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SZAKMAI KÉRDŐÍV 
  

"Az eltérő fejlődésű gyermekek minél jobb ellátása érdekében a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége 
a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával elnyert 
pályázata (FOF2020-148 „Szakmaközi együttműködések ösztönzése a szolgáltatási platform 
gazdagítása érdekében”) keretében folytat felmérést." 

Kérjük, hogy segítse fejlesztő munkánkat és a közös gondolkodást a kérdőív kitöltésével. Ennek 
célja, hogy  a korai életkorban fejlesztésre szoruló gyermekek fejlődési problémáit mielőbb felismerjék a 
szülők és a szakemberek, minél hamarabb kivizsgálják az eltérő fejlődés okát, és megkezdődjön a 
megfelelő ellátás. A pályázat keretében célul tűztük ki a korai életkorban fejlesztésre szoruló gyermekek 
ellátásának javítása érdekében a segítő a szakmák közötti kommunikáció, az ismeretek, módszerek, 
eljárások megosztása fejlesztését, az egyes szakmaterületek közötti hatékony kapcsolatot, a   
részvételalapú szolgáltatásfejlesztést. Ahhoz, hogy fenti céljainkat megvalósíthassuk szükséges, hogy a 
jelenleg működő ellátó rendszert mind objektív, mind szubjektív szempontból –az érintettek bevonásával 
– megismerjük, elemezzük. A szülők számára külön kérdőív készült.  

Célunk, hogy a szakemberek véleményét megismerjük az eltérő fejlődésű gyermekek ellátásának 
fejlesztési lehetőségeiről, a nehézségekről, amelyek akadályozzák, késleltetik a felismerést, a diagnózis 
felállítását és a fejlesztését.   

Kérjük, hogy a kérdések megválaszolásával, illetve észrevételei, javaslatai leírásával segítse 

munkánkat. A kérdőív kitöltése önkéntes. A kitöltőre vonatkozó személyes adatot nem 

tartalmaz.   

    Köszönjük válaszait, javaslatait! 

 

A. Válaszoló azonosítása 

1. Kérjük, válassza ki, hogy a kérdőív kitöltésekor az alábbi szereplők melyike illik Önre a leginkább! 
(csak egyet választhat) 

○ pedagógus,  
○ óvodapedagógus 
○ kisgyermeknevelő 
○ területi védőnő 
○ háziorvos, házi gyermekorvos 
○ szakorvos 
○ iskolavédőnő 
○ egészségügyi szakdolgozó 
○ pszichológus, logopédus, egyéb terápeuta, konduktor 
○ gyógytornász 
○ gyógypedagógus 
○ szociális munkás,  
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○ civil szervezet tagja 
○ egyházi felekezet tagja 
○ egyéb: .................................................. 

2. Kérjük, válassza ki, hogy az alábbiak közül Ön melyik iskolai végzettséggel rendelkezik! 
(csak egyet választhat) 

○ 8 általános osztály vagy annál kevesebb 
○ középiskola érettségi nélkül 
○ középiskola érettségivel 
○ érettségi + OKJ 
○ felsőfokú iskolai végzettség 

3. Rendelkezik-e egészségügyi végzettséggel? (húzza alá a megfelelő választ!) 
○ igen / nem 

4. Ha rendelkezik egészségügyi végzettséggel,  
○ milyennel: ____________________ 
○ hány éve dolgozik az egészségügyben? _ _ 

5. Kérjük, válassza ki, az alábbiak közül ki küldte Önnek a kérdőívet! (csak egyet választhat) 
○ Horváthné Kelemen Katalin (Tolna) 
○ Dr. Rákóczi Ildikó (Nyíregyháza) 
○ Kopcsóné Kolkopf Judit (Budapest VIII. kerület) 

B. Ellátást befolyásoló tényezők 

A következő kérdések a gyermekek eltérő fejlődésének felismerésével, a diagnózis megállapításával, a 
kezelésével és a család támogatásával kapcsolatos problémák azonosítására szolgálnak. 

6. Kérem, röviden fogalmazza meg, milyen jelek alapján merülne fel Önben a gyanú, hogy egy 
gyermek eltérő fejlődésű lehet?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Milyen tünetekkel/anamnézissel érkeznek leggyakrabban azok a gyermekek, akik az Ön 
látókörébe kerülnek? (többet választhat) 

o ismert genetikai betegség/kromoszóma rendellenesség 
o terhelő perinatális anamnézis (meconiumos magzatvíz, nyakra csavarodott köldökzsinór, 
o koraszülés, alacsony Apgar érték 
o oxigénhiány a születés körül 
o pozitív családi anamnézis: fejlődési rendellenesség 
o veleszületetett fejlődési rendellenesség 
o érzékszervi fogyatékosság 
o intellektuális fejlődési zavar 
o beilleszkedési nehézség a közösségbe 
o mozgásfejlődés során jelentős elmaradás az elvárt standardoktól 
o csecsemőkorban testtartási rendellenesség 
o sírós csecsemő, aki nehezen megnyugtatható 
o szociális képességek zavara: nem teremt szemkontaktust, nem mosolyog 
o beszédfejlődés elmaradása/zavara 
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o önállóságra való törekvések elmaradása (nem próbál egyedül enni, inni, vetkőzni-öltözni) 
o figyelemzavar 
o szobatisztaság elmaradása 
o egyéb, éspedig: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Ki küldi Önhöz általában a családokat? Jelölje meg a 3 leggyakoribbat! (3-at választhat) 
○ pedagógus,  
○ óvodapedagógus 
○ kisgyermeknevelő 
○ területi védőnő 
○ háziorvos, házi gyermekorvos 
○ szakorvos 
○ iskolavédőnő 
○ egészségügyi szakdolgozó 
○ pszichológus, logopédus, egyéb terapeuta, konduktor 
○ gyógytornász 
○ gyógypedagógus 
○ szociális munkás 

9. Kérjük, hogy az alábbiak közül jelölje meg azokat, amik az Ön megítélése szerint nehezítik a 
szakemberek és a szülők közötti kommunikációt! 
○ eltérő tudás és tapasztalat 
○ érintettség miatt eltérő hozzáállás, viszonyulás 
○ a hely és idő korlátozottsága 
○ egyéb: ………………………………………… 

10. Kérjük, az alábbiak közül jelölje meg azokat a megoldásokat, amelyekkel hathatósan lehetne 
javítani a szakemberek és a szülők közötti kommunikációt! (többet választhat) 

a. gyakoribb személyes találkozók 
b. gyakoribb telefonbeszélgetések 
c. gyakoribb e-mail levelezés 
d. közösségi média üzenetek 
e. más kommunikációs lehetőségek: …………………………...... 

11. Kérjük, hogy az alábbiak közül jelölje meg azokat, amik az Ön megítélése szerint nehezítik a 
szakemberek egymás közötti kommunikációját! (többet választhat) 

a. eltérő tudás és tapasztalat 
b. érintettség miatt eltérő hozzáállás, viszonyulás 
c. a hely és idő korlátozottsága 
d. egyéb 

12. Kérjük, az alábbiak közül jelölje meg azokat a megoldásokat, amelyekkel hathatósan lehetne 
javítani a szakemberek közötti kommunikációt! (többet választhat) 

a. gyakoribb személyes találkozók 
b. gyakoribb telefonbeszélgetések 
c. gyakoribb e-mail levelezés 
d. közösségi média üzenetek 
e. más kommunikációs lehetőségek: …………………………......... 

13. Mit gondol, mi okozza a legnagyobb késést az eltérő fejlődésű gyermekek ellátása során: 
8.1. a felismerés szakaszában (egyet választhat) 
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o a szülők nem rendelkeznek kellő ismerettel a gyermek egészséges fejlődéséről 
o a szakemberek nem vagy későn ismerik fel a jeleket 
o egyéb, éspedig: …….............................. 

8.2. a diagnózishoz jutás során (egyet választhat) 
o a szülők vagy az eltérést észlelő szakemberek késlekedése (kivár, nem küldi) 
o a szakellátás túlterheltsége 
o a szakellátás nehezen adja ki a fejlesztésre/további ellátásra jogosító diagnózist 
o egyéb, éspedig: ……........................................ 

8.3. a kezelés/fejlesztés/ellátás szakaszában (egyet választhat) 
o az ellátórendszer túlterheltsége 
o a szakemberhiány 
o a szülők halogatják a kezelést (mert pl. nem hiszi el, hogy a kezelés szükséges; 

másodvéleményre vár; bízik a spontán javulásban, a “csodában”; előbb 
tertmészetgyógyászhoz megy; stb.) 

o a családok anyagi helyzete, utazási nehézségek 
o a családok anyagi helyzete, utazási nehézségek 
o együttműködési képtelenség az ellátórendszerben és/vagy a családok részéről 
o egyéb, éspedig: ….......................................... 

 
14. Az Ön véleménye szerint előnyös-e, ha a családok egyszerre szeretnének többféle fejlesztést 

elérni a gyermekük számára? 
 igen / nem 

10.Az Ön véleménye szerint mennyire fontos a család szempontjából a civil szervezetek, szülői 
csoportok működése? Kérjük, osztályozza a fontosságot 1-től (egyáltalán nem) 5-ig (nagyon fontos)!  

1  !  2  !" " " 3  !" " " 4  !" " " 5  !"

"

15. Mit gondol, az Ön környezetében elegendő civil támogatás segíti az eltérő fejlődésű 
gyermekeket nevelő családokat?  

  igen/nem 

16. Kérjük, az alábbiak közül jelölje meg azokat, amelyeket az államnak támogatásként kellene 
nyújtania az eltérő fejlődésű gyermekeket nevelő családok számára? (többet választhat) 

a. munkaidő-kedvezmény a kezelés/fejlesztés igénybevételéhez 
b. megelőlegezett útiköltség a kezelés/fejlesztés helyszínére 
c. fejlesztő szolgáltatások ingyenessé tétele 
d. üdülési kedvezmények 
e. egyéb, éspedig: ………………………………………………. 

17. A tapasztalatai alapján milyen tényezők akadályozhatják egy gyermek optimális 
ellátását/fejlesztését? (többet választhat) 
o szülők együttműködése 
o szakemberek együttműködése 
o család anyagi nehézségei 
o ellátási/fejlesztési kapacitások szűkössége 
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a. ellátáshoz/fejlesztéshez való hozzáférés (nagy távolság, kedvezőtlen rendelési idő, 
stb.) 

b. egyéb, éspedig: ………………………………………………. 

 

C. Kedvező tapasztalatok 

18. Kérjük, írja le röviden, milyen kedvező tapasztalatot tud említeni a fejlődésben 
elmaradottnak tartott gyermekek ellátásával kapcsolatban! 

__________________________________________________________________________ 

 

 

D. Késési idők 

19. Kérjük, becsülje meg, átlagosan hány hónap telik el egy gyermeknél az eltérő fejlődés 
felismerésétől a diagnózisig? !"!   

20. Kérjük, becsülje meg, átlagosan hány hónap telik el egy gyermeknél  az eltérő fejlődést jelző 
diagnózistól a kezelésig? !"!  

 

Egyéb javaslatok, észrevételek a témával kapcsolatban: 

 

 

 

      Köszönjük válaszait! 


