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SZÜLŐI 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. Célunk, hogy a szülők aktívan és együttműködő partnerként vegyenek részt gyermekük 
fejlesztésének folyamatában, megismerjük azokat a nehézségeket, amelyek akadályozzák, késleltetik a 
gyermek fejlesztését, figyelembe vegyük javaslataikat a minél megfelelőbb ellátás fejlesztése érdekében.   

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

munkánkat. A kérdőív kitöltése önkéntes. A kitöltőre és az érintett gyermekre vonatkozó 

személyes adatot nem tartalmaz.   

      Köszönjük válaszait, javaslatait! 

A. Válaszoló azonosítása 

1. A kitöltő 
○ Édesanya 
○ Édesapa 
○ Nevelőanya 
○ Nevelőapa 
○ Egyéb:.............................. 

 
2. Melyik településen lakik? ..................................... 

 
3. Kérjük, válassza ki, hogy az alábbiak közül a legmagasabb iskolai végzettségét! 

(csak egyet választhat) 
○ 8 általános osztály vagy annál kevesebb 
○ középiskola érettségi nélkül 
○ középiskola érettségivel 
○ érettségi + OKJ 
○ egyetemi végzettség 

 

4. Rendelkezik-e egészségügyi végzettséggel? 
○ igen/nem 

5. Ha rendelkezik egészségügyi végzettséggel,  
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○ milyennel: _______________________________ 
○ hány éve dolgozik az egészségügyben? ____ 

6. 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.) 

B. Ellátást befolyásoló tényezők 

A következő kérdések a gyermekek eltérő fejlődésének felismerésével (1.), a diagnózis megállapításával 
(2.), a kezelésével (3.) és a család támogatásával (4.) kapcsolatos problémák azonosítására szolgálnak. 

7. Az eltérő fejlődésű gyermeke a kérdőív kitöltésekor mennyi idős?  ____ éves és ____ hónapos 

8. Felismerés 
Kérjük, válassza ki az alábbiak közül ki azt, aki legelőször vette észre, hogy gyermekének fejlődése 
eltér a megszokottól? (csak egyet választhat) 

○ szülő 
○ védőnő 
○ házi gyermekorvos/háziorvos 
○ bölcsődei vagy óvodai dolgozó 
○ iskolai pedagógus 
○ pszichológus 
○ szociális munkás, családsegítő munkatárs/mentor 
○ más személy: 

_______________________________ 

9. A gyermek akkor mennyi idős volt?   ____ éves és ____ hónapos 

10. Mit tanácsoltak, problémájával hova forduljon? Kérjük, az alábbiak közül válassza ki a javasolt 
lehetőséget! (csak egyet választhat) 

○ védőnőhöz 
○ házi gyermekorvoshoz 
○ fejlesztő szakemberhez (Dévény-terapeuta, TSMT terapeuta, gyógytornász, 

gyógypedagógus) 
○ pszichológushoz 
○ szakorvoshoz 
○ egyéb: _______________________________ 

  
11. Mennyi idő telt el az első felismeréstől a kivizsgálás megkezdéséig:  ____ hónap 
12. Mennyi idő telt el a kivizsgálás eredményétől a terápia, kezelések megkezdéséig:  ____ hónap 

 Diagnózis 
Kérjük, válassza ki, az alábbiak közül ki azt, aki megállapította először a diagnózist? 
(csak egyet választhat) 

○ házi gyermekorvos 
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○ szakorvos 
○ pszichológus 
○ pedagógiai szakszolgálat munkatársa 
○ más személy: 
_______________________________ 

13. Mi volt a diagnózis? 

_______________________________ 

14. A gyermek akkor mennyi idős volt?   ____ éves és ____ hónapos 

15. Kapott-e a gyermek az első diagnózis óta újabb diagnózist? (húzza alá a megfelelő választ!)  

igen / nem 

16. Ha kapott, mi a jelenlegi diagnózis? 

_______________________________ 

17. Az új diagnózis időpontjában a gyermek mennyi idős volt:  ____  éves és!____ hónapos 

18. Kezelés 
Kérjük, az alábbiak közül jelölje meg, hol kezelték először! (csak egyet választhat) 

○ fejlesztő szakember 
○ gyógypedagógus 
○ konduktor (mozgásterapeuta, gyógytornász) 
○ pszichológus 
○ szakorvos 
○ egyéb 

19. Milyen kezelést kapott első alkalommal? .................................................... 

20. A gyermek az első kezelés megkezdésekor mennyi idős volt?  ____  éves és ____  hónapos 

21. Jelenleg milyen kezelést kap gyermeke? 

_______________________________ 

22. Hogy látja, milyen könnyű a kezelésre vinnie a gyermekét? (csak egyet választhat) 
○ nem jelent problémát 
○ közepesen nehéz 
○ nagy nehézséget jelent 

23. Ha problémát jelent a kezelésre vinni gyermekét, az alábbiak közül mi jelent gondot?  
(többet választhat; ha nem jelent problémát, folytassa a következő kérdéssel!) 

○ a kezelés helyszínére utazás  igen / nem 
○ a kezelés időpontja nem megfelelő    igen / nem 
○ anyagi megterhelést jelent   igen / nem 
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○ egyéb nehezítő körülmény:.................................................... 

Támogatás 
24. Hogyan látja most, általában kapott-e megfelelő tájékoztatást  

○ gyermeke állapotáról      igen/nem 
○ kezelési lehetőségekről    igen/nem 
○ kezelés várható eredményéről  igen/nem 
○ gyermeke életkilátásairól   igen/nem 
○ segédeszközök beszerzéséről igen/nem 
○ családtámogatási ellátásokról  igen/nem 

25. Kapott-e anyagi támogatást eltérő fejlődésű gyermekek kezeléséhez?     igen/nem 

26. Kapott-e nem anyagi támogatást eltérő fejlődésű gyermekek kezeléséhez?     igen/nem 

27. Ön szerint milyen támogatásra lenne szüksége? 

_________________________________________________________________________ 

 C. Kedvező tapasztalatok, javaslatok: 
28. Kérjük, írja le röviden, milyen kedvező tapasztalatot tud említeni eltérő fejlődésű gyermeke 

ellátásával kapcsolatban!  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

29. Kérjük, írja le röviden eltérő fejlődésű gyermeke ellátásával kapcsolatos javaslatait! 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

       Köszönjük válaszait! 


