötödik hulláma is elkészült, de a publikált és
elemezhető adatok legfrissebbike az ezt megelőző, 2012-es vizsgálatból származik, így ebben a fejezetben is azt tárgyaljuk. A korábbi évekhez hasonlóan a 2012es vizsgálat is a 15-29 évesekre terjedt ki, reprezentatív mintán, 8.000 fő megkérdezésével zajlott. A legfontosabb eredményekből készült gyorsjelentést 2012 végén mutatta be a kutatást vezető Kutatópont, és a 2013 őszén megjelentetett tanulmánykötettel a mélyebb, értelmező elemzés is hozzáférhetővé vált az érdeklődő
közönség számára (Székely, 2013). A kutatók a Magyar Ifjúság kutatását nem
egészségkutatásnak, hanem átfogó, minden jelentős témát felölelő ifjúságkutatásnak szánták, a rizikómagatartással kapcsolatosan jelentős eredmények születtek,
amelyek nem csupán további vizsgálatok vonatkozási pontjaként szerepelhetnek
az ESPAD és a HBSC mellett, de olyan mélyebb elemzésekre is alkalmat ad, mint
amilyen a megélt negatív életesemények és a rizikómagatartás összefüggései
(Hüse, Huszti és Takács, 2016).
A négy évente megismételt ifjúságkutatás eredményei jól kirajzolják a magyar
fiatalok dohányzási attitűdjeinek változását. A 2000-es felmérésben a dohányzók
aránya a fiatalok körében 38 százalék, 2004-ben a cigarettázók aránya 59 százalékra nőtt, majd 2008-ra lecsökkent (45%), sőt, 2012-ben még jelentősebb csökkenés következett be (36%). Ez idő alatt az elszívott cigaretta mennyisége is csökkent a férfiak esetében, míg a nőknél stagnált, illetve 2012-re kissé megnőtt. A
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dohányzást átlagosan 15 évesen próbálják ki először a fiatalok, nemek tekintetében az eltérés jelentéktelen. Ebben az elmúlt 12 év során nincs jelentős változás
(Susánszky, Szántó és Székely, 2012).
Férfi
Nő

2000
15,3
11,1
N=2716

2004
14,3
11,4
N=2834

2008
13,6
11,2
N=2458

2012
13,9
12,1
N=2351

4. táblázat. A dohányzók által átlagosan elszívott cigaretta száma (szál)

A fiatalok alkoholfogyasztásának adatait is nyomon követhetjük a felmérésből.
Az első felmérésen a fiatalok csaknem fele (41%) még absztinensnek vallotta magát, ez az arány négy év múlva már 24 százalékra csökkent, sőt, 2008-ban már
csak a fiatalok ötöde nyilatkozta azt, hogy nem fogyaszt alkoholt. A trend 2012ben megfordult, a válaszadók közel harmada nem fogyasztott szeszes italt. Férfiak
és nők tekintetében jelentős az eltérés mind a négy vizsgálati évben: a férfiakra a
napi vagy a heti fogyasztási gyakoriság jobban jellemző, mint a nőkre.
Az ittaságra vonatkozóan 2004-től vannak adatok. Ekkor a férfiak 47 százaléka, míg a nők 18 százaléka válaszolta, hogy előfordult vele az elmúlt évben,
hogy berúgott. Négy év múlva ez az arány észlelhetően megnőtt (férfiak 56%, nők
29%). A fiatal férfiak 2012-ben szintén gyakrabban fogyasztanak szeszes italt
úgy, hogy be is rúgtak (45%, az elmúlt évben legalább egyszer), mint a fiatal nők
(21%), de ezek az adatok a négy évvel korábbi vizsgálathoz képest csökkenést
mutatnak. Ugyanebben az évben a napi alkoholfogyasztás csekély mértékű, de
jellemzően inkább a férfiak (2%), mint a nők körében (1% alatt) fordul elő.
Kábítószerkipróbálására és használatára 2000, 2008 és 2012-ben tettek fel kérdéseket. 2000-ben csak a kipróbálásra kérdeztek rá, míg 2008-ban és 2012-ben a
kipróbálás mellett a használatra és annak az elmúlt évre vonatkozó gyakoriságát
is vizsgálták.
A drog kipróbálás életprevalenciáját vizsgálva azt láthatjuk, hogy 2008-ban
kiemelkedik azok a fiatalok aránya, akik kipróbálták a kábítószert, azaz 2000-hez
összemérve mind a férfiak, mind a nőket tekintve duplájára emelkedett az arány.
Ezt követően, akárcsak az alkoholfogyasztás esetében, a drogfogyasztással kapcsolatosan is csökkenést mértek a kutatók (Susánszky, Szántó és Székely 2012).
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2000
2008
2012
8
17
9
5
10
5
7
13
7
N=7718
N=7142
N=7724
Forrás: Negyedszázad - Magyar ifjúság 2012, rizikómagatartás adatbázisának elemzése
Férfi
Nő
Együtt

5. táblázat. A kábítószer kipróbálás életprevalenciája (%)

Nyíregyháza Ifjúsága 2015
A helyi ifjúságkutatások köréből kiemelkedik a „Nyíregyháza ifjúsága 2015” c. kutatás (Huszti, Takács és Hüse, 2016), mely kitér fiatalok egészség-kockázati magatartásának vizsgálatára is (Hüse, 2016). A nyíregyházi kutatás kérdőíve a Magyar
Ifjúság 2012 vizsgálatának kérdőívén alapult, az elemzések ennek eredményeire
reflektáltak. A felmérés két korosztályt vizsgált (15-18 és 19-29 évesek), összesen
733 fő vett részt a vizsgálatban. Egészség- és rizikómagatartást tekintve a dohányzást, az alkoholfogyasztást és a drogfogyasztást egyaránt vizsgálta.
A dohányzásra vonatkozó adatok alapján látható, hogy a nyíregyházi 15-18
évesek 57 százaléka soha nem cigarettázott, míg a 19-29 évesek esetében ugyanez
az arány 37,7 százalék. A fiatalabb korosztály 16,7 százaléka, a felnőtt korcsoport
28,5 százaléka napi rendszerességgel szív cigarettát.
Nyíregyháza ifjúságára az országos adatoknál erőteljesebben jellemző az alkoholfogyasztás. Különösen a középiskolás almintára jellemző a gyakori ivás, több
mint ötödük legalább hetente egyszer iszik valamilyen alkoholtartalmú italt, ezek
egytizede (2,1%) naponta iszik. A fiatal felnőttek nagyobb arányban isznak (89,5
százalékuk fogyasztott a lekérdezést megelőző 12 hónapban alkoholt), de az ivás
intenzitása kisebb. A gyakran lerészegedők aránya is magas a 15-18 évesek esetében (a minta 10,9 százaléka legalább hetente részegségig iszik), de a fiatal felnőttek körében is jelen van egy magas rizikójú, „részeges” csoport (5,3%).
Kor
alkohol
fogyasztása

sör

szinte heti 1-2 havonta
naponta alkalom néha

1-2 havonta

ritkán

egyszer
sem

15-18

2,1

20,0

20,8

10,0

19,6

21,2

19-29

0,8

17,4

22,7

17,0

12,5

10,5

15-18

3,3

16,7

20,0

12,9

13,3

26,7

19-29

2,3

16,4

21,3

11,9

11,7

18,9

96

bor

tömény

5 v. több ital

részeg
szerencsejáték

15-18

2,5

12,9

19,2

15,0

12,1

30,8

19-29

1,2

12,7

22,4

14,4

10,7

20,7

15-18

1,7

13,3

15,0

11,7

13,8

35,8

19-29

1,0

12,1

18,3

14,8

12,8

21,0

15-18

2,9

9,2

12,9

10,4

12,5

43,3

19-29

1,4

4,5

12,3

9,7

14,6

33,3

15-18

2,1

8,8

9,6

10,4

13,8

45,8

19-29

1,4

3,9

8,4

10,3

22,8

33,1

15-18

2,9

5,4

7,5

8,3

14,6

51,2

8,8

14,0

9,0

12,3

31,8

2,3
19-29
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.

6. táblázat. Alkoholfogyasztás és szerencsejáték gyakorisága az elmúlt egy évben (%)

A felmérések tanulsága szerint a fiatalok őszintébben beszélnek arról, hogy a barátaik fogyasztanak-e alkoholt, dohányt, és különösképpen drogot, minthogy saját
maga fogyasztásáról számolna be. A nyíregyházi megkérdezettek harmadának
van egy vagy több droghasználó ismerőse: a 19-29 évesek körében nagyobb
arányban fordul elő az ilyen barát vagy ismerős (20%), mint a 15-18 éveseknél.
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
15-18
19-29

több
ismerőse
18,3%
20,0%

egy
ismerőse
18,8%
13,9%

nincs

nem tudja

39,2%
31,7%

10,40%
12,90%

nem
válaszolt
13,30%
21,50%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
1. ábra. A kábítószer-használó barátok, ismerősök száma szerint képzett kategóriák (%)
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Ahogy várható volt, a megkérdezettek kis számban jelezték a vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban azt, hogy maguk is fogyasztanának kábítószert. A legelterjedtebb drogok elismert fogyasztásáról a 2. ábra árul el adatokat. A drogfogyasztó
barátok és ismerősök hatása nagy, ugyanis, ha több ilyen ismerőssel rendelkezik
a megkérdezett, nagyobb valószínűséggel fogyasztja a négy legelterjedtebb drog
valamelyikét saját maga is, mint ha csak egy ilyen barátja vagy ismerőse van.
Azok aránya pedig, akik maguk drogfogyasztók, de nem tudnak ilyen ismerősről,
egészen elenyésző azon drogfogyasztók arányához képest, akik egy vagy több
drogfogyasztó ismerőssel is jellemezhetők.
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
fiú
lány

altató, nyugtató

marihuana

hallucinogének

10,8%
10,7%

14,2%
7,6%

3,1%
1,3%

gyógyszer
+alkohol
7,6%
3,7%

Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015.
2. ábra. Az elterjedtebb drogok fogyasztásának aránya nemek szerint (%)

Összegzés
A dohányzás az elkerülhető és korai halálozás hátterében meghúzódó legjelentősebb kockázati tényező. Európában Magyarországon a legmagasabb a tüdőrák (a
dohányzással leginkább összefüggésbe hozható betegség) okozta halálozás, ez továbbra is emelkedik. A dohányzással összefüggésbe hozható halálozás országon
belüli differenciálódása meglehetősen nagy. Az ESPAD kutatás is mutatja, hogy
a fiatalok körében még mindig elterjedt a dohányzás. 2015-ben a megkérdezett
fiatalok 62,5%-a legalább egyszer már kipróbálta, egynegyedük pedig napi rendszerességgel szív cigarettát. Elmondásuk szerint igen könnyen tudnak cigarettát
beszerezni, ha akarnak. A kutatás kimutatta, hogy az alacsonyabb presztízsű szakiskolákba járó, községekben, és átlag alatti anyagi körülmények között élő diákok,
akiknek a szülei alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek és akiknek nincs
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jelen mindkét édes szülő a mindennapi nevelésben gyakrabban dohányoznak,
mint társaik. 2015-ben azonban többen vélik úgy 2011-es adatokhoz képest, hogy
az alkalmi és a rendszeres dohányzás veszélyes, tehát a veszélytudat nőtt a fiatalok
körében. A HBSC kutatássorozatában jól látható, hogy a dohányzás kipróbálás
gyakorisága az életkorral meredeken emelkedik. Az 5. évfolyamos lányok tekintetében 2014-ben kiugróan alacsony a kipróbálási arány 5,0%, a 11. évfolyamban
2002-ben pedig a legmagasabb 76,7%. Az 5. évfolyamos fiúk dohányzás kipróbálást illetően szintén a 2014-es kutatásban láthatjuk alacsonynak az értéket, 6,2%
míg a 11. évfolyam tekintve pedig 2010-ben a legkiemelkedőbbnek, 76,0%. A
fiatalok első cigaretta kipróbálása függ az iskolai korcsoporttól. Megfigyelhető,
hogy a fiúk kicsivel hamarabb próbálják, mint a lányok. Látható továbbá, hogy az
a fiatal, aki rendszeresen dohányzik, a barátai többsége is dohányzik.
A kutatásokból jól látszik, hogy Magyarországon is egyre korábban kezdenek
inni a fiatalok. Nem isznak többet, mint más országokban, a probléma inkább az,
hogy inkább tömény italokat fogyasztanak, és gyakoribb a mértéktelen hétvégi
alkoholfogyasztás is. A 9-10. évfolyamos magyar fiatalok nagy többsége fogyaszt
rendszerességgel alkoholt a 2015. évi ESPAD kutatás szerint. A felmérést megelőző hónapba a megkérdezettek fiatalok több mint fele hat vagy annál több alkalommal fogyasztott valamilyen alkoholos italt. Nemek szerint a fiúkra jellemzőbb
a gyakori alkoholfogyasztás, és többnyire tömény italt formájában. A fiatalok alkoholfogyasztása meghaladja a felnőttekét! A kérdezést megelőző hónapban
22.2% volt a lerészegedők aránya a fiatalok körében és 45.5%-uk fogyasztott öt
vagy annál több italt egy alkalommal. Az iskolai végzettség tekintetében itt is az
a tendencia mutatkozik, mint a dohányzási szokásoknál, tehát a gimnáziumba járók fiatalok közül kevesebben fogyasztanak alkoholt, mint a szakiskolában tanulók körében. A magasabb iskolai végzettségű szülők gyermekei ritkábban fogyasztanak alkoholt. A HBSC felmérései azt mutatják, hogy a 2002-es vizsgálat
idején a fiúk 60%-a, míg a lányok 40%-a fogyasztott már alkoholt. Ez a szeszesital
fogyasztás növekedett: 2006-ban már a megkérdezett fiúk 75%-a, lányok több
mint 50%-a már kétszer is volt berúgva. Következő felmérésben ezek az adatok
még tovább nőttek 11. osztályos fiúk ugyanúgy 75%-a, lányok több mint 50%-a
kétszer vagy annál többször is volt már berúgva. 2014-ben viszont csökkent, a
megkérdezettek 41,9% volt már részeg és harmada már kétszer is. 2002-ben az
első részegség 14,3 évesen történt, majd a későbbiekben ez változott 13 évesre.
A Magyar Ifjúság felmérés-sorozat 2004-es és 2008-as adatai alapján megfigyelhető, hogy a társadalmi és kulturális tényezők változásai csökkenthetik a kábítószer kipróbálás átlagéletkorát. Az adatok arra mutatnak rá, hogy a 15-29 évesek között növekszik a nemek közötti eltérés. Ugyanis 2000-ben a férfiak 1,5-ször
nagyobb arányban próbálták ki a kábítószereket, mint a nők, ez az arány a kétszeresére növekedett 2012-re. Az ESPAD kutatói is megfigyelték, hogy a 90-es évektől a szerhasználat dinamikusan növekedett. Emellett számos fiatal véli úgy, hogy
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a kannabisznak, az LSD-nek, a hallucinogéneknek és a diszkó drogoknak pozitív
hatásai vannak (javítja hangulatot, ellazítanak, élvezetesebbé teszik a partizást,
szórakozást). A legelterjedtebb tudatmódosító szer továbbra is a marihuána, második helyen pedig az új pszichoaktív szerek, pl. a szintetikus kannabinoidok csoportja áll.
A „Nyíregyháza ifjúsága 2015” kutatás eredményeit a középiskolás korosztály, illetve a fiatal felnőttek csoportjának rizikómagatartását vizsgáló tanulmány
tapasztalatai szerint a helyi fiatalok több ponton súlyosabban veszélyeztetik önmaguk egészségét, mint az országos átlag. Jelentősebb az alkoholfogyasztásuk,
erőteljesebben dohányoznak, és többeknek van drogfogyasztó baráti köre, mint
amennyien erről az országos felmérésekben beszámoltak.
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Kiút a sötétből
Sebő Orsolya Zsuzsanna
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Szociális munka alapszak
Absztrakt. A roma származású embereket számos stigmatizáció éri a mindennapokban
(Neményi, 2007). A sikeresség mérése nehéz feladat, mert mindenki számára mást jelent.
A siker fénytörései című kutatásban (2005) rámutattak arra, hogy nagyon fontos bizonyos
fogalmak meghatározása az adott témában. Rávilágítottak, hogy milyen fontos szerepe
van a sikeres romák életében az önidentifikációnak (Örkény Antal, Székelyi Mária, Csepeli György, Barna Ildikó). Azért kutatom ezt a témát, mert érdekelnek az életükben azok
az aspektusok, amik a sikerekhez vezették őket.
Kulcsszavak: romák, stigmatizáció, sikeres életút, önidentifikáció
Abstract. People of Romany origin have many stigmatizations in their daily lives
(Neményi, 2007). Measuring success is a difficult task because it means something else to
everyone. In the research called Reflection of Success, they pointed out that it is very
important to define certain concepts on the subject. They pointed out the importance of
self-identification in the life of successful Romany people (Antal Örkény, Mária Székelyi,
György Csepeli, Ildikó Barna). They succeeded. I research at this topic because I am
interested in the aspects that led to the sesuccesses in their life.
Keywords: gypsys, stigmatization, succesful life path, self-identification

Bevezetés
Tanulmányomban számos szakirodalom alapján arra a kérdésre keresem a választ,
hogy mit jelent a romák számára a siker, kirekeszti-e őket a roma társadalom és
vajon hogyan tudnak integrálódni a többségi társadalomba, mi motiválta őket
abba, hogy továbbtanuljanak, milyen kapcsolatok segítették elő az előrehaladást?
Részletesebben kitérek majd az iskolai motivációs tényezőikre, a családi háttérre,
mint ösztönző erőre, és a barátságra, mint az élet fontos tényezőjére is.
Tanulmányomban romának tekintem azokat, akik önmagukat romának vallják.
A siker egyéntől függően különböző jelentőséggel bír, éppen ezért nehéz pontosan
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meghatározni ezt a fogalmat. Álláspontom szerint azok a romák sikeresek, akiknek legalább egy felsőfokú végzettségük van, állandó munkával és lakhellyel rendelkeznek, és stabil családi állapotuk van.

A téma összefoglalása szakirodalom, korábbi kutatások adatai alapján
A roma, cigány identitásról szakmai viták folynak, hogy hogyan és kiket soroljanak
közéjük. Eddigi álláspontjuk szerint (Székelyi et al, 2005) önbesorolással lehet eldönteni, hogy ki a cigány származású és ki nem. „Az önbesorolás azon alapul, hogy
a személy meghatározott helyzetekben és meghatározott szabályokat alkalmazva a
csoport nevét önmaga jelzőjeként fogadja-e el”(Örkény et al, 2005:18). Székelyi
Mária és társai kutatásában azokat az embereket tekintették roma származásúaknak,
akinek legalább egy felmenőjük roma.
A siker fénytörései című könyvben kitérnek a sikeresség fogalmára, és ezen belül arra a kérdésre is választ adnak, hogy vajon mennyire tekintik valódi „sikernek”
a cigányok mindazt, amit elértek, és sikerükben milyen szerepet tölt be kisebbségi
helyzetük, roma identitásuk, etnikai hovatartozásuk. Azok a cigány embereket kerülhettek be a sikeresség kutatásába (Örkény et al, 2005), akiknek legalább szakmunkásképzőben szerezett végzettséggel rendelkeznek. A megkérdezettek 60%-a
férfi, 40%-a nő volt (Örkény et al, 2005).
A könyv szerzői kitérnek a kérdezettek lakáskörülményeikre, családi hátterükre, és iskoláztatásukra is. Ebből megtudhatjuk, hogy a sikeres romák fele, kivételesen hátrányos helyzetből törtek ki, többségben cigánytelepeken nőttek fel,
ahol a lakások komfort nélküliek voltak. Országszerte megfigyelhető, hogy a kezdőhelyzet az egész karriert is meghatározhatja, de ez a Siker fénytörései című tanulmánykötetben nem jellemző. Mint ahogyan azt a szerzők is hangsúlyozzák a
rendkívül hátrányos helyzetből való kitörésnek nincs „kitaposott útja” (Örkény et
al, 2005).

Sikeres romák
Sikeres roma mintát összesen 3 csoport jelenít meg, egy nagy és két kisebb létszámú csoport. A legnagyobb létszámú csoport életútjában olyan mértékű mobilitást mutattak ki, mint a többségi társadalom mobilitásában. A második, vagyis a
középső csoport inkább a roma hagyományokat helyezte előtérbe. A legkisebb
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létszámú, vagyis a harmadik csoport pedig a szellemi foglalkozást részesítette
előnyben. Ők nappali tagozaton tanultak, az érettségi megszerzése (Örkény és társai kutatásában szereplők 70%-a) után hosszan el tudtak helyezkedni különböző
munkahelyeken, illetve felfelé ívelt a karrierjük a ranglétrán.
A sikeres romák kapcsolati hálója egyfelől társadalmi tőke birtoklása, másfelől
tükrözi az asszimilációs, integrációs törekvéseket, és az etnikai szegregációval
kapcsolatos tapasztalataikat. A romáknak már a gyermekkorukban megkezdődik
az integrációja a társadalomba. Hiszen óvodába kerülésükkor többnyire nem roma
származású gyermekekkel kerülnek egy csoportba, így már itt meg tudják/tudnák
tanulni egymás kultúráját. A tanulmányban kérdezettek 85%-nak volt roma és
nem roma barátja. „A jelenlegi baráti kör etnikai összetétele erősen változik attól
függően, hogy gyermekkorában mennyire volt etnikailag zárt vagy nyitott a baráti
network”- írják a szerzők (Örkény et al, 2005:50).
A magyarországi cigányokra leginkább jellemző az indentifikációs diszkrepancia, vagyis a kisebbségi csoportot, ha el is fogadják önmagukra nézve, akkor
is inkább negatív érzelmi vonatkoztatásban (Székelyi et al, 2005).

Önidentifikáció
Ha egyetlen dologgal jellemezhetnék magukat a megkérdezettek (roma, magyarországi roma, roma származású magyar, magyar, romák szemében magyar-magyarok szemében roma, egyéb-nem tudja- nem válaszol) akkor a legtöbben, száz
megkérdezett közül harmincöten azt választották, hogy roma származású magyarok. Majd szinte holtversenyben „magyarországi roma”, illetve a „roma vagyok”
önbesorolásnál döntöttek. Az identitásuk meghatározásának fontos szerepe van a
külső környezet visszajelzéseinek. Ahogy az 1. ábrán is látható, a megkérdezett
sikeres romák 40%-a azt nyilatkozta, hogy romának nézi a többi társadalom tagja,
míg 60%-uk az ellenkezőjét tapasztalta (Örkény et al, 2005).

1. ábra Önjellemzés (Örkény et al, 2005).
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Ebből láthatjuk, hogy akiket többen néztek romának azok önmagukat is inkább
romának vallották. Ezzel szemben, akiket nem tekintettek romának azok az emberek nagyobb késztetést éreztek arra, hogy ne vallják magukat annak. Így az
utóbb említettek ambivalenciát éreztek önidentifikációjukkal kapcsolatban (Örkény et al, 2005).

Párválasztás
Az asszimilációs törekvéseket elősegíti, hogy a magasabb pozícióban lévő nők és
férfiak inkább választanak nem roma származású házastársat. Ebből arra következettek a szerzők, hogy a sikeres romák úgy vélik, hogy a leszármazottaik már nem
lesznek romák. Mindazok, akik hagyományosan őrzik a roma kultúrát, azok remélik, hogy utódaik is őrizni fogják ezt a fajta önbesorolást. Az asszimiláns csoport nagyobb része semleges ezzel kapcsolatban a jövőre nézve, míg a másik része
örülne a roma identitás eltűnésének. Ebből következtethetjük, hogy minél magasabb a státusa valakinek, annál inkább szeretné, hogy megmaradjon a jövő generációjánál a roma identitás, és sajnálná, ha ez eltűnne.
„A többségi társadalom a romákat, mint többségi társadalmon kívülálló, belsőleg nem tagolt, homogén csoportot tételezi” (Székelyi, Csepeli és Örkény
2005:64). Ezt az állítást megcáfolták tanulmánykötetükben. Felmérésükben számos csoportnevet adtak meg a kérdezetteknek, a kiértékelést Bogardus-skálával1
elemezték. Ennek eredménye, hogy legyen a megkérdezett akár oláh2, beás3 vagy
romungró4 cigány, a saját csoportján belül alacsony a távolság érzete, és nem sokkal különbözik ez az eredmény a többségi társadalom tagjaitól érzett távolságtól.

1

Olyan társadalmi távolságot mérő eszköz, amely koncentrikus köröket definiál, amelyek
középpontjában maga a megkérdezett áll. A legkisebb körön a családtagok, majd a barátok, szomszédok állnak, míg a legkülső kör jelentése „persona non grata”. Minél magasabb pontszámot ér el valaki a skálán egy adott csoport megítélésében, annál nagyobb
távolságot érez vele szemben. (Örkény et al, 2005.)
2
oláh cigányok: A Havasföldről, Moldovából a török uralom idején érkeztek. A magyarországi romák közül ők őrzik leginkább nyelvüket és hagyományokat. Arányuk 20% (Örkény et al, 2005).
3
beás cigányok: Életmódjuk és nyelvük gyökeresen eltér a cigányság többi csoportjától.
Nyelvük egy archaikus bánsági román nyelvjárás. Arányuk a cigányságon belül körülbelül
10%. A beások többsége jobban és gyakrabban beszéli a magyar nyelvet, mint a saját
anyanyelvét (Örkény et al, 2005).
4
romungro: Övék a legnagyobb csoport. Magyar anyanyelvű cigányok, arányuk meghaladja a 70%-ot (Örkény et al, 2005).
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Áttekintés
Összegezve a tanulmánykötetben bemutatottakat megállapítottam, hogy nem tud
egy roma származású ember kitörni az őt visszahúzó környezetből csak segítséggel. A családnak, oktatóinak, iskoláinak illetve a többségi társadalom tagjainak
támogatni, segíteni kell őket, valamint el kell elfogadni cigány származásukat.
Csak így lehetséges az, hogy önidentifikációjuk ne ambivalens legyen, hanem lineáris. Ne szégyelljék származásukat, azt a helyet, hátteret, ahonnan érkeztek. Legyenek büszkék arra, hogy milyen utat jártak be, akármilyen göröngyös is volt az.

Ki is vagyok én? Hova is tartozom?
Amit Formoso megfogalmazott5, azt a mai napig igaznak vélhetjük, a Siker fénytörési című tanulmányban is megfogalmazták, hogy cigány és cigány között is
különbség van, amit a többségi társadalom tagjai nem minden estben ismernek fel.
Ebből következik, hogy akit a külső szemlélőként dönti el valakiről, diszkriminálva őket hogy „ők a cigányok”. A személyes identitás szorosan összefügg a társadalmi identitással, ezért szintén ambivalencia érzését keltheti a romákban. Egyfelől azért, mert ha az ráébrednek önazonosságukra „én magyar cigány vagyok”,
és ezt a többségi társadalom nem így véli „te csak cigány vagy” akkor alakul ki
bennük egy kettősség, hogy akkor ki is vagyok én, hova és kikhez is tartozom?
Majd később ennek a kategorizációnak köszönhetően megjelenik a „mi” és „ők”
megkülönböztetés.

1.
5

ábra Származás miatt érzett szégyen/büszkeség.6

Akiket cigányoknak neveznek, egy olyan, kívülről definiált társadalom tagjai, akik nem
azonosulnak egymással olyan, átfogó elnevezések révén, mint a cigány, azaz nem jelölik
az egy társadalomhoz való tartozásukat – homogén egységként csak a szomszédos népcsoportok képzeletében léteznek, legfeljebb hallgatólagosan elfogadják odatartozásukat
ahhoz a csoporthoz, melyhez megkülönböztetésként sorolják őket (Formoso, 2000: 32).
6
Székelyi Mária, Örkény Antal, Csepeli György és Barna Ildikó: A siker fénytörései.
2005.
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Roma gyermekek integrációja
A következőkben a roma gyerekek integrációjával foglalkozom, hisz ez az egyik
legmeghatározóbb időszak a romák életében. A szakirodalom és a kutatások ebben a témában csekély (R. Fedor és Balogh, 2016). Pedig a roma származásúak
asszimilálódását, integrálódását a leghatékonyabb gyermekkorban elkezdeni, így
ők is remélhetőleg ugyanannyi eséllyel indulhatnának neki a nagybetűs életnek,
mint nem roma társaik. Ezzel megelőzhető lenne az iskolákban az etnikai kirekesztésük, szegregációjuk. A szerzők, R. Fedor és Balogh (2016) kiemelték, hogy
szükség lenne olyan írásokra, estekre, ahol megismerhetné a többségi társadalom
a roma kultúrát, illetve a romák jobban elmélyíthetnék a többségi társadalom kultúráját. Így elfogadhatnánk és megismerhetnénk egymás értékeit, viselkedési formáit. Vajda és Kósa (2005) az alábbiakban foglalta össze ezt: „A szocializációs
folyamat olyan viselkedésrendszer elsajátítása, mely a társadalom működéséhez
szükséges, így alapvető szerepe van egy adott társadalom folyamatos fennmaradásában„ (R. Fedor és Balogh, 2016:29). A kettős szocializációk sikerét a szerzők
Forray R. és Hegedűs (1998, 2003) tanulmánya alapján fogalmazták meg. „Kettős
szocializáció létrejöttének feltétele, hogy a két kultúrának legyen valamilyen kapcsolódási pontja, legyenek azonosságok a két kultúra vonatkozásában. Minél több
hasonlóság jelenik meg a többségi és a kisebbségi kultúrában, annál inkább valószínűsíthető a sikeres integráció. A különbségek száma és mértéke azonban nehezítheti, gátolhatja ezt a folyamatot.”(R. Fedor és Balogh, 2016:33) Az idő a legnehezebb kapcsolódási pont (időben beérni az iskolába, munkahelyre) és leginkább ez gátolja a kettős szocializációt. A roma családoknál megfigyelhető, hogy
rugalmasabb az időbeosztásuk, mely konfliktushoz vezethet, ha megjelenik az életükben egy olyan esemény, ami időhöz kötött, mert ennek betartása többnyire nehézséget jelent számukra (R. Fedor és Balogh, 2016).

Szerető család
A cigány családokra legfőképp a szeretetteljesség, érzelemteli légkör a jellemző.
Nem jellemző náluk, hogy korlátozzák a kisgyermekeket a mozgásban, és érintkezésüket más személyekkel. Ellentétben a magyar családokkal, akik nem szeretik, ha kisgyermekükhöz, újszülöttükhöz sok rokon, ismerős nyúl hozzá (Hüse,
2016). Az időpontok betartása már kisgyermekkorban problémát okoz a cigánygyerekeknek. Hiszen ők akkor étkeznek, amikor éppen éhesek, bármikor rábízhatják gyermekeiket rokonokra, legtöbbször azt teszik amihez kedvük van. Az idő-
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pontok be nem tartásával szorosan összefügg az életükben az azonnali szükségletek kielégítése. Ha az adott pillanatban éhesek, akkor azonnal kielégítik effajta
szükségletüket, és nem kötik időpontokhoz (reggeli, ebéd, vacsora) a mindennapos étkezési szokásoknak megfelelően. Gyakran, számos eltérésnek köszönhetően
kimarad a gyerekek életéből „két középosztálybeli kulcsélmény; a dackorszak és
a szeparációs szorongás” (Forray R. és Hegedűs, 1998:350).

Motiváció az iskolában
Az iskolai motivációt befolyásoló tényezők kutatása telepi roma családok körében
azt az eredményt hozta, hogy a mintába került szülőknek csupán 5,88 %-a szerzett
a 8 általánosnál magasabb végzettséget, míg több mint negyedük (26,47 %) a 8 osztály befejezése előtt hagyta ott az általános iskolát (Hüse, 2016). Számos vizsgálat
bizonyítja, hogy az alacsony végzettségű szülő gyermeke kevésbé motivált magasabb szinten továbbtanulni. Továbbá tudjuk, hogy a továbbtanulásra az apák végzettsége nagyobb hatást fejt ki, mint az anyák végzettsége (Kasik, Guti és Gáspár,
2014; Takács, 2000). Ez az egyig legerősebben ható faktor a társadalmi hátrányok
bővített újratermelődése kérdésében. Az iskolai végzettség alapján előre jelezhető
munkaerő-piaci pozíció a munkanélküliség, kirekesztettség, illetve a transzferekre
– főleg a családtámogatási rendszerre – való rácsatlakozás (Hüse, 2016).
A cigány gyerekkel és az őket körülvevő környezettel foglalkozó nem reprezentatívnak tekinthető vizsgálat szerint, az iskolai programokban való részvétel, a
tanárok iránt érzett bizalom és szeretet, a tantárgyak iránti érdeklődés pozitív hatást gyakorol a roma tanulók tanulmányi teljesítményeire és továbbtanulási terveikre. Ebből arra következtettem, hogy az iskolákban, oktatásban erősíteni kellene,
az emberek közötti eltérések elfogadását, hiszen ettől vagyunk egyediek (Új Pedagógiai Szemle, 1999 idézi Forray R. és Hegedűs, 1998).

Kapcsolatok
A társas kapcsolatok jelentőségét több kutatás is alátámasztotta. Azok az egyének,
akik bármilyen társas támogatásban részesülnek, elégedettebbek az életkörülményeikkel, boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak pozitívan értékelik életminőségüket: a társas támogatás mértéke tehát meghatározó része a szubjektív életminőségnek (Dávid, Huszti és Lukács, 2016. idézi Utasi, 2008). Kiknek van sok barátjuk, kik a baráthalmozók? Általában a tanulók, a kismamák, anyagi helyzet szerint
a jómódúak, a gondok nélkül élők, településtípus szerint pedig a megyeszékhelyen
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élők. Az elszigeteltség egyik fontos mutatója, ha valakinek egyáltalán nincs barátja/barátnője. 2011-ben leginkább az idősek, a nyugdíjasok, az alacsony iskolai
végzettségűek, az egyedül élők (özvegy, elvált) és a rossz anyagi helyzetben lévők
tartoztak ebbe a csoportba (Albert és Dávid, 2012). A társas kapcsolatok hiánya
társadalmi kirekesztődéshez vezethet (Hegedűs és Monostori, 2005). Az egyént
körülvevő személyeknek, a társnak fontos szerepe van a társadalmi integrációban,
a minőségi élet kialakításában, a társadalmi mobilitásban. Ezekre a kapcsolatokra,
az így összeállt kapcsolati tőkére bármilyen társadalmi pozícióban lévő egyénnek
szüksége van (Dávid, Huszti Éva és Lukács, 2016. idézi Vastagh és Huszár, 2008).

Roma barátság
A barátság szót a romák leginkább csak roma társaikra használják. A barát szó
leginkább ők a testvérrel azonosítják (Albert és Dávid, 2007). A bizalom a legfontosabb számukra, hisz ha ezt eljátssza valaki, akkor vége a barátságnak, testvérségnek. A roma barátságok számának átlaga 35,5 (70%-uknak 10-nél több barátja van), míg a többségi társadalomnál ez a szám 4,2 (Albert és Dávid, 2007).
Ez is mutatja, hogy a cigányok sokkal összetartóbbak a barátságokban nézve. A
felnőtt romák kevésbé barátkoznak más etnikumúakkal, mint a gyerekek. Valószínűsíthető, hogy ez a sok stigmatizáció miatt alakult ki. A legalább középfokú
iskolai végzettségű romáknak több nem cigány származású barátja van, mint az
ennél kevesebbet végzetteknek (Örkény et al, 2005). Kisgyermek korban még a
többségi társadalomhoz tartozókban nem alakult ki a gyűlölet más etnikumok irányában, vélhetően ezért mernek nyitni az új felé. Később ez visszájára fordul. Kisgyermek korban kellene elkezdeni az integrálást, egymás kultúrájának, szokásainak megismerését. Mert ekkor az emberek elfogadóbbak, nyitottabbak még.

Családtervezés
A családtervezés az ember egyik legszebb célját, a családalapítást, az emberhez
legméltóbb tevékenységet a tervezéssel kombinálja. A pozitív családtervezés a
gyermekek tudatos és felelősségteljes vállalását jelenti (Nagyné, 2016). Sajnos ma
a cigány embereknél a pozitív családtervezés nincs jelen. A nem kívánt terhességből sok esetben testileg, lelkileg problémás gyerekek születnek, mely az egész
életükre kihat. Ritkán van lehetőségük a szülésznőknek megfelelően tájékoztatni
a roma származásúakat arról, hogy vannak megbízható fogamzásgátló módszerek
is, így a terhesség ellen nem az abortusz a megoldás. Gyakran nem veszik őket
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komolyan, vagy nem hallgatják végig őket. Az egészségügyi képzések fejlődésével a szakmai elvek között egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a közösség szükségleteire alapozott beavatkozási technikák. Egyre nagyobb az igény olyan egészségügyi szakemberekre, akik a helyi közösségek problémáit megismerve képesek a
lakosság egészségi állapotát felmérni és a beavatkozás útjait a közösség helyzetének, kultúrájának, saját erőforrásainak ismeretében kialakítani. A beavatkozás útja
a közösség támogató erejének felhasználásával lehetséges (Nagyné, 2016).

Interkulturális nevelés
Az interkulturális nevelést7 kialakulása óta bírálatok is érték. A bírálatok főképp
a megvalósulásra irányulnak. Sajnálatos módon nem tapasztalhatjuk az
interkultúrális oktatás-nevelés hozzájárult volna a romák iskolai eredményességének és a társadalom befogadókészségének fokozásához. Valószínű, hogy az elmélet és az iskolai gyakorlat még mindig nem találta meg az kooperáció megfelelő
módjait (Forray R., 2016)
Az elmúlt évszázad (XX. század) bebizonyította, hogy az asszimilációs oktatáspolitikának pozitív hatása is van. Ám negatív vonzata is igen jelentős a hátrányos helyzetű kisebbségeknek az oktatásbeli kirekesztésükben, és ezzel párhuzamosan a többségi társadalomban elszenvedettekben.

Kutatási terv
Kutatásom célja a 30-40 éves roma származású nők és férfiak sikerességének, életének feltérképezése. Két interjút készítek majd kétféle csoporttal. Az első csoport
három sikeres roma származásúból fog állni. Velük életút interjút készítek. Ezután
a másik csapattal fókuszcsoportos beszélgetést koordinálok. Velük speciálisabb
lesz a helyzet, mert mielőtt elkezdenénk az interjút kis „reklámfilmeket” fogok

7

A multikultúrális nevelés egyrészt az iskolai tanórák rendjébe illeszkedő tantárgyat, másrészt meghatározott szemléletmódot jelent, melyhez az iskola keretet biztosít. Célja a tanulókban a másokkal szembeni tolerancia és a társadalommal szembeni kritikai attitűd
kialakítása. Az interkulturalizmus és az interkulturális nevelés koncepciója nagyobb távlatokra és a társadalom egészére irányul, az autochton és a bevándorló kisebbségek asszimilációjának megakadályozását tűzi ki célul, neveléstudományi szempontból tehát általános, az egész curriculumot átfogó nevelésfilozófiának is tekinthető (Ludányi, 2007., idézi
Forray R., 1997 id. Jakab, 2005).
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nekik mutatni gondolatébresztőnek, és erről kell majd beszélniük. Ettől a helyzettől azt várom, hogy választ kapok többek között arra is, hogy kinek mit jelent a
sikeresség fogalma, megélése, és hogy milyen különbözően gondolkodunk ennek
végkifejletéről.

Összegzés
A cigány származásúak tájékoztatása, felzárkóztatása, mint a családalapítást, a tanulás és kultúrákat illetően nagyon fontos. Meg kell tanulnunk egymás kultúráját,
eszmerendszerét és segítenünk kell őket számos tényezőben.
Nélkülözhetetlen, hogy a roma gyerekek oktatói és szülei támogassák őket a
tanulásban, továbbtanulásban. Az oktatóknak motiválniuk kell őket, mind egymás
kultúrájának megismerésében, mind a nehezebb feladatok megoldásában. Játékos
programok közben célszerűbb rávezetni őket a kötelezettségek fontosságára, egymás kultúrájának megismerésének elengedhetetlenségére.
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Fiatalkorúak droghelyzete
Drugsituation of youngpeople
Orgován Valentina
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális munka alapszak
Absztrakt. Munkám során a fiatalkorúak drogfogyasztó magatartását elemzem, 2015 és
2016 évre fókuszálva. Szakirodalmi összefoglaló révén kutatások adataira, valamint egy
kutatás során szerzett tapasztalataimra támaszkodom.
A ,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás elemzéséből megtudhattuk, hogy a droggal
való első találkozás már 15-18 éves korcsoportban megfigyelhető, valamint a megkérdezettek többsége bátrabban vall inkább barátai, ismerősei drogfogyasztásáról, mint önmagáéról. A nemek megoszlásában a férfi szerhasználók száma dominál.
A ,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás keretében megkérdezett fiatalok körében legnépszerűbb drogok: marihuána, hasis, altató, nyugtató orvosi javallat nélkül.
A kutatótáborban szerzett tapasztalatok révén a szegregátumban élő fiatalok drogfogyasztása intenzív. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy céltalanul élik napjaikat, nincs
példaképük, valamint motivációjuk a tanuláshoz, egy jobb jövő eléréséhez.
Kulcsszavak: fiatalkorúak, droghasználat, szegregátum, céltalanság
Abstract. I analyze drugs consumption of young people in the course of my work, focused
on 2015 and 2016 years. I relyin literature summary on research data, and the research of
observation in the courses tudies.
We knowin ,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015” analysis, that first meeting is with drugs, 1518 age group, and there spondents mentioned more friends, acquaintances drug use, as
themselves. In the distribution of gender, dominant the man number of drug users.
In the ,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015” research, the most popular drugs for young people:
marihuana, hashis, sleepingtablet, relaxing tablet without medicalindication. Through the
experience of a research camp, these gregated young people drugs use is intensive.
We learned during the data collection, that they live aimlessly, dont have model,
motivation forlearnig, achieve for better future.
Keywords: young people, drugs use, segregated part, aimlessness
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Bevezetés
A tanulmány a droghelyzettel foglalkozó programok, fiatalokkal végzett kutatások eredményeit, valamint a Periféria Egyesület vezetésével KAB-KT- 16-25568
azonosítószámú, „A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok droghasználati szokásainak feltárása” elnevezésű 2017-ben megvalósult kutatás 3 helyszínén
való részvételt, tapasztalatot reprezentálja.
Fontos a drog káros hatásairól való ismeret, valamint egyfajta pozitív életstílus
követése, megélése, amely a problémák megoldásában kitartóvá teszi az egyént,
nem pedig önpusztítóvá, mint a droghoz való menekvés.

A drogfogyasztásáról általában
Amikor drogfogyasztásról van szó, általában mindenki a legkeményebb, legveszélyesebb drogfajtákra gondol, mint például: marihuána, amfetamin, cocain, hasis. Viszont akár az alkohol gyógyszerrel való fogyasztása is olyan ,,ütős” hatást
kelt, mint a drágább, nehezebben beszerezhető drogfajták.
A fiatalok többsége nem rendelkezik munkával, jövedelemmel, így a baráti
körében letesztelt, olcsóbb drogok is megfelelnek, nagyobb dózisban alkalmazva,
akár alkohollal kísérve.

Fiatalok drogfogyasztásával foglalkozó programok, kutatások jelentősége
Fontos a fiatalok drogfogyasztásának rendszeres időközönkénti mérése, hiszen a
fiatalokkal végzett kutatások eredményei visszajelzést adnak, például, hogy az iskolákban a prevenciós előadások segítenek-e a szerhasználat megelőzésében,
vagy a törvény szankciói lehetnek-e figyelemfelkeltőek a büntetések elkerülésére.
Mivel foglalkozik az ESPAD?
,,European School Survey Project on Alcohol and Other Dugs” program rendszeres időközönként nemzetközileg összehasonlítható adatokat gyűjt a fiatalok fogyasztási szokásairól és azokban megmutatkozó változásokról. Az ESPAD kutatások az alkohol és drogfogyasztásra specializálódnak (Elekes, 2015).
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Legfrissebb ESPAD eredmények
2015-ben, Lisszabonban publikálták a legutóbbi ESPAD kutatási eredményeket.
A felmérésben 35 európai ország középiskolában tanuló diákjait kérdezték meg.
A 35 országban, az anonim kérdőív adatgyűjtő kérdéseire 96 ezer diák válaszolt.
Az eredmények szerint, az európai diákok körében 2003 óta a kábítószert használók aránya stabil. Tiltott drogok tekintetében, a 16 éves diákok 18%-a legalább
egyszer már fogyasztott illegális drogot életében, amelyek közül a legkeresettebb
a kannabisz volt (Elekes, 2015).

Legfrissebb kutatások
,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015”
A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar által gondozott, Acta Mediciane et
Sociologica folyóirat egyik legutóbbi számában, Nyíregyháza fiataljainak rizikómagatartásának jellemzőiről is olvashatunk.
A tanulmány a ,,Nyíregyháza Ifjúsága 2015” kutatás kérdőív kérdéseivel dolgozott. A kutatás során a fiatalok inkább barátaik, ismerőseik drogfogyasztását
említették, mintsem önmagukét. A drog első fogyasztása 15-18 korcsoportban,
magasabb férfi aránnyal mutatkozott (Hüse, 2016).

altató, nyugtató orvosi javallat nélkül
marihuána, hasis (fű, spangli)
LSD, gomba, meszkalin, más hallucinogének
amfetamin, metamfetamin
ecstasy
kokain
crack
máktea
morfium, heroin
szerves oldószer (szipuzás)
doppingszerek, szteroidok
alkohol gyógyszerrel
fecskendővel bevitt drog
új "designer" drogok
Forrás: Nyíregyháza Ifjúsága 2015
1.

Korcsoport
15-18 (%)
7,1
9,2
4,2
1,7
2,5
2,5
1,2
1,7
2,1
2,5
2,9
7,1
2,9
2,9

Korcsoport
19-29 (%)
13,5
11,2
1,4
1,0
2,5
0,4
0,2
0,6
0,2
0,6
2,7
4,9
0,6
1,2

táblázat. Drogfajták fogyasztása korcsoportként (Saját szerkesztés)
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A fenti táblázat mutatja, a kutatás során megkérdezett korcsoportok, drogfajtákhoz való fogyasztó viszonyát.
A 15-18 korcsoportban legnépszerűbb drogok: marihuána, hasis, míg legkevésbé fogyasztott drogok: crack, máktea, amfetamin, metamfetamin.
A 19-29 korcsoport körében legnépszerűbb drogok: altató, nyugtató orvosi javallat nélkül. A legkevésbé kedvelt drogok listájának élén, a crack, morfium, heroin, kokain, fecskendővel bevitt drog áll. Mindkét korcsoportban megfigyelhető,
hogy a crack iránti kereslet nagyon alacsony szintű (Hüse, 2016).
,,Magyar Ifjúság 2016”
A kutatás során, a kábítószerhez való hozzájutást a válaszadók többsége könnyűnek értékeli, település típus szerint a budapesti fiatalok nehéznek, míg a megyei
jogú városokban élő fiatalok könnyűnek vélik.
A mintát a 15-19 és a 20-24 éves korosztály adta. Az idősebb korosztály bátrabban vallott önmaga, barátai, ismerősei szerhasználatáról, mint a fiatalabb korosztály
megkérdezettei. A nemek vonatkozásában a férfiak fogyasztása dominál (http://1.).
,,Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében”
Tücsök Dorottya kutatása során saját adatgyűjtésével, valamint Fazekas Erzsébet:
A kábítószerek nyelvhasználatáról (1993); és Józsa Barbara: A magyarországi kábítószer-fogyasztók szlengje (1995) című munkák eredményeivel dolgozott.
Adatgyűjtése során csoportosította a különböző drogfajták, megkérdezettek általi megnevezését (Tücsök, 2016).
Marihuána
bele való

Gomba
gombi

Hasis
fű

Dizájnerdrogok
25I-NBOMe

cigi
cucc
csúnya
dzsár
dzsó

kalap
kalap úr
magicmushroom
pszilka
pszilocibin

hasisolaj
keef
olaj
spacecake
spice

25X-nboh
25X-nbf
2c-b
2c-c
2c-d

Kokain
Carl
Kox
fehér
hó
kokó
koksz
kóla

Speed
amfecó

cipő
fecó
feta
futás
futócipő
festék
shroom
süti
2c-e
por
girosz
fű
varázsgomba
szpéjszkúki
2c-i
sánel
gyors
füst
varázslat
THC
2c-p
strassze gyors
kocsi
füstli
THC olaj
2c-t-2
yeyo
gyorsító
Forrás: Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében (TÜCSÖK,
2016).
2. táblázat. Drogfajták sajátos megnevezései. (Saját szerkesztés)
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,,Nemzeti Drog Fókuszpont 2015”
A Nemzeti Drog Fókuszpont 2016-os éves jelentésében, a ,,STIMULÁNSOK”
fejezet adatai szerint, nő a dizájner drogok miatti kezelések iránti igény.
Az intravénás szerhasználat rávilágít arra a tényre, hogy a szerhasználók számára heroin, vagy amfetamin helyett, a piacon újnak számító pszichoaktív szer
injektálása a ,,trend”.
Az intravénás technika kockázati tényező elsősorban a HIV, a hepatitis B, és a
hepatitis C vírusos fertőzés kialakulásáért (Nyírádi, 2016).
A kábítószer intravénás adagolása, a fiatalok szerint gyorsabb hatású, mint
kapszula, drazsé, por, vagy pirula formájában alkalmazott szer. E meglátást azok
a testépítő személyek is úgy gondolják, akik rövid idő alatt nagy eredményt, minél
izmosabb külsőt akarnak látni tükörbe nézve. Viszont ez a technika rövid idejű,
és egyre nagyobb az elvárás. E forma esetén, legfőképpen a tevékenység abbahagyása lenne javasolt, de az érintett személynek legalább a steril körülményekre
való odafigyelés fontosságát kell szem előtt tartania, hiszen a fertőző megbetegedések, azok kezeletlen állapota életveszélyes állapotokhoz vezethet.
Depresszánsok
alkohol
nyugtatók, altatók, szorongásoldók
ópium és származékai

Hallucinogének
LSD
szerves oldószerek

Stimulánsok
koffein, nikotin
ecstasy, kokain

meszkalin,fenciklidin

amfetaminszármazékok

Forrás: Drogosok (Demetrovics és Balázs, 2004).
3. táblázat. A központi idegrendszerre káros hatású drogok (Saját szerkesztés.)

A fenti táblázat a központi idegrendszerre káros hatású drogokat szemlélteti, három csoportba foglalva.
A depresszánsok, mint például az alkohol, az ópium és annak származékai testi
és lelki függőséget alakíthatnak ki.
A hallucinogének, mint például a szerves oldószerek, vagy az LSD káros hatással van a gondolkodásra, hallucinációkat idézhet elő.
A stimulánsok, mint például a koffein, nikotin, kokain a lelki függőség kockázatát magukban hordozzák (Demetrovics és Balázs, 2004).
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Drogfajta
Kokain (g)
Marihuána (gr)
Amfetamin (tabletta)
Ecstasy (tabletta)
LSD (adag)
Forrás: Nemzeti Drog Fókuszpont – Éves jelentés 2015.

Átlagár (forint)
17478
2256
3178
1648
3300

4. táblázat. Kábítószerek átlagos utcai árai (Ft) 2014-ben (Saját szerkesztés)

A fenti táblázat szemlélteti a kábítószerek átlagos utcai árát, forintban értve. 2014ben, a táblázat felsorolt drogjai közül, a kokain (g) hozzáférhetősége bizonyul legdrágábbnak, míg az ecstasy (tabletta) legolcsóbbnak a drogpiacon (http://2.).

Gyakori ,,drogos” kérdések
-

Honnan tudom, hogy függőség vagy hobbi?
Sok legális drog egyenlő kevés tiltott drog hatásával?
Mikor? Hol? Kivel?
Számít, hogy ki vagyok?
Szerhasználat család vagy barátok ,,miatt”?

Honnan tudom, hogy függőség, vagy hobbi?
Az, hogy valamit hobbi szinten végzünk, fontos végig gondolnunk, hogy hasznos,
vagy káros tevékenység mind fizikai, mind mentális egészségünkre.
A drogfogyasztás káros hatásairól tudva, ha az egyén arra hobbiként tekint,
függőséghez vezethet.
A kábítószerre hobbi esetében szabadidejében, szórakozás, kikapcsolódásra alkalmas ,,eszközként” gondol. Viszont, ha az egyénnek minél több szabadideje
van, minél több kikapcsolódásra vágyik, annál többször használ káros élvezeti
cikket.
Sok legális drog egyenlő kevés tiltott drog hatásával?
A legális drogok, mint például alkohol, nikotin, altatók, nyugtató, szorongásoldók
adagja felérhet a tiltott drogok kisebb adagjának hatásával, viszont ezt az állítást
nem mindegyik tiltott drog fajtára lehet vonatkoztatni, inkább csupán a lágy hatású drogokra. A szerhasználat során fontos, az adagokra való odafigyelés, hiszen
a függőségen túl mérgezések, túladagolások okozta életveszélyes állapotok mutatkozhatnak.
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Számít, hogy ki vagyok?
A művelt fogalmat, ha beskatulyázóan értjük, akkor, hogy valaki műveltnek számítson, felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. Felsőfokú képzőintézetben
való tanulás a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű család gyermekei életében ritkán kivitelezhető, hiszen anyagi körülményeik esetenként a középiskolába járást sem teszi lehetővé. A felsőfokú oktatási intézményekben tanuló
fiatalok a családi közegtől való távolság révén szabadabb életstílust tudnak követni, mint az a fiatal, aki szülei, nevelői kontrollja mellett tölti napjait, ezáltal
akár ,,titokban”, szülei, nevelői tudomása nélkül is lehet rendszeres szerhasználó.
A hátrányos helyzetű egyén általában több nehézséggel, anyagi okok miatti
kilátástalan helyzettel találkozik, ezáltal késztető számára a kábítószer beszerzése,
fogyasztása, hogy lépjen túl problémáin, gyakran azok meg nem oldásával, inkább
csak elfeledésével. A kábítószer nem válogatja emberét, lehet bármilyen fizikai,
vagy szellemi képességű
Mikor? Hol? Kivel?
A drogfogyasztás első alkalma utáni élmény mindig döntő jelentőségű a fogyasztáshoz vezető úton, viszont a fogyasztás körülményén is sok múlik, az hogy mikor,
hol, kivel/kikkel történt az abúzus.
Az időpont mérvadó, hiszen, ha magányos, kimerült, kilátástalan helyzetben
történik az ,,aktus”, akkor nagy esély van a további szerhasználatra, mivel az akkor tapasztalt élmény megelégedést nyújt az aznapi csalódásai után, sőt idő multán
problémáit, kihívásait kábítószer használattal fog kezelni, oldani. Viszont, ha
mentális állapota egyensúlyban van éppen, akkor az egyén úgy gondolhatja, hogy
a szerre nincs is szüksége, hiszen a nélkül is jó kedve volt.
A droggal való első találkozás helyszíne általában szórakozóhelyen, kollégiumi szobában, zárt helyiségben említhető, olyan hely, ahol nem kell tartani a szülők, nevelők ,,betoppanásától.”
Sok esetben a társaság felelős a drog első, vagy sokszori fogyasztásáért, hiszen
az ők ,,csapatába” való tartozás egyik feltételeként, belépőjeként tekintenek a tevékenységre.
Az egyén viszont nem akar kisebbrendűnek, gyávának tűnni, ezért,,beáll a
sorba”.
Szerhasználat család vagy barátok,,miatt” ?
A ,,miatt” szó utalhat arra a kiváltó okra, amiért a fiatal káros szenvedélyében éli
élete legjobb pillanatait, viszont utalhat arra az okra is, amely húzóerőként hat rá,
hogy ,,beálljon a sorba” azzal követve barátai szokásait.
A családi impulzusok igenis felelősek a fiatal viselkedésének, szokásainak, jövőképének kialakulásáért, megőrzéséért. Manapság több fiatal a családon belüli
diszharmónia révén kevésnek érzi magát. A magány, az elnyomás megkövetelhet
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egy ,,társ” iránti vágyat. A társ nem kérdez vissza, és akkor van a közelben, amikor
csak kérik, addig, míg szükség van rá. A legegyszerűbb társ, a kábítószer.
A legtöbb fiatalnak van legalább egy barátja, ezáltal közvetlenül érheti a legújabb trend, divat, ezzel együtt akár az élvezeti tippek is. Fontos a baráti kapcsolatok kiépítése, fenntartása, viszont ahhoz a baráti társasághoz ajánlott tartozni,
ahol az egyén szabad embernek érezheti magát. Gyakori eset, amikor a fiatal csupán azért próbálja ki a drogot, hogy ne tűnjön gyerekesnek, ne kerüljön a baráti
hálón kívül, ekkor az elhatározás kérdése adott, hogy a drog egyszeri tesztelője,
vagy akár rendszeres fogyasztója lesz.

„A társadalmi periférián élő gyermekek és
fiatalok droghasználati szokásainak feltárása”
kutatás tapasztalata
A kutatótábor a nyíregyházi Periféria Egyesület kezdeményezésére, KAB-KT16-25568 azonosítószámú projekt formájában valósult meg, 2017 tavaszán.
A minta 2 korcsoportra oszlik, 15-18 és 19-24 éves fiatalokra. A terepmunka
telepi környezetben élő, valamint szakellátásban élő gyermekek, fiatalok körében
zajlott.
A kutatótábor három helyszínén, Csenger; Nyírbátor; Mátészalka területén
vettem részt.
A munka során a fiatalokat leginkább otthonukban értük el, ezáltal több esetben,
a szülők, nevelők jelenlétében zajlott a kérdőív lekérdezése. A kérdőív szenzitív
kérdéseinél, a fiatalok visszahúzódóan, tagadóan válaszoltak, ebben az esetben, a
zavaró tényezők megszüntetésére törekedtünk, például, más helyszín választására.
A kutatótábor három helyszínén szinte azonos problémákkal, nehézségekkel küzdenek a fiatalok, mint például, céltalanság, példakép, valamint motiváció hiánya
a tanuláshoz, egy jobb jövő eléréséhez.
A kérdőív kérdéseinek értelmezése több megkérdezett számára gondot okozott, mint például az abortusz, vagy a cél fogalmának jelentése, ekkor ,,Mi az az
abortusz?” ; ,,A cél a hobbit jelenti?” kérdések hangzottak el tőlük.
A kutatótábor helyszínein, a megkérdezettek, mint leggyakrabban fogyasztott
drogot, a herbált, valamint a nyugtató, altató gyógyszerek alkohollal való fogyasztását említették.
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A ”zacis lét” avagy életutak az
utógondozói ellátás tükrében
Farkas Norbert
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális munka alapszak
Absztrakt. Vizsgálatom tárgyául a gyermekvédelmi gondoskodásban élők, azon belül is
az utógondozásban élő fiatalok helyzetét és jövőképét szeretném bemutatni.
Vizsgálatom célja, helyzetképet adni az utógondozói ellátásról, a felmerülő problémákról, kiemelve az utógondozott fiatalok (18-25 év közöttiek) jövőképét, életkezdési
esélyeit. Továbbá célom az utógondozói ellátásból kikerült felnőttek jelenlegi helyzetét
feltérképezni, hogy milyen módon tudtak integrálódni a társadalomba. Kíváncsi vagyok,
hogy az utógondozói ellátásban élő fiatalok, illetve onnan kikerültek mennyire tudnak önállóvá, függetlenné válni. Továbbá a vizsgálati módszerek és eredmények felhasználásával szeretném bemutatni, hogy az utógondozói ellátásban élő fiatalok milyen segítséget
kapnak a munkaerő-piaci elhelyezkedéshez, lakáshoz jutáshoz, és mennyi esélyük van a
mobilitásra. A témámból adódóan komplex módszerek alkalmazását választottam, amelyek között szerepel interjú, statisztikai adatok elemzése, illetve szakirodalom tanulmányozása. A kvalitatív kutatásom során félig strukturált életút interjúkat készítettem, amelyhez mintavételi eljárásként a hólabda mintavételt alkalmaztam.
A fiatalok többsége, illetve a megkérdezett interjúalanyok történetei alapján, elmondható, hogy a gyermekvédelemi rendszerben való bekerülés oka a vérszerinti családban
elszenvedett traumatikus élmények, a rossz családi körülmény és a szegénység. Azoknak
a fiataloknak, akik kikerülnek és önálló életet kezdenek, nincs megfelelő támogató rendszerük, hiszen a családhoz nem akar menni, és az intézménnyel nem tudnak kapcsolatot
tartani. Azok az utógondozottak, akik motiváltak és legalább egy szakmával rendelkeznek,
nagyobb eséllyel kerülnek ki a rendszerből. Ehhez szükség van egy olyan támogató környezetre, ami segíti a fiatalt.
Kulcsszavak: gyermekvédelem, utógondozás, önálló élet kezdés
Abstract. In my study I would like to present those youngsters’ situation now and in the
future who live in special child protection service within aftercare provision.
The aim of my study is to give a picture about the aftercare provision’s situation, the
incidental problems and point out the after-cared youngsters’ (aged 18 to 25) future and
their chance of starting a life. Moreover my aim is to get to know about the life of those
people who used to be after-cared and how they were able to integrate into the society. I
am curious about how the people who live in aftercare provision and used to live in it
could become independent. In addition, using the methods and the results, I would like to
present what kind of help the after-cared youngsters get to get a job or get a flat and how
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much chance they have of mobility. I have chosen complex method which includes interviews, statistical analysis and studying literature. During my qualitative research I made
semi-structured life path interviews and I applied snowball sampling as a sample survey.
Based on the majority of young people and the stories of the interviewees interviewed,
it can be said that the reason for getting into a child protection system is the traumatic
experiences suffered by the family of blood, bad family circumstances and poverty. There
is not an adequate support system for those youngsters who get out of the system and start
their own life because they do not want to go back to their families and they can’t keep in
touch with the institution. Those after-cares who are motivated and have at least one trade
are more likely to get out of the system. This requires a supportive environment that helps
the young people.
Keywords: child protection system, after care provision, life paths

Bevezetés
A lakásotthoni környezet, vagy egy gyermekotthon a fiatal számára jelentheti a
védőburkot, ami megvédi a külső környezet káros hatásaitól, de jelentheti a bezártságot, és a reménytelenséget is, amikor úgy érezheti, hogy nincs kiút és nem
tud kilépni. A paradoxon, hogy még is ki kell lépni, ha nem 18 évesen, akkor
legkésőbb 25 évesen. Ezeknek a fiataloknak meg kell mutatni, hogy van kilépési
lehetőségük, és képesek integrálódni a társadalomba, s ennek egyik legjobb eszköze a tanulás. A tanulás, mint érték kitörési lehetőséget nyújt, hiszen ezzel tudják
leküzdeni a sztereotípiákat. A tanulás a jövőjük, hiszen ezzel tudják megteremteni
egzisztenciájukat, munkájukat és a jövedelmet. Úgy éreztem, hogy fontos ezzel a
témával foglalkozni, hiszen nagyon sok utógondozói ellátott elkallódik, és nem
tud integrálódni a társadalomba. Büki Péter (2009) szerint az állami gondozott
gyermeket is úgy kell nevelni, hogy a társadalom felelős tagjává váljon, ezért „tőkéhez kell juttatni”. „A társadalmi tőke gyakorlatilag az egyén rendelkezésére álló
hálózat” mellyel az ember kölcsönhatásba léphet (család, munkahely, lakóhely
stb.). A gyermekvédelemben dolgozó szakembereknek olyan összekötő szerepet
kell betölteniük, amellyel megfelelő tudás és kapcsolati tőke birtokában kapcsolatot tudnak tartani az egyénekkel. Emellett feladatuknak kell tekinteni és szerepet
vállalni az önálló életre való nevelés folyamatában.
A kutatás során öt fiatallal készítettem félig strukturált interjút. Az öt fiatal
közül hárman jelenleg is utógondozói ellátásban részesülnek. A megkérdezett fiatalok közül azok, akik utógondozói ellátásban élnek, mindegyikük lakásotthonban nevelkedik és nappali rendszerű oktatásban veszt részt. A többiek már kikerültek az intézményből, vagyis volt utógondozói ellátottnak minősülnek. Meg-
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vizsgáltam, hogy a megkérdezett fiatalok milyen életutat jártak be, és milyen élethelyzetben vannak jelenleg. Fontosnak tartottam feltérképezni, hogy azok a fiatalok, akik jelenleg is ellátásban részesülnek, milyen oktatási intézményben tanulnak. Kíváncsi voltam arra is, hogy milyen elképzelésük van a jövőjükkel kapcsolatban. Érdekelt, hogy, mit kell még megtenniük azért, hogy céljukat elérjék, illetve milyen erőfeszítéseket tesznek céljaik elérésében. Különös hangsúlyt fektettem a jövőképre, hogy mi viszi előre a fiatalokat és hova szeretnének eljutni. Szerettem volna képet kapni arról, hogy a szabadságukkal, önállóságukkal, függetlenségükkel, mennyire tudnak érvényesülni.

Az európai gyermekvédelem háromszakaszos
modellje
„Az európai gyermekvédelem háromszakaszos modellje Ligthart nevéhez fűződik” (Rácz, 2010). Az első szakasz az úgynevezett mitikus szakasz, mely az 1700as évekig tartott. A gyermeket a társadalmi környezet részének, és nem önálló
személynek tekintették. Ennek példája a gyermek nevelőszülőhöz való helyezése,
amikor a gyermek asszimilálódik és olyan normákat képvisel majd, ami megváltoztatja viselkedését (Rácz, 2010).
A második szakasz az 1930-as években, az ún. ontológiai szakasz, melynek
célja a felnőtté válás gyorsítása volt. Lightart szerint a nevelő otthonokban, - különösen a nagy létszámú intézményekben - a kollektív nevelés volt a jellemző, és
ezekben az intézményekben a normakövetésre való nevelés zajlott. Ez arra irányult, hogy a gyermek a társadalom szabályai között képes legyen kiismerni önmagát. Az intézményben dolgozó szakemberek nem készítették fel a fiatalokat az
önállóságra, nem fordítottak kiemelt figyelmet sem a tanulmányi előmenetelre,
sem a szakmaszerzésre, és nem biztosították a kikerülés alkalmával a fiatal támogatását (Rácz, 2010).
A második világháború után kialakult egy kiterjedt hálózat, ami a fogyatékkal
élő, bántalmazott, árva, bűnelkövető vagy viselkedési problémákkal küzdő gyerekek részére különböző gondozási rendszereket tartott fent (Rácz, 2010).
A harmadik, az 1970-es évektől megjelenő funkcionális szakasz, mely jelentős
hatást gyakorolt a gyermekvédelmi munkára, mivel egy jelentős szemléletváltás
következett be. A funkcionalista megközelítés ugyanis arra irányította a figyelmet,
hogy a gyermek egy környezeti rendszernek a része, mégis önálló személyiség.
Azért alakították át a nagy létszámú intézményeket, hogy a gyermeknek családszerű légkört biztosítson. Célja, hogy a gyermek képes legyen az önálló életre és
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be tudjon illeszkedni a közösségbe. Nagy hangsúlyt fektettek a vérszerinti családon belüli problémák rendezésére, ahol segítő módszerekkel a gyermek családban
való nevelkedését igyekeztek elősegíteni. Az 1980-as években a szakemberek azt
gondolták, hogy a gyermekvédelmi rendszernek káros hatásai is vannak, s ezektől
a szociális munka tudja megóvni őket (Rácz, 2010).

A magyar gyermekvédelem sajátossága
Magyarországon a gyermekvédelmet három korszakra oszthatjuk. Az első korszak az emberszereteten alapuló gyermekvédelem, mely az 1901 előtti időszakot
jelenti. (Rákó, 2010) „A gyermekekről való gondoskodás, a gyerekek elhelyezése
elsősorban az adott közösség feladata” (Rákó, 2010).
A második korszakban – a társadalmi szervezetek mellett – megjelenik az
állami szerepvállalás. A társadalmi szervezetek és az állami között „a gyermekvédelmi feladatok és a felelősség megosztása jellemző”. Az első magyar gyermekvédelmi törvény 1901-ben született meg, mely Széll Kálmán nevéhez fűződik. Megszületett az intézményes állami gyermekvédelem. Az gyermekvédelmet állami feladatként határozza meg. Kezdetét vette az állami szerepvállalás
(Rákó, 2010).
Az 1901. évi VIII. tc. hatására kialakult az állami gyermekmenhelyek országos hálózata, mely összesen 17 menhely létesítését jelentette (Czirják, 2008).
Továbbra is fontos szerepet töltöttek be az egyesületek karitatív tevékenységei
az árva, elhagyott gyermekekről való gondoskodásban. A szabályozás a „gyermekmenhelyek” alapítását, a nevelőszülői hálózat kiépítését, illetve a 15 éves korig történő gondozás kiterjesztését jelentette. A törvény kimondta, hogy a gyermekekről az állam köteles gondoskodni (Rácz-Szombathelyi, 2004).
A harmadik korszakban az 1945-től a rendszerváltásig aktív állami szerepvállalás megy végbe Magyarországon a hazai gyermekvédelem tekintetében. Ezzel
együtt jelentősen csökken a társadalmi aktivitás. Majd az 1997-től a Gyermekvédelmi törvény bevezetésével ismét bekapcsolódnak a társadalmi szervezetek a
gyermekvédelembe (Rákó, 2010).
A XX. században előtérbe került a gyermek. Felismerték, hogy ők más elbánásban kell hogy részesüljenek. A század elején a nőegyesületek, szövetségek,
gyermekvédő ligák nem csak megfogalmazták elképzeléseiket, hanem aktívan
részt vettek a gyermekvédelemben. „1925-ben a Zöldkeresztes Mozgalom volt az,
mely meghatározta a máig használatos modelljét a komplex segítésnek és a szociális munkának, ez szintén jelentős előrelépés volt” (Czirják, 2008).
„A zöldkereszt létrehozása, mint reformlépés a falusi szegénység és elmaradottság leküzdésére szolgált” (Gayer, 1991). Magyarországon az 1930-as években
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még sem indult meg a gyermekvédelem professzionalizmusa, hiszen még így is
jelentős lemaradásban voltunk az európai viszonylathoz képest (Volentics, 1996).
A lemaradások következtében még nem valósult meg az összehangolt fejlesztések, koncepciók kidolgozása (Rácz, 2010). Az ENSZ az Emberi Jogok Egyetemes
Nyilatkozata kiegészítéseként 1989-ben fogadta el a Gyermeki Jogokról szóló
Egyezményt, mely nagyban hozzájárult és megalapozta a magyar Gyermekvédelmi törvény kialakulását (Czirják, 2008).
„A Gyermekvédelmi törvény hatályba lépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem intézményrendszere teljes körű strukturális átalakuláson
ment keresztül, amely kihatott a gyermekvédelmi szakma fejlődésére is. Bátran állíthatjuk, hogy a rendszerváltozás a Gyermekvédelmi törvény hatályba lépésével
érte el a magyar gyermekvédelmet, a törvény megalkotása ugyanis önálló és független rendszerré formálta azt. Ezekben a változásokban nagyon sokan játszottak
szerepet, a gyermekvédelmi intézmények munkatársai, a fenntartók, a hatóságok
munkatársai, és az ágazati irányítás képviselői egyaránt” (Szikulai, 2004).

A „kiemelés” útja
A közhiedelemmel ellentétben az esetek legalacsonyabb arányában fordul elő,
hogy a gyermeket a szülő(k) halála miatt veszik állami gondoskodásba, ugyanis
sokan azt hiszik, hogy „árva” gyermekek vannak a gyermekvédelmi intézményekben. Legtöbbször olyan veszélyeztetettséget találnak a szakemberek, amit a védelembe vétellel nem tudnak elhárítani vagy súlyos esetben a védelembe vételt átlépve rögtön ideiglenesen kiemelkedik a családból. Ilyenkor a szülői felügyeleti
jog korlátok közé kerül, a szülőknek 30 napjuk van elhárítani a veszélyeztetettséget, ha ez nem sikerül, akkor átmeneti nevelésbe kerül a gyermek. Előfordul, hogy
bíróság dönt, amikor is megszünteti a szülő felügyeleti jogát, mivel a szülők bántalmazták a gyermeket, vagy az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem
tudták biztosítani a gyermek számára. Van olyan eset is, amikor a gyermek maga
kéri elhelyezését szakellátásba. Tehát minden gyermek egyedi és az életkori sajátosságai miatt rendelkezik önállóan megfogalmazható szükségletekkel és érdekekkel (Herczog, 2004). A gyermek ilyenkor elmondja az családban ért sérelmeit,
viszont sok estben a problémákra nem derül fény. Elmondható, hogy „a gyermekvédelem alanyai nem feltétlenül árvák. A gyermekvédelmi gondoskodás legfontosabb feladata, hogy a lehetséges esetekben a szülőket és a gyermekeket minél
előbb egy családban egyesítse, ehhez a szükséges humán és tárgyi feltételeket mielőbb megteremtse.” Ennek egyik formája a hazagondozás (Barcsi, 2007).
Az UNICEF 2014-es jelentése szerint: "A gyermekszegénység változását vizsgálva Magyarország a 41 fejlett ország rangsorának alsó harmadában, a 29. helyen
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helyezkedik el. A jelentés szerint 2008 és 2012 között a gyermekszegénységi ráta
3 százalékponttal 22,6 százalékra nőtt. Ez körülbelül egy 33.000 fős növekedésnek felel meg. Magyarország 8 évnyi jövedelemnövekedéstől esett el 2008 és
2012 között. Ez azt jelenti, hogy 2004-ben volt utoljára olyan alacsony a családok
medián háztartás jövedelme, mint 2012-ben" (UNICEF, 2014. január).
Az UNICEF legfrissebb jelentése azt mutatja, hogy Magyarország a nemzetközi középmezőnyben van a gyermekek közti egyenlőtlenségek szempontjából.
Az előző felméréshez képest nőtt a legszegényebbek lemaradása az átlagtól, nőttek az anyagi különbségek. Magyarország a 21. helyen áll a jövedelmi egyenlőtlenségeket tekintve, ami az mutatja, hogy nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek.
Továbbá csökken a gyermekek medián háztartás jövedelme, ezzel együtt a gyermekszegénység (UNICEF, 2014. november).
A KSH újabb adatai szerint 2012 és 2013 között 2,9 százalékkal emelkedett a
háztartások egy főre jutó átlagos nettó jövedelme; a legalsó jövedelmi tizedben
1,7 százalékkal, a legfelső decilisben 3,6 százalékkal (KSH, 2016). A Tárki Háztartás Monitor adatai azt mutatják, hogy 2012-2014 között kismértékben csökkentek a jövedelmi különbségek. Az ENSZ állásfoglalása szerint: „Ha egy háztartás
a jövedelmének több mint 30 %-át költi lakhatásra, akkor már veszélyben van a
megélhetése, mert minden egyébre nem jut elég pénze.” A HabitatforHumanity
pedig 2013-ban közzétette: „Magyarországon 145 ezer lakásba nincs bekötve a
víz, 1,1 millió lakás nincs rákötve a szennyvízhálózatra. 475 ezer embernek nincsen WC-je a lakásában, 386 ezernek pedig még zuhanyzója vagy fürdőkádja
sincs. Az ország lakosságának negyedénél mindennapi gond, hogy beázik a tető,
penészesek a falak, és sokan élnek sötét lakásban. Ráadásul mindez sokkal jobban
sújtja a gyermekes családokat: 170 ezer gyerek él olyan lakásban, ahol nincsen
WC”(Albert, 2015).
A KSH 2012-ben végzett kutatásában leírja, hogy „a családjukból kiemelt
gyermekek igen nehéz helyzetbe kerülnek, bármennyi támogatást is kapnak, egész
további életükre hatással lesz az, hogy gyermekkoruk egy időszaka gyermekvédelmi gondozásban telt. 2011-ben 4500 kiskorú gondozása szűnt meg a szakellátást nyújtó intézményekben. A kikerülők 15 százaléka 10 évnél több időt töltött el
szakellátásban, további 13 százalékuk pedig 5 és 10 év közöttit. Szerencsés dolog,
hogy minden harmadik gondozott csak az ideiglenes hatállyal elhelyezett „fokozatig” jutott a rendszerben, vagyis megmaradtak a rokoni, családi kapcsolatai. Ezt
a lehetőséget támogatja az utógondozás intézménye is, amelyet az összes szakellátásból kikerülő személynek elrendel a gyámhivatal egy év időtartamra. Ennek
keretében a gyermek személyre szóló tanácsadásban, családi környezetébe való
visszailleszkedésének támogatásában részesül” (KSH, 2016).
„Magyarországon közel 200 ezer veszélyeztetett kiskorú él. Közülük mintegy
21500 kiskorú gyermek és fiatal felnőtt részesül gyermekvédelmi gondoskodás-
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ban, családján kívül nevelkedik. A gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek többsége nevelőszülőknél nevelkedik, kisebb részük gyermekotthonokban,
közülük minden második kis létszámú lakásotthonban él. Közel 13500 gyermek
él nevelőszülőknél. Egy gyermek ellátásának éves költsége nevelőszülőnél 1 millió Ft (2012). Mintegy 7600 kiskorú gyermek él gyermek – és lakásotthonban,
ebből 2400 fő 12 év alatti gyermek. A kiskorúak mellett 3 ezer körüli nagykorú
fiatal felnőtt részesül utógondozói ellátásban” (Katona - Máté, 2015).

Gyermekvédelmi szakellátás
Szikulai a következő képen fogalmazza meg a gyermekvédelmi szakellátást. „A
gyermekvédelmi szakellátás a családjukból kiemelt gyermekek és fiatalok gondozása, nevelése (otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás). A gyermekvédelmi
szakellátás feladatait a nevelőszülők, a gyermekotthonok, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtók, és az életkezdő fiatalok támogatása teljesíti. A
gyermekvédelmi szakellátások célja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti nevelésbe vett és a tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátásának,
a fiatal felnőtt további utógondozói ellátásának, valamint a szakellátást más okból
igénylő gyermek teljes körű ellátásának biztosítása” (Szikulai, 2004: 59). A törvény azóta megváltozott. Nincs átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, csak nevelésbe vétel.
A magyarországi gyermekvédelmi ellátásokat az 1997. évi XXXI. törvény szabályozza, nevelésbe vétel esetén a gyermek számára gyermekvédelmi szakellátást
biztosít. A személyes gondoskodást nyújtó szakellátás keretébe az otthont nyújtó
ellátás, az utógondozói ellátás, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatás tartozik.

A gyermekvédelmi szakellátás rendszerében nevelkedett fiatal felnőttek tipizálása
Mike Stein (2005) a gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatalokat vizsgálta.
Stein elmélete szerint a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok három típusba
sorolhatók. Az első típusba azok tartoznak, akik le tudják küzdeni a hátrányokat
és sikeresek az életben. Többnyire közép – vagy felsőfokú végzettségűek és jó
szociális készséggel rendelkeznek. Stein szerint ezek a fiatalok nagy erőfeszítést
tesznek annak érdekében, hogy a múlt negatív tapasztalatait fel tudják dolgozni,
le tudják küzdeni múltjukból származó hátrányaikat, és legyőzve azokat sikeresen
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meg tudnak küzdeni felnőtt szerepeikkel. Jellemző életükre a stabilitás, a folytonosság és sikeresen alkalmazkodnak az önálló élet kihívásaihoz, széles kapcsolati
hálóval rendelkeznek, támogató környezet veszi őket körül és motiválták őket. Az
iskolai pályafutásuk egyenletes volt, jól vették az akadályokat, többnyire piacképes szakmát választanak, a munkájukban is sikeresek. Körükben jellemző, hogy
felsőfokú tanulmányokat folytatnak, vagy tervezik a felsőoktatásban való részvételüket. Ha anyagi gondjaik adódnak, ugyan igénybe veszik a jóléti juttatásokat,
de mivel életük más területein rendezettek, Stein szerint őket könnyebb támogatni
(Rácz, 2012). Ha szembesültek is az előítéletekkel a gyermekvédelmi gondoskodási hátterük miatt, képesek elfogadni helyzetüket, önmagukat nem „állami gondozott”-ként identifikálják. Felnőtt szerepeik megéléséhez elsősorban érzelmi támogatásra, tanácsadásra van szükségük, de alapvetően az önállóság és a stabilitás
jellemzi életüket (Rácz,2010).
A második csoportba az ún. túlélők tartoznak, akik életét leginkább a bizonytalanság, instabilitás jellemzi a gondozás ideje alatt, a kilépéskor, és később is
meghatározó a személyes történetükben. Korán kilépnek a gyermekvédelmi rendszerből, többnyire képesítés hiányában. Sokuk tapasztalja meg a hajléktalanságot.
Ezek az egyénnek nehezen tudják leküzdeni múltjukból származó hátrányaikat, és
nehezen is tudják feldolgozni azokat. Az iskolai pályafutásuk egyenetlen, többször kimaradtak az iskolából, osztályt ismételtek, vagy félbehagyták iskolájukat.
A szakmával rendelkezők többnyire piacképtelen szakmát tanultak, a jelenleg
szakmát tanulók pedig olyan szakmai képzésben részesülnek, amellyel maguk
sem látnak sok esélyt a munkaerő-piacra való sikeres belépésre. Magas körükben
a munkanélküliség. Azok, akik el tudnak helyezkedni, rosszul fizetett munkát
vagy alkalmi jellegű munkát tudnak vállalni. Hiányzik számukra egy támogató
közeg, a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében sincs, vagy nem volt olyan
személy, aki segítette, motiválta volna őket. Szükségük van arra, hogy döntéseikben támogatást kapjanak, de szűkös kapcsolati hálójuk miatt nehezen találnak
olyan személyeket, akikhez bizalommal fordulhatnának (Rácz, 2010). Gyermekvédelmi hátterük okán számos előítélettel kell megküzdeniük, gyermekkorukat
végig kísérte az iskolában, kortárscsoportban az ún. „zacis lét”. A jelenben nehezen tudnak partnerkapcsolatot, baráti kapcsolatokat kialakítani gyermekkorukban
szerzett sérelmeik miatt. Mindemellett erős a párkapcsolat iránti vágyuk, a valakihez való tartozás iránti igényük. Nehezen képesek az önálló döntések meghozatalára, az önálló élet félelmekkel tölti el őket, többségükre a regresszív individualizmus jellemző. Személyes érdeklődési körük is szűkös, saját hobbival nem rendelkeznek, többnyire életük egy területére (iskola befejezése, munkahely megtartása vagy munkakeresés) koncentrálnak. Életútjuk inkább normalizált jellegű,
vagy amennyiben sikertelenségeik okán új utakat keresnek egy erőteljes
normalizációs belső igény fedezhető fel életútjukban. Az iskolaválasztásban, tankötelezettségi kor utáni tanulmányokban a kényszer a meghatározó, hogy legalább
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egy szakmát szerezzenek. „A jelenben élnek, és terveik is a kiterjedt jelenre fókuszálnak. A közeljövőben többnyire a tanulmányok befejezését és a munkába állást
tervezik. Félnek attól, hogy múltjukból nem tudnak kitörni. A családalapítással
kapcsolatos elképzeléseik gyermekkorukra való reflexióik köré épül: abban bíznak, hogy gyermekeik nem jutnak hasonló sorsra. Jellemzően úgy tekintenek a
felnőttkorra, hogy az túl nagy felelősséggel jár. A túlélők típusába tartozók esetében feltételezésem szerint jellemzően inkább olyan utógondozói ellátottak tartoznak, akik önálló létfenntartásukat biztosítani nem tudják, munkát keresnek vagy
dolgoznak” (Rácz, 2012). A munkavállalók többségében rosszul fizetett vagy alkalmi jellegű munkát végeznek. A tanulmányokat folytatók pedig legalább egy
szakmát szeretnének elsajátítani. Az utógondozásban részesülők többsége is ebbe
a típusba tartozhat. A túlélők típusába tartozók jellemzően gyermekotthonban nőttek fel. Felnőtt szerepeik megéléséhez nem csak érzelmi támogatásra, tanácsadásra van szükségük, hanem anyagi jellegű támogatásokra is (Rácz, 2010).
A harmadik az áldozatok csoportja, jellemző rájuk, hogy mindenkivel szemben
bizalmatlanok. Feltehetően vér szerinti családjukban súlyos traumák érték őket,
amelyek a gondozásban töltött életüket és a kikerülés utáni felnőtt éveiket is meghatározzák. Többségük a gondozás ideje alatt többször vándorolt a rendszerben,
korán el is hagyták azt, de a kilépést vagy a kikerülést követően nem kaptak megfelelő támogatást. Sodródnak az életben, előfordulnak a hajléktalan ellátásban, sokuk bűncselekmény áldozatává vagy elkövetőjévé válik, prostitúcióra kényszerül,
devianciákkal küzd (drog, alkoholfogyasztás). Az áldozatok típusába tartozók
többsége magányos, jellemző körükben a mentális betegségek gyakori előfordulása. A gyermekvédelmi rendszerből kikerülve fontos, hogy komplex támogatást
kapjanak (Stein, 2005: 19–22).

Interjúelemzés – jelenleg is utógondozói ellátásban részesülőkkel
A bekerülés háttere
A bekerülés hátterére vonatkozó kérdéskörben az interjú alanyok elmondták, hogy
miként kerültek be a rendszerbe, s megállapítható, hogy a háttérben a gyermek
veszélyeztetettsége áll fenn. Péter 22 éves, három évesen került be két testvérével
egy befogadó otthonba. Az anya férje, Péter mostohaapja meghalt tüdőrákban. A
férje barátjával új kapcsolatot alakított így született Péter. Három év elteltével Péter apja elhagyta őket egy veszekedés miatt. Az anya depresszióba esett, mert elhunyt a férje és a korábbi szerelme is elhagyta őt. Ezt követően az anya szenve-
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délybeteg lett. Alkoholhoz és a játékszenvedélyhez nyúlt. Az otthoni körülményekről elmondható, hogy az anya nem tudta eltartani a gyermekeit. Sokszor nem
tudtak mit enni a gyerekek. Önkormányzati lakásban laktak, a körülmények nem
voltak megfelelőek. Az anya nem tudta ellátni feladatait és nem tudta nevelni
gyermekeit. Péter nem emlékszik gyermekkorára egészen 8 éves koráig valószínűleg az őt ért stressz miatt. A testvérei mesélték el neki a történteket.
Anita 18 éves, azért került be, mert az édesapja megölte az édesanyját. Az anya
halálát követően apa börtönbe került, szabadságvesztését tölti. Anitát és két húgát
a mamájuk nevelte fel. A mamája nem engedte, hogy intézetbe kerüljenek, ezért
vállalta a gyámságot, viszont idős és gyenge volt. A mama halála után már senki
nem tudta vállalni a gyámságot a gyermekek felöl, így bekerültek, Anita ekkor 13
éves volt.
Márk 20 éves, 9 évesen került egy befogadó otthonba. Előtte a szüleivel élt, de
az édesanyja nem foglalkozott a gyermekkel, elhanyagolta. Az édesapjáról semmilyen információval nem rendelkezik. Az anya többször felügyelet nélkül hagyta
gyermekeit és mindennapos volt az alkoholfogyasztás. A háztartás bevételét, amit
a családi pótlék képzett, elköltötte, nem maradt pénz semmi másra. Márkót nagymamája nevelte fel. A nagymama halála után az anya, aki szenvedélybeteg, próbálta nevelni, viszont ez nem sikerült, így bekerültek a húgával a nyírszőlői befogadó otthonba, ahol egy hónapot voltak. Ezt követően Mátészalkára kerültek, ahol
két évig voltak. Később az anya kérésére, Baktalórántházára kerültek a gyerekek,
hogy közel legyen hozzá mindkét gyermeke.

Kapcsolati rendszer
Péter családi kapcsolatai igen szűknek mondható. Édesanyjával ritkán kommunikál, édesapjával egyáltalán nem. Édesanyja szerint apja rossz ember, ennek ellenére él benne a természetes kíváncsiság, s ha tehetné, megkeresné. A felnőttek
között is nehezen talál olyat, akiben meg tud bízni, számára igen nehéz, amikor a
nevelők távoznak, és újak jönnek a lakásotthonba. Én védő mechanizmusként tudatosan távol tartja most már magát a nevelőktől, mert nehezen tudja feldolgozni
az ’elvesztésüket’, ha azok munkahelyet váltanak.
Középiskolás barátaival tarja a kapcsolatot, csoporttársaival is viszonyt ápol,
tagja a HÖK-nek. Elmondása szerint kapcsolataiban azért is óvatos, mert érte már
hátrányos megkülönböztetés roma származása és állami gondozott léte miatt.
Márknak összesen 3 lánytestvére van. A legidősebb húgával jelenleg is egy
helyen élnek, a másik kettővel pedig rendszeresen beszél telefonon. Kapcsolatrendszere igen szűknek mondható véleményem szerint, hiszen saját elmondása
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szerint a lakásotthonban sem bízik senkiben. Ha problémája van, akkor a nevelőkhöz és az utógondozóhoz fordul. Barátai főként az iskolában vannak. Kapcsolata van a KUL-Alapítvánnyal (Kelet – Európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért Alapítvány).
Anita kapcsolatai közül a párkapcsolata talán a legfontosabb, hiszen 3 és fél
éve járnak. Mindkettőjük szándéka komoly, egy éven belül szeretnének összeköltözni. A két húgát, akik 13 és 15 évesek – viszont nem akarja elhagyni őket, mindenképpen segíteni szeretne rajtuk, sorsukat szívén viseli. A lakásotthonban közömbös a többiekkel, nem tartja barátainak őket. Egyetlen egy barátnője van, aki
nem állami gondozott. Kapcsolatteremtési képességét negatív irányban befolyásolja, hogy a helyi közösség elutasító az állami gondozott gyerekekkel szemben,
ezért gyakran titkolja életének ezt a részét. Ennek ellenére az iskolában vállal közösségi tevékenységet, hiszen a Diákönkormányzat tagja, illetve a Fidesz-klubnak
is tagja. Korábban kapcsolatban volt a KUL-Alapítvánnyal, akik tábort és közös
rendezvényeket szerveztek az állami gondoskodásban élő fiataloknak.

Tanulás, szakma, elhelyezkedés
Péter jelenleg egyetemista, szociális munka szakra jár. Emellett dolgozik, egy
nonprofit szervezetnél, ahol asszisztens. Korábban diákmunkákat is vállalt. Sok
iskolát és terültet kipróbált már, végül a felsőfokú tanulmányok mellett döntött,
ugyanis szeretne megfelelő végzettséget, és még a rendszerben tud maradni.
A gyermekvédelemben élők többségének a szakma szerzése a cél. Márk Jelenleg fodrásznak tanul és jövőre végez. Leendő szakmáját nagyon szereti és ezen a
pályán képzeli el jövőjét. Úgy véli, hogy a fodrászat által emberekkel tud majd
foglalkozni, s ehhez nagy kedvet érez. Korábban is dolgozott már, diákmunkát
végzett és iskolaszövetkezett foglalkoztatta. Bár alapvetően bizakodó, mégis vannak fenntartásai a jövőjével kapcsolatban; véleménye szerint roma származása
miatt nehezebb lesz elhelyezkednie, de kitart céljai mellett.
Anita célja is a szakmaszerzés, ezért is veszi igénybe az utógondozói ellátást;
péknek tanul, bár nem szeretne e területen dolgozni. Leginkább dajka vagy óvónő
szeretne lenni. Az utógondozója segítségével OKJ-s tanfolyamokat keres, hogy
célját megvalósítsa majd, bár áldozatokra még nem igazán képes; pl. a hétvégéjét
nem áldozna be egy tanfolyam miatt. Munkatapasztalata még nincs.
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Jövőkép
Úgy gondolom, hogy az állami gondozott fiataloknál különösen fontos, hogy legyen reális jövőképük. A jövőkép egy irányválasztás. A kérdés, hogy a fiatal milyen utat szeretne, mit tesz érte és milyen segítséget kap céljai éléréséhez.
Péter rövidebb távú terve a diploma megszerzése és angol nyelvvizsga letétele.
Ennek érdekében még több energia befektetésre is hajlandó, hiszen mindenképp
meg akarja valósítani álmát: gyermekvédelemben tinédzserekkel dolgozni. Nem
tervezi, hogy családjához költözik, de édesapját megkeresné a későbbiekben. Diplomaszerzés után nagyvárosban szeretne élni, de szívesen menne külföldre is.
Márk fodrászként képzeli el magát a jövőben. Szívesen dolgozna alkalmazottként, hogy spórolni tudjon mindaddig, amíg nem tud saját fodrászüzletet nyitni.
Ha sikerül megvetni a lábát, akkor a későbbiekben szeretne felsőfokú végzettséget
is szerezni, ifjúságvédelem területén. Ezzel párhuzamosan tervezi a külföldi munkavállalást is, bár az idegen nyelv nem tudása kicsit visszatartja. Épp ezért elkezdett németül tanulni.
Anita jövőjét jól tükrözi a következő mondata: „Ház, autó, mint egy rendes
embernek”. A közeli jövőjében a testvéreiről szeretne gondoskodni, majd utána
saját családot alapítani.

Az ellátással kapcsolatok információk megszerzése – otthonteremtési támogatás
Péter rendelkezik ismeretekkel az otthonteremtési támogatásról, de ő nem jogosult rá – a felgyűlt összeg magas volta miatt. Nem is feltétlenül tervez a támogatási formával.
Márk tudja, hogy van otthonteremtési támogatás, de úgy gondolja, hogy ebből nem tud majd házat venni városban, csak falun egy „kis kunyhót”. Faluban
viszont nem szeretne élni, mert ott szegénység van, és ott nincs munkalehetőség
a fiatalok számára.
Anita részesülni fog otthonteremtési támogatásban, ugyanakkor a nevén ingatlan szerepel, amin adósság van és levonják tőle. A felhalmozott családi pótlékot
megkapta 18 éves korában, melynek összege 2 M Ft. Ebből 1 M Ft-ot a ház adóssága elvitt. Így tervei szerint a fennmaradt pénzből, ami az otthonteremtési támogatás és a felhalmozott családi pótlék maradék összege, felújítja a szülői házat.
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Önállóság, függetlenség
Péter számára egyértelmű volt, hogy igénybe veszi az utógondozói ellátást. Rossz
példa volt előtte: a nővére, aki 18 éves korában kiment Hollandiába, elköltötte az
összes pénzét. Ő nem szeretne így járni, ezért a pénzét lekötötte 18 éves korában.
A szüleinél nem tudta volna elképzelni, hogy ott éljen. Testvéreihez sem akart
menni, mert nekik már gyerekük van, így maradt a rendszerben. Az utógondozójával sokat beszélt a pénzről és az életről.
Igen nagymértékben önálló. Már 17 éves korára elérte, hogy elmehetett hétvégére, s a nevelői megbíztak benne. Úgy érzi, nem változott sokat az élete azáltal,
hogy betöltötte a 18 évet. 25 éves koráig szeretne bent maradni, hogy el tudja
végezni az egyetemet, és ha belefér még egy OKJ-s tanfolyamot divattervező szakon. „Nekem nagy terveim vannak, csak nincs idő, pénz meg tudod az élet”.
A gyermek a bekerülés alkalmával egy rendszerben találja magát. A gyermeknek szüksége van egy olyan rendszerre, ami kiszámítható és követhető. Ezt szolgálja a házirend. A fiatal felnőttre is igaz, hogy neki is szüksége van egy rendszerre. A házirend beszabályozza, hogy mikor egyen, mikor mosson, takarítás stb.
De ezekhez alkalmazkodni kell. Aki beleszületik annak ez természetes.
Elmondta, hogy amit kapott pénzt kevés. 1.5 M Ft. Albérletbe szeretne majd
menni. Nem aggódik a jövője miatt, hiszen kapcsolata és motivációja révén boldogulni fog.
Anita havi jövedelme jelenleg kb. 50.000 Ft, amelyet nehezen tud kezelni. Saját elmondása szerint ruhamániás, így gyakran vásárol, – akár fölöslegesen is. Hónap elején befizeti az utógondozási díjat, és megveszi magának a tisztaságit. Akkor tudja fékezni a költekezését, ha gyűjt valamire, ha viszont nem gyűjt, akkor
elvásárolja a pénzét.
A házi rendet ismeri, de nem tartja be teljesen. Probléma az éjszaki megérkezéssel van. A nevelők nem szólnak emiatt neki. Korábban is megkapta a „szabadságot”.
Ha megszűnne az utógondozói ellátása, akkor a barátnőjéhez menne, aki felajánlotta korábban ezt a lehetőséget. Bizonytalan, hogy hova költözik majd, mivel
három lehetőség közül válogathat, és nem tud dönteni. Az utógondozójával jó
kapcsolata van. Nem régiben lett utógondozói ellátott. Ezelőtt más csinálta meg
helyette a feladatokat, hivatalos dolgokat. Elmondta, számára nagyon szokatlan,
hogy például a TB kártyáját önállóan kellene intéznie. Mások elvárásainak nem
szeret megfelelni. Jobban elvégzi a feladatát, ha saját maga határozza azt el, mint
ha megmondják neki. Sok ismerőse van, akik már elhelyezkedtek, és úgy érzi,
hogy neki is sikerülni fog az elhelyezkedés, de úgy gondolja, hogy tíz osztállyal
nem érdemes próbálkozni.
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Márk várta a 18. életév betöltését, de várakozásával ellentétben nem változott meg
az élete, nem lett minden más. Szokatlan az volt a számára, hogy mindent magának kell intéznie. Megijedt a feladatoktól, és attól, hogy neki kell egyedül minden
csinálni, de később megmutatták neki, mit és hogyan kell elintéznie. Az utógondozói ellátás igénybevételét megelőzően nem készítették fel a fiatal, hogy mi fog
rá várni, amikor nagykorú lesz. Váratlanul érte. Eleinte nehezen, de később belerázódott. Segítséget az utógondozójától kapott, akivel jó kapcsolata van. Amikor
kikerül, akkor senkire nem számíthat. A dolgozók (lakásotthon vezető, utógondozó) tanácsokkal látják el a fiatalokat. „ha veszek egy házat, akkor azt fenn kell
tartani”. Nyáron gyűjtött pénz telefonra, ruhára, ezért elment dolgozni.

Motiváció és demotiváció
Pétert sokan segítették, hogy céljait megvalósítsa, például a szociális munka szakot az egyik utógondozója ajánlotta. Tanárok és nevelők is motiválták a tanulásban. A nevelők érzelmileg is támogatták. Felnéztek rá, büszkék voltak rá. Volt
egy nevelő, akit szinte anyjának tekintett.
Nem bánta meg, hogy állami gondozásba került, örül neki, hiszen több lehetősége van így. Büszke arra, hogy leérettségizett, és elvégzett egy OKJ-s tanfolyamot. Elmondta, hogy az osztályban, ahol tanult, sokan nem jutottak el az egyetemig. Az osztálytársai nem hittek benne, mert a tanulmányi eredményei nem mindig voltak jónak mondhatóak. Úgy véli, hogy az intézmény sokat segített neki.
A cigányságát nem tudta elfogadni egészen 17 éves koráig. Tagadta, hogy cigány származású. Azért nem tudta elfogadni magát, mert a cigányok alapvetően
„negatív személynek vannak beállítva”. Később azonban sikerült elfogadnia magát. Előre hajtja a tenni akarás, és mindekképp a tanulásban látja a kapaszkodót.
Márkot tanulásra való motivációja onnan ered, hogy akarta, legyen belőle valaki és ne kerüljön olyan sorsa a gyermeke, mint ő. Szüleihez nem szeretne viszszamenni, mert ott szegénység van. Pozitívnak tartja, hogy állami gondoskodásba
került, mivel érettségit szerzett, most pedig OKJ-s képzésen vesz részt. Elmondta,
hogy otthon a családnál ezt nem tudta volna megvalósítani.
Anita nem motivált a tanulásban, mert nem kap jó eredményeket az iskolában
és nem engedték vizsgázni. Már nem szereti a pék szakmát, amit korábban nagyon
szeretett és jó eredményeket mutatott fel.
Dajkaképzésben szeretne tanulni, mert szeret a gyerekkel foglalkozni. Ruházati
boltban is el tudná képzelni magát. Viszont úgy vélem, igen határozatlan még a
jövőjével kapcsolatban. Elmondta, hogy szeretné elvégezni valamelyik szakmát,
viszont nincs segítsége, nincs, akire számítson. A barátok sem igazi barátai. Emiatt inkább egyedül szeretne boldogulni.
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A munka jelenleg nem motiválja, hiszen a lakásotthonban van és „nincs miért”.
Akkor látná értelmét, ha lenne gyermeke, lakása stb.

Interjúelemzés –utógondozói ellátásból kikerültekkel
Két interjút készítettem, olyan fiatalokkal, akik már kikerültek az utógondozói
rendszerből.
László nagyon rossz anyagi körülmények, az egészségügyi állapotok miatt került állami gondoskodásba. Édesapja öngyilkos lett, édesanyja pedig alkoholista
volt. 18-24 éves kora között Dunántúlon volt utógondozói ellátásban.
Szabolcs egy éves korában, 1978-ban került csecsemőotthonba. Három testvére volt már születésekor, ikertestvére alig párnaposan halt meg. Nagyon szegény körülmények között élt a családja, édesapja börtönben volt. Édesanyja ezért
lemondott róla. Sorsát nehezítette, hogy a többi testvérét az édesanyja magánál
tartotta, csak róla mondott le, s gyermekkora alatt több intézményt is megjárt.
Mindketten igen hosszú időt töltöttek tehát állami gondoskodásban, épp ezért ez
egyértelműen meghatározta az önálló életkezdésüket. László érettségivel, Szabolcs szakmával a kezében került ki.
Mindkét interjú alany szilárd elképzeléssel rendelkezik jövőjét illetően: szeretnének emberhez méltó életet élni. Ezt szinte önerőből kellett megvalósítaniuk.
Amikor ők kikerültek az állami gondoskodásból, nem volt olyan erős a támogató
rendszer, mint most. Nem részesültek olyan utógondozói ellátásban, amely segítségével biztosan kezdhették volna meg önálló életüket, és az állami nevelkedésben sem kaptak ehhez szükséges felkészítést.
Veszélyként jelölik meg azt, amit fentebb már említettem: a család megjelenését a hamarosan nagykorúvá váló fiatal körül. Emellett az egyikük nagy bajba is
került, miután kihasználták. Úgy vélik, hogy nem tanulták meg, hogyan bánjanak
a pénzzel, nem alakult ki reális és megfelelő emberismeretük, emiatt felnőtt létükben sokat csalódtak.
A munkaerőpiacon véleményük szerint volt állami nevelteknek igen kevés esélye van, főként a velük szemben megnyilvánuló előítéletek miatt, másrészt képzetlenségük okán. Tovább nehezíti helyzetüket, ha roma származásúak, mert így
hatványozódnak velük szemben az előítéletek. Mindkét interjú alanyomnál éreztem némi csalódottságot. Úgy gondolják, hogy a mai gyermekvédelmi rendszer
másabb, jobban felkészíti a bekerült gyermekeket a jövőre. Mivel ez náluk nem
valósult meg, nagyon sok társuk utcára került, hajléktalanná vált az állami gondoskodásból való kikerülés után. Számos hátránnyal indultak az életben, s nekik
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még viszonylag sikerült megbirkózni azokkal. De sajnos sokan vannak, akik erre
nem voltak képesek.
Úgy vélem, hogy az elkészített interjúk és az adatok elemzése igen jól mutatja,
mennyit fejlődött az utógondozói rendszer az elmúlt évtizedekben. S épp úgy látatja azt is, hogy van még min javítani. Épp ezért, nekünk, mint leendő szociális
szakembereknek, ebben igen nagy felelősségünk lesz, s bízom benne, hogy tudásunk legjavát adva tehetünk a felnövekvő, állami gondoskodásban élő generációért!

Összegzés
Kutatásom fókuszában a gyermekvédelmi rendszerben élő fiatalok bekerülésének
háttere, szakma elhelyezkedése, kapcsolati rendszere, jövőbeli elképzelése állt.
Elsősorban arra kerestem a választ, hogy az utógondozói ellátásban élő fiatalok
többségére jellemző-e a nagyfokú lemorzsolódás, melyet az harmadik fejezetben
bontottam ki. Az egyéni tényezők mellette az intézményi tényezők is elősegíthetik
a lemorzsolódást. A rossz tanulmányi eredmény, az iskolai váltás, és évfolyamismétlés és a tankötelezettségi kor leszállításával, nagy eséllyel a fiatal nem folytatja
tovább tanulmányait. A korai szexuális aktivitás mellett a gyermekvállalás után
az iskolai kötelezettségnek nem fog tudni eleget tenni, így tehát ez az ellátás megszűnésével is járhat. A kortárskapcsolatok milyensége meghatározza, hogy a fiatal
milyen normákat, értékeket képvisel, különösen nagy veszélyt jelent ez az iskolai
pályafutásra, a jövőre nézve. Azok a fiatal felnőttek, akik nem fejezik be az iskolát, nem folytatják tanulmányaikat, kiszorulnak a munkaerőpiacról és a társadalom
peremére kerülnek. A felnőtté válás folyamata, hogy a fiatal megtalálja a helyét a
munkaerőpiacon és lakáshoz jusson. Ez különösen nehéz, hiszen ez még egy jól
működő családban is kitolódik. A rendszer elvárja a fiatal felnőttektől, hogy önálló életet kezdjenek, aminek nagyon nehéz megfelelni.
Az utógondozói ellátásban részesülők többsége alacsony iskolai végzettséggel
(érettségi alatti) rendelkezik, ezért nem boldogulnak a munkaerőpiacon. Ezeknek
a fiataloknak kevés vagy semmilyen munkatapasztalata nincs. Az interjúalanyok
közül Péter és Márk rendelkezik munkatapasztalattal, de többnyire szezonális
munkát vállalnak el, mely koránt sem tükrözi a „valódi” munkát. Következtetésképpen elmondható, hogy a szakképesítés és munkatapasztalat hiánya miatt, csak
rosszul fizetett munkákat tudnak elvállalni. Az alacsony iskolai végzettség negatívan befolyásolja a fiatalok jövőjét.
A kutatói kérdésem szerint az utógondozásban élő fiatalok a kikerülés alkalmával nem tudnak önállósodni. A gyermek és a fiatal felnőttek nem rendelkeznek
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elég információval ami segíthetné önálló életvitelük kialakulását, társadalmi integrációjukat. A megkérdezett interjúalanyok mindegyike hallott és információval
rendelkezik az otthonteremtési támogatás adta lehetőségekről, viszont nehézséget
okoz az önálló ügyintézés. A fiatal felnőtt nagykorúságát követően önállóan kellene intéznie hivatalos ügyeit, ez nagy nehézség számukra, hiszen eddig mindent
„tálcán” kaptak meg. Itt jelenik meg először a felelősség, saját magért, aminek
maradéktalanul nem tudnak eleget tenni. Az interjúalanyok többsége elmondta,
hogy megijedt, hogy neki kell intézni a dolgait. Az egyik volt ellátott a mai napig
nem tudott önállósodni, pedig egyetemen tanul. Megszokta az intézményi légkört,
ahol mindenben segítséget kapott. A kikerülés után a szerzett információk és tapasztalatok birtokában önállóan kell érvényesülni.
Péter esetében a traumatikus élmények feldolgozása szükséges lenne, hiszen
pszichológusa is ajánlotta. Péter fél, hogy a felszínre kerülnek a rossz emlékek. A
megkérdezett fiatalok többsége nem akar visszamenni a saját családjába. A fiatalok arról számoltak be, hogy a rossz lakhatási körülmény, a szegénység és a területi hátrányok miatt nem költözik haza, mivel ott nem találnának munkát. A kikerült fiatalok többségét a család megkeresi és előfordul, hogy a felhalmozott családi
pótlékot felélik. Sok esetben ezek után a kikerült fiatal elküldik maguktól, aki az
utcára kényszerül. Azoknak a fiataloknak, akik kikerülnek és önálló életet kezdenek, nincs megfelelő támogató rendszerük, hiszen a családhoz nem akar menni,
és az intézménnyel nem tudnak kapcsolatot tartani.
Azok az utógondozottak, akik motiváltak és legalább egy szakmával rendelkeznek, nagyobb eséllyel kerülnek ki a rendszerből. Ehhez szükség van egy olyan
támogató környezetre, ami segíti a fiatalt.
Péter egyetemen tanul és nagyon sokan segítik. A lakásotthonban sokan motiválták és mindig volt mellette egy olyan személy akihez tudott kötődni. Péter felismerte a kiutat és ezt a tanulásban látja. A későbbiekben a gyermekvédelemben
szeretne elhelyezkedni.
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