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2/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás
Védőnői feladatok a Veleszületett Rendellenességek Kóroki Monitor
Eset-Kontroll vizsgálatával kapcsolatban
Az iránymutatás célja: segítse a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a védőnői
feladatok egységes eljárásrendjének meghatározását és magasabb színvonalon történő
végzését.
Az iránymutatás alapjául szolgáló jogszabályok és módszertani levelek:
a) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
hatályos 1997. évi XLVII. törvény;
b) Módszertani útmutató a Veleszületett Fejlődési Rendellenességek és a Kóroki Monitor
bejelentésének rendjéről (2007.);
c) A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet;
d) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Kormány rendelet 3. számú melléklete;
e) Az Egészségügyi Minisztérium közleménye Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok
kézikönyvéről (1.0 változat) (MEES).[Egészségügyi Közlöny, 4. szám. 2007. február 21.
727-740.];
f) A vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése
lefolytatásának eljárásrendjéről szóló 23/2006. (V. 18.) EüM rendelet (11.§).

Veleszületett rendellenesség diagnosztizálása esetén a kezelőorvos a hatályos jogszabályok
alapján bejelentést tesz a gyermek egy éves koráig a Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartásába (VRONY). Amennyiben olyan veleszületett rendellenesség kerül
bejelentésre, amelynek oka nem teljesen tisztázott, akkor a létrejöttében szerepet játszó
kóreredeti okok vizsgálata és felderítése céljából a megelőzés érdekében az érintett adatai
átkerülnek a VRONY adatbázisán alapuló Kóroki Monitor (a továbbiakban: KM) rendszerbe.
Nem kerülnek KM vizsgálatra a minor anomáliák és a kromoszóma rendellenességek, kivéve
a Down-szindrómát.
Az élve, rendellenességgel született újszülött, csecsemő esetében a KM asszisztens a KM
egységcsomagot dupla borítékban küldi meg a területileg illetékes ÁNTSZ kistérségi/kerületi
vezető védőnő részére. A nagyobb zárt borítékban kísérőlevél és egy kisebb zárt boríték
található. A kísérőlevél és a kisebb zárt boríték név nélkül tartalmazza a rendellenességgel
született gyermek bejelentés szerinti lakcímét. E lakcím alapján kell eljuttatni a kisebb
borítékot a területileg illetékes védőnőnek/helyettesítő védőnőnek. Az egyes települések
kistérségekbe történő besorolása a 362/2006. (XII. 28.) rendeletben meghatározottak szerint
történik.
A KM egységcsomag a következő nyomtatványokat tartalmazza:
a) Kitöltési útmutató területi védőnőknek a Veleszületett Rendellenességek Országos
Felügyelete Kóroki Monitor kérdőíveihez (1. sz. melléklet)
b) Szülői tájékoztató a rendellenességgel született gyermek gondviselőjének (2. sz.
melléklet)
c) Kérdőív rendellenességgel, élve született gyermekről (3. sz. melléklet)
d) Szülői tájékoztató az egészséges gyermek gondviselőjének, 3 példányban (4. sz.
melléklet)
e) Kérdőív egészséges gyermekről, 3 példányban (5. sz. melléklet)
f) Válaszboríték (6. sz. melléklet)

1. A kistérségi/fővárosi kerületi vezető védőnő feladatai a Veleszületett Rendellenességek
Kóroki Monitor Eset-Kontroll vizsgálatával kapcsolatban:
1.1. Eljuttatja igazolható módon (pl.: írásos átadás-átvétel, postakönyv) a KM asszisztenstől
megkapott küldeményben található kisebb zárt borítékot (felbontás nélkül), a megadott
cím alapján a területileg illetékes védőnőnek/helyettesítő védőnőnek saját kezű
felbontásra.
1.2.A területi védőnő jelzése esetén (lásd 2.5 pont):
¾ kijelöli a kontroll csoportba bevonható, a gyermek lakhelyétől legfeljebb 25 km-re
található települést/kerületet,
¾ telefonon, vagy személyesen felkéri a választott település, körzet területi védőnőjét a
kontroll adatlapok kitöltésére,
¾ csak végső esetben engedhető meg, hogy (1) szomszédos naptári hónapban és/vagy (2)
szomszédos településen, illetve körzetben született, azonos nemű kontroll gyermek
kerüljön kiválasztásra. Januárban rendellenességgel született gyermek mellé azonban
nem választható előző év decemberi születésű, ill. decemberben született mellé
következő év januári születésű kontroll gyermek.
Az üres és a kitöltött kontroll kérdőívek átadása az érintett két területi védőnő között
írásos átvételi elismervény formájában történjen. Valamennyi adatlap Kóroki Monitorba
történő visszaküldéséért az a területi védőnő a felelős, akinek a területén a fejlődési
rendellenességgel született gyermek lakik.
2. A területi védőnő feladatai a Veleszületett Rendellenességek Kóroki Monitor EsetKontroll vizsgálatával kapcsolatban:
2.1. Felbontja az ÁNTSZ kistérségi/kerületi vezető védőnőtől érkezett KM egységcsomagot.
Felülvizsgálja a bejelentett gyermekre vonatkozó adatokat. Megállapítja, hogy a
körzetébe tartozik-e.
Az ÁNTSZ kistérségi/fővárosi kerületi vezető védőnőtől érkező KM szabványcsomagot kizárólag
a gondozásért felelős területileg illetékes védőnő (távolléte esetén az őt helyettesítő védőnő)
bonthatja fel és intézkedhet a leírtaknak megfelelően.

2.2. Felkeresi - előzetesen egyeztetett időpontban - a rendellenességgel született
(elhalálozott) gyermeket gondozó anyát/szülőt haladéktalanul, de legkésőbb a KM
szabványcsomag kézhezvételétől számított egy hónapon belül. A szülők érzéseire
empatikusan, értő figyelmet fordítva szóban ismerteti a Kóroki Monitor vizsgálatának
célját és jelentőségét - kiemelve az adatok bizalmas, az adatvédelem előírásainak
megfelelő kezelését - és átadja az írásos tájékoztatót is (2. sz. melléklet).
2.3. Kitölti a „Kérdőív rendellenességgel, élve született gyermekről” című nyomtatványt (3.
sz. melléklet) a gyermek szüleinek önkéntes, személyes közreműködésével, felajánlva
az interjú lehetőséget. (Ha a szülők nem kívánnak közreműködni a kérdőív kitöltésében,
megkéri őket, hogy erről írásban szíveskedjenek nyilatkozni a kérdőív végén. Ez esetben
a kontroll kérdőívek sem kerülnek kitöltésre. A KM dokumentumokat visszaküldi a
válaszborítékban a Felügyeletnek.)
2.4. Kiválaszt három egészséges „kontroll” gyermeket a rendellenességgel született gyermek
mellé. Mindhárom kontroll gyermeknek az alább felsorolt kritériumoknak kell
megfelelni:
a) Gyermek neme: azonos nemű a rendellenességgel született, gyermekkel;
b) Születési idő: azonos naptári hónapban született, mint a rendellenességgel született
gyermek;
c) Születési hely: ugyanarról a környékről, kerületből, településről származik, mint a
rendellenességgel született gyermek.
2.5. Felkeresi a kontroll gyermekek szüleit is a 2.2. pontban leírtaknak megfelelően eljárva,
biztosítja számukra a tájékoztatót is (4. sz. melléklet) és a szülőkkel együtt kitölti
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1. sz. melléklet

VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET
ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI
MÓDSZERTANI KÖZPONT

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: (1) 476 1129
Fax: (1) 476 1129

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TERÜLETI VÉDŐNŐKNEK
A VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET KÓROKI MONITOR
KÉRDŐÍVEIHEZ

Kedves Kolléganő!
A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásba (VRONY) bejelentett adatok - a
törvényi előírás alapján1 - átkerülnek a Kóroki Monitor adatgyűjtési rendszerébe, mely a veleszületett
rendellenességek ok-okozati összefüggéseit vizsgálja 1980 óta. A 2005. évi XLIX. törvény
rendelkezése alapján a korábbi évek gyakorlatát folytatva, az élve, rendellenességgel született
gyermekekről történő adatgyűjtést a gyermek lakhelye szerint területileg illetékes védőnő végzi.
A Kóroki Monitor adatgyűjtése a kórokok felderítését szolgálja, és a rendellenességet
esetlegesen kialakító hatások szempontjából vizsgálja a környezeti vagy maternális hatásokat. Ezért a
monitoring működés elengedhetetlen feltétele, hogy a rendellenes gyermek születéséhez vezető
várandósság alatti tényezők mellett az egészséges gyermekek (kontroll paciensek) várandósság alatti
körülményeit is megvizsgáljuk és összehasonlítsuk.
A Kóroki Monitor (KM) szabványcsomag a következő nyomtatványokat tartalmazza:
a) Kitöltési útmutató területi védőnőknek a Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete
Kóroki Monitor kérdőíveihez (1. sz. melléklet)
b) Szülői tájékoztató a rendellenességgel született gyermek gondviselőjének (2. sz. melléklet)
c) Kérdőív rendellenességgel, élve született gyermekről (3. sz. melléklet)
d) Szülői tájékoztató az egészséges gyermek gondviselőjének, 3 példányban (4. sz. melléklet)
e) Kérdőív egészséges gyermekről, 3 példányban (5. sz. melléklet)
f) Válaszboríték (6. sz. melléklet)
Fontos tudnivaló a „Kérdőív rendellenességgel, élve született gyermekről” című nyomtatvány
kitöltéséhez:
− A kérdőív kitöltése a szülőkkel (törvényes képviselőkkel) előzetesen egyeztetett, személyes
találkozás alkalmával - lehetőség szerint interjú formájában, önkéntes alapon történhet.
Szükséges empatikusan, értő figyelemmel elmagyarázni a Kóroki Monitor vizsgálatának
célját és jelentőségét a megelőzés szempontjából.
− Amennyiben szükséges, az anya várandós gondozási könyvében és törzslapjában szereplő
adatokkal kiegészíthetők a várandóssággal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok (betegség,
gyógyszerszedés /vitaminok, ásványi anyagok is!/ stb.).

1

Az 1997. évi törvény XLVII. és a 2004. évi XXVI., illetve a 2005. évi XLIX. törvény kimondja:

„16.§ (1) Amennyiben az érintett újszülött a Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerinti valamely veleszületett rendellenességben
szenved, a … kezelést végző orvos az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint törvényes képviselője nevét és lakcímét
továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére.
(2) Amennyiben a magzatnál olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet eredményezhet, az (1) bekezdés szerint kell
eljárni azzal, hogy az érintett személyazonosító adatain a várandós nő adatait kell érteni.
"(3) A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv az (1) bekezdés szerint hozzá beérkezett adatok alapján a
veleszületett fejlődési rendellenességek feltárása céljából, azok megelőzése érdekében elkészített kérdőívet megküldi a gondozást végző területi
védőnő számára, aki azt a törvényes képviselő önkéntes tájékoztatása alapján kitölti, és visszaküldi a Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása részére.
(4) Spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés esetén a (3) bekezdés szerinti kérdőívet a kezelőorvos tölti ki."
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− Szükséges, hogy a szülő(k) foglalkozásával kapcsolatos kérdések megválaszolásakor pontos
megnevezéseket használjanak.
− Fontos, hogy – beleegyezés, vagy a vizsgálatban való részvétel megtagadása esetén - a kérdőív
végén található Nyilatkozat aláírásra kerüljön.
− A kérdőív a kézhezvételtől számított minél előbb, de 1 hónapon belül kerüljön kitöltésre és a
mellékelt válaszborítékban visszaküldésre a Veleszületett Rendellenesség Felügyelet részére.
Fontos tudnivaló a „Kérdőív egészséges kontroll gyermekről” című nyomtatvány kitöltéséhez:
− A rendellenességgel született gyermekek, mellé 3 egészséges kontroll gyermek kerül
kiválasztásra. Mindhárom kontroll gyermeknek az alább felsorolt kritériumoknak kell
megfelelnie:
a) Gyermek neme: azonos nemű a rendellenességgel született, gyermekkel;
b) Születési idő: azonos naptári hónapban született, mint a rendellenességgel született
gyermek;
c) Születési hely: ugyanarról a környékről, kerületből, településről származik, mint a
rendellenességgel született gyermek.
− Amennyiben a kontroll csoportba nincs elegendő bevonható gyermek az érintett településen,
illetve védőnői körzetben, akkor a kistérségi/kerületi vezető védőnőnek haladéktalanul jelezni
kell.
Gyakran felmerülő kérdések és problémák:
• Kérjük, figyeljenek az azonosító számokra! A kontroll Kérdőívek azonosító számának egyeznie
kell a rendellenességről kitöltendő Kérdőív azonosító számával.
• Rendellenességgel született gyermek ikertestvére nem lehet kontroll!
• Kérjük kitölteni a Kérdőíveket akkor is, ha meghalt a rendellenességgel született gyermek!
• Ha a Kérdőív kézhezvétele előtt elköltöztek a rendellenességgel született gyermek szülei, a
kontroll Kérdőívek felvétele ebben az esetben is a rendellenes gyermek édesanyjának terhesség
alatti tartózkodási helyéről, tehát ugyanarról a településről vagy környékéről történjen! Kérjük,
adják meg a rendellenes gyermek szüleinek új címét, hogy a Felügyelet továbbítani tudja a
Kérdőívet a megadott címre.
• Előfordulhat, hogy egy rendellenesség spontán gyógyul vagy más rendellenességet (is)
diagnosztizáltak, mint ami a nyilvántartásunkban szerepel. Ebben az esetben is töltsék ki a
kérdőíveket, melyet jelezni szükséges az illetékes házi gyermekorvosnak/háziorvosnak és kérjék
meg az orvos rövid nyilatkozatát a tényállásról.
• A munkahely, foglalkozás megjelölésekor sokszor a 'vállalkozó' szó szerepel. Kérjük, jelöljék
meg, hogy milyen ágazati területen folyik a vállalkozás. A munka jellegének megjelölésével
ugyancsak segíteni tudják a feldolgozást.

Munkáját és szíves együttműködését őszintén köszönjük!
Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete

2/2.

2. sz. melléklet

VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET
ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI
MÓDSZERTANI KÖZPONT

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: (1) 476 1129
Fax: (1) 476 1129

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ A RENDELLENESSÉGGEL SZÜLETETT GYERMEK
GONDVISELŐJÉNEK
Kedves Szülők!
A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása adatai alapján1 tudomásunk van arról,
hogy az Önök gyermekénél veleszületett rendellenességet állapítottak meg. A Veleszületett
Rendellenesség Felügyelet fő célja a fejlődési rendellenességek okainak feltárása és megelőzésük
elősegítése, melyhez kérjük a segítségét.
Sajnos, a rendellenességek jelentős részében a kiváltó okok a mai napig nem teljesen
tisztázottak. Ezért a veleszületett rendellenességek okainak feltárása érdekében egy ”Kóroki
Monitor” rendszert működtetünk. Ennek keretében valamennyi rendellenességgel született
újszülöttről, csecsemőről kérdőíves vizsgálat segítségével gyűjtünk adatokat; az ok-okozati
tényezők jobb megismerése érdekében. Az adatok az adatvédelmi törvény előírásainak szigorú
betartásával kerülnek rögzítésre és statisztikai elemzésre.
Kérjük, hogy védőnője segítségével a „Kérdőív rendellenességgel, élve született
gyermekről” elnevezésű nyomtatvány kérdéseit válaszolják meg és a végén található Nyilatkozat
aláírásával, tegyék lehetővé, hogy kapcsolatban maradhassunk, és a későbbiek folyamán is
felkereshessük Önöket.
Kérjük, hogy a Kérdőívben szereplő kérdéseket pontosan válaszolják meg, hogy az
előfordult rendellenesség kialakulásának okait sikeresen felderíthessük. Az adatokat az orvosi
titoktartás követelményeinek betartásával kezeljük, az adatok feldolgozása név nélkül
történik, egyedi adatokat külső adatkérőnek nem szolgáltatunk!
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel:
Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete

1
Az 1997. évi törvény XLVII. és a 2004. évi XXVI., illetve a 2005. évi XLIX. törvény kimondja:
„16.§ (1) Amennyiben az érintett újszülött a Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerinti valamely veleszületett rendellenességben
szenved, a … kezelést végző orvos az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint törvényes képviselője nevét és lakcímét
továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére.
(2) Amennyiben a magzatnál olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet eredményezhet, az (1) bekezdés szerint
kell eljárni azzal, hogy az érintett személyazonosító adatain a várandós nő adatait kell érteni.
"(3) A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv az (1) bekezdés szerint hozzá beérkezett adatok alapján a
veleszületett fejlődési rendellenességek feltárása céljából, azok megelőzése érdekében elkészített kérdőívet megküldi a gondozást végző
területi védőnő számára, aki azt a törvényes képviselő önkéntes tájékoztatása alapján kitölti, és visszaküldi a Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása részére.
(4) Spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés esetén a (3) bekezdés szerinti kérdőívet a kezelőorvos tölti ki."

3. sz. melléklet
VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET
Azonosító
ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI MÓDSZERTANI KÖZPONT
1966 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 1-476-1129

szám:

0
A Felügyelet tölti ki!

KÉRDŐÍV RENDELLENESSÉGGEL, ÉLVE SZÜLETETT GYERMEKRŐL
Az adatszolgáltatás a törvényes képviselő önkéntes tájékoztatása alapján történik

A GYERMEK ADATAI

(A kérdőív valamennyi *-gal jelölt kérdésénél a megfelelő választ elegendő aláhúzással jelölni.)

Gyermek neve:

…….........................................................………………………………...............................

1. Születés ideje (év, hó, nap):
2. Várandóssági hét:

3. Súly (g):

4. Nem:∗

1 fiú

2 lány

5. Szülészeti esemény típusa:∗

1 élve születés

2 halva születés

6. Születés típusa:∗

1 egyes

2 kettes (iker)

7. Állandó lakcím:

3 ismeretlen

4 intersex

9 ismeretlen
3 hármas

4 négyes

…......................................... (város/község)…………………….(utca, házszám)

8. A rendellenesség(ek) megnevezése: ............................................................................……………….……...................................
…….........................................................………………………………................................
9. Anyja neve:
I.

…….........................................................………………………………................................

AZ APA ADATAI

1. Születési éve:
2. Iskolai végzettsége:∗

1 egyetem, főiskola
2 technikum, érettségi
4 nyolc osztály (általános iskola)

3 szakmunkásképző
5 nyolc osztálynál kevesebb

3. Tényleges foglalkozása (a fogantatás idejében): .………………….............................................................................................
4. Dohányzott-e az elmúlt évben:∗
Ha igen, mennyit?∗
1. 10 szál alatt/nap

nem igen
2. 10–20 szál/nap

5. Fogyasztott-e alkoholos italt az elmúlt évben:∗ nem
Ha igen, mit és milyen gyakorisággal?∗
1 sört, bort:
1. havonta / kevesebbszer
2 égetett szeszt:
1. havonta / kevesebbszer
3 sört, bort, égetett szeszt: 1. havonta / kevesebbszer

3. 20–30 szál/nap 4. 30 szál fölött/nap 9 ismeretlen

igen

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

6. Használt-e valamilyen drogot az elmúlt években?:∗

nem

3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben

igen

Ha igen, milyen drogot, milyen gyakorisággal?∗
1. túlzott gyógyszer:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
2. marihuana, hasis:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
3. "szipu”:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
4. máktea (ópium):
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
5. LSD, extasy:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
6. heroin:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
7. kokain:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
8. egyéb
…………………………….………………………………………………………………….................
7. Kapcsolatba került-e fémekkel, vegyszerekkel az elmúlt években? :∗
Ha igen, mivel?∗
1.- fém
2.- gáz
3.- oldószer
4.- műanyagok
5.- növényvédő szerek
6.- egyéb vegyi anyagok

nem

igen

(ólom, alumínium, antimon, arzén, bárium, cink, foszfor, higany, kadmium, króm, nikkel, réz, titán)
(szén-dioxid, hidrogén-cianid, kén-hidrogén, ammónia, fluor, formaldahid, kén-dioxid, klór, sósav)
(aceton, acetát, alkoholok, benzin, dioxán, etilénglikol, benzol, toluol)
(fenoplasztok, poliamidok, poliészterek, polomerizációs műanyagok, epoxigyanták, poliuretánok)
….…………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………..

II.

CSALÁDI ADATOK

1. Amennyiben a gyermek rendellenessége vagy más veleszületett rendellenesség előfordult a családban, kérjük, írja le,
mely családtagnál (apa, anya, fiútestvérek, lánytestvérek):
családtag

rendellenesség megnevezése

.....................…………...........................

..........................................................................................

.....................…………...........................

..........................................................................................

.......................………….........................

..........................................................................................

2. A család szociális státusza :∗ (a következő skálán kérjük jelölje, hová sorolja családja jelenlegi szociális státuszát.
Az 1-es az nagyon rossz szociális helyzetet, a 3-as az országos átlagot, az 5-ös a nagyon jó élet-körülményt jelenti)
1
IV.

2

3

4

5

AZ ANYA ADATAI (A várandóssággel kapcsolatos kérdések a rendellenes gyermek várandósságre vonatkoznak!)

1. Születési idő (év, hó, nap):
2. Iskolai végzettsége:∗

1 egyetem, főiskola
4 nyolc osztály (általános iskola)

2 technikum, érettségi
5 nyolc osztálynál kevesebb

3 szakmunkásképző

3. Tényleges foglalkozás (a fogantatás és a várandósság idejében):...............………………………...........................................
4. Családi állapota:∗

1 házas

2 együtt élő

3 hajadon

4 elvált

5 özvegy

6 különélő

9 ismeretlen

5. Korábban élve született gyermekeinek adatai (ikrek esetén az ikertestvér adatai is):
Neme

Születési év, hó, nap

Születési súly (g)

Jelenlegi állapot*

…...............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…. ..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

6. Halva született gyermekeinek száma: …...............

születési ideje (év): .....…………….....................................

7. Spontán vetélések száma: ........................……………............

ideje (év): ...................……………......................................

8. Méhen kívüli terhességek száma: ................……………...….

ideje (év): ...................……………......................................

9. Művi abortuszok száma: …………………………………..…

ideje (év): ...................……………......................................

10. Hogyan védekeztek a várandósság előtt:∗
1 nem védekeztek
5 spirál-hurok
9 hüvelygolyó

2 naptármódszer
3 megszakított érintkezés
6 gumióvszer
7 pesszárium
10 egyéb: .......................................................

4 fogamzásgátló tabletta
8 hüvelyöblítés

11. A várandósság bekövetkezése előtt hány hónappal hagyták abba a fogamzásgátlást?
A fogamzásgátlás elhagyása és a fogamzás között eltelt női ciklus(ok) száma: ………….....................………………….....
12. Szükség volt-e orvosi kezelésre a várandós állapot eléréséhez:∗ nem
Ha igen, kit kezeltek:∗
anyát

igen
apát

mindkettőt

A kezelés(ek) leírása: ........................………………….............................................................................................................
13. Az utolsó havi vérzés első napja:
14. A szülés várt időpontja:

15. Magassága (cm)
16. Anya testsúlya (kg) a várandós állapotot megelőzően
17. Anya súlygyarapodása várandósság alatt (kg):
18.Dohányzott-e a várandósság alatt:∗
Ha igen, mennyit?∗
1. 10 szál alatt/nap

2. 10–20 szál/nap

A várandósság mely hónapjaiban (karikázza be):

nem igen
3. 20–30 szál/nap

4. 30 szál fölött/nap

9. ismeretlen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19.Várandósság alatt ki volt-e téve passzív dohányzásnak? ∗
nem igen
Ha igen a várandósság mely hónapjaiban (karikázza be): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Fogyasztott-e alkoholos italt a várandósság idején?:∗
Ha igen, mit, milyen gyakorisággal?∗
1 sört, bort:
1. havonta / kevesebbszer
2 égetett szeszt:
1. havonta / kevesebbszer
3 sört, bort, égetett szeszt: 1. havonta / kevesebbszer

nem

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

igen
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

21. Használt-e valamilyen drogot a várandósság idején vagy közvetlenül előtte?:∗ nem
Ha igen, milyen drogot, milyen gyakorisággal?∗
1. túlzott gyógyszer :
1. havonta / kevesebbszer
2. marihuana, hasis:
1. havonta / kevesebbszer
3. "szipu”:
1. havonta / kevesebbszer
4. máktea (ópium):
1. havonta / kevesebbszer
5. LSD, extasy :
1. havonta / kevesebbszer
6. heroin:
1. havonta / kevesebbszer
7. kokain:
1. havonta / kevesebbszer
8. egyéb .................

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

22. Munkakörülményei a várandósság alatt:∗
1 teljesen veszélytelen
2 sugárveszély
6 túlzott zaj
7 fizikailag kimerítő

3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

3 fertőzésveszély
8 idegileg kimerítő

4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
igen
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben

4 vegyszerveszély
5 túlzott hőhatás
9 egyéb: .......................................................

23. A várandósság mely hónapjaiban dolgozott (karikázza be): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Kapcsolatba került-e fémekkel, vegyszerekkel várandóssága alatt vagy azt megelőzően? :∗
Ha igen, mivel?∗
1.- fém
2.- gáz
3.- oldószer
4.- műanyagok
5.- növényvédő szerek
6.- egyéb vegyi anyagok

nem

igen

(ólom, alumínium, antimon, arzén, bárium, cink, foszfor, higany, kadmium, króm, nikkel, réz, titán)
(szén-dioxid, hidrogén-cianid, kén-hidrogén, ammónia, fluor, formaldahid, kén-dioxid, klór, sósav)
(aceton, acetát, alkoholok, benzin, dioxán, etilénglikol, benzol, toluol)
(fenoplasztok, poliamidok, poliészterek, polomerizációs műanyagok, epoxigyanták, poliuretánok)
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

25. Milyen heveny és idült betegségei voltak a várandósság előtt és alatt (beleértve a várandós állapottal kapcsolatos
komplikációkat), illetve ezek a várandós állapot melyik hónapjaiban fordultak elő?
fogamzás időpontja
betegség megnevezése
várandósságot megelőző hónapokban várandósság hónapjai alatt
.............................................……………....................

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

..............................................................……………....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

...............................................................……………..

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

..............................................................……………...

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.............................................................…………….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Milyen gyógyszereket szedett a várandósság előtt és alatt (pontos megnevezés, napi adagolás, gyógyszerszedés időpontja)
fogamzás időpontja
gyógyszer megnevezése

adag / nap

várandósságot megelőző várandósság hónapjai alatt
hónapokban

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Diagnosztizáltak-e a rendellenességet a várandósság ideje alatt?∗ nem
Ha igen, milyen vizsgálattal?

igen

1 ultrahang

2 anyai vérvizsgálat

3 chorion biopszia

4 amnioncentézis

5 köldökzsinór-vér vétel

6 Rtg

7 egyéb: ………………………………………………………………………
28. Tartózkodási helye a várandósság idejében:

………………............................................. (város/község)

29. Véleménye szerint miért alakult ki a rendellenesség? ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
30. Megjegyzés: ..............................……………………….............................................................................................................
....................................................……………………..................................................................................................................
A kérdőívet kitöltő neve:
Címe:

.......……………………………………………………………...............................................
……….……………………………………..................................................

Telefonszáma:

............……………....……………………………………………............................................

Kitöltés dátuma:

.. ………………………...............

Köszönjük szíves együttműködését!
NYILATKOZAT
Alulírott szülő hozzájárulok, hogy a Felügyelet munkatársai, amennyiben szükséges - az adott rendellenesség okainak és
a kóreredet további vizsgálata céljából - levélben megkereshessenek minket.
............................................,, 20....... ............................ hó .......... nap
............................................
Törvényes képviselő olvasható aláírása
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Alulírott szülő nem kívánok részt venni a Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelet, Kóroki Monitor törvény
által elrendelt vizsgálatában, amelynek alapvető célja a rendellenességek okainak felderítése, a megelőzés érdekében.
............................................, , 20....... ............................ hó .......... nap
............................................
Törvényes képviselő olvasható aláírása

4. sz. melléklet

VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET
ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI
MÓDSZERTANI KÖZPONT

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
Tel: (1) 476 1129
Fax: (1) 476 1129

SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGES GYERMEK GONDVISELŐJÉNEK
Kedves Szülők!
A Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete fő feladata a veleszületett
rendellenességek okainak kivizsgálása, feltárása1 és megelőzésük elősegítése. Önöket azért
választotta ki a védőnőjük a vizsgálat kontroll csoportjába, mert gyermekük, illetve a vele
való várandósság körülményei alkalmasak a rendellenes gyermeket világra hozó anyák
körülményeivel való összehasonlítására. Kérdőíves vizsgálat keretében gyűjtünk adatokat
az ok-okozati tényezők jobb megismerése érdekében, amelyek később elemzésre kerülnek.
Ennek érdekében kérjük, tegyék lehetővé, hogy a védőnőjük segítségével a „Kérdőív
egészséges kontroll gyermekről” című kérdőív kitöltésre kerülhessen.
A rendellenességek megelőzéshez nélkülözhetetlen az okok pontos ismerete. Sajnos, a
rendellenességek jelentős részében a kiváltó okok a mai napig nem teljesen tisztázottak. A
rendellenességgel sújtott gyermekek adatai elemzésének szakszerű értékelése azonban
csakis egészséges gyermeket szült anyák körülményeivel összehasonlítva értékelhetők.
Az Önök által szolgáltatott adatok név nélkül, kódolt formában kerülnek rögzítésre és
az adatokat bizalmasan, az adatvédelem előírásainak betartásával kezeljük.
Együttműködésük hozzájárul a veleszületett rendellenességek okainak pontosabb
megismeréséhez, ezáltal jövőbeli előfordulásuk csökkentéséhez.
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel:
Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyelete

1

Az 1997. évi törvény XLVII. és a 2004. évi XXVI., illetve a 2005. évi XLIX. törvény kimondja:

„16.§ (1) Amennyiben az érintett újszülött a Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerinti valamely veleszületett rendellenességben
szenved, a … kezelést végző orvos az érintett személyazonosító és egészségügyi adatait, valamint törvényes képviselője nevét és lakcímét
továbbítja a külön jogszabály szerint vezetett Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása részére.
(2) Amennyiben a magzatnál olyan elváltozást észlelnek, amely veleszületett rendellenességet eredményezhet, az (1) bekezdés szerint
kell eljárni azzal, hogy az érintett személyazonosító adatain a várandós nő adatait kell érteni.
"(3) A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartását vezető szerv az (1) bekezdés szerint hozzá beérkezett adatok alapján a
veleszületett fejlődési rendellenességek feltárása céljából, azok megelőzése érdekében elkészített kérdőívet megküldi a gondozást végző
területi védőnő számára, aki azt a törvényes képviselő önkéntes tájékoztatása alapján kitölti, és visszaküldi a Veleszületett Rendellenességek
Országos Nyilvántartása részére.
(4) Spontán vagy indukált magzati halálozás, illetve halvaszületés esetén a (3) bekezdés szerinti kérdőívet a kezelőorvos tölti ki."

5. sz. melléklet
VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉG FELÜGYELET
Azonosító
ORSZÁGOS SZAKFELÜGYELETI MÓDSZERTANI KÖZPONT
1966 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 1-476-1129

szám:
A Felügyelet tölti ki!

KÉRDŐÍV EGÉSZSÉGES KONTROLL GYERMEKRŐL
Az adatszolgáltatás önkéntes

A GYERMEK ADATAI

(A kérdőív valamennyi *-gal jelölt kérdésénél a megfelelő választ elegendő aláhúzással jelölni.)

1. Születés ideje (év, hó, nap):
2. Várandóssági hét:

3. Súly (g):

4. Nem:∗

1 fiú

2 lány

6. Születés típusa:∗

1 egyes

2 kettes (iker)

7. Állandó lakcím:

I.

3 hármas

4 négyes

…................................................................................................... (város/község)

AZ APA ADATAI

1. Születési éve:
2. Iskolai végzettsége:∗

1 egyetem, főiskola
2 technikum, érettségi
4 nyolc osztály (általános iskola)

3 szakmunkásképző
5 nyolc osztálynál kevesebb

3. Tényleges foglalkozás ( fogantatás idejében):.........................................................................................................................
4. Dohányzott-e az elmúlt évben:∗
Ha igen, mennyit?∗
1. 10 szál alatt/nap

nem igen
2. 10–20 szál/nap

5. Fogyasztott-e alkoholos italt az elmúlt évben:∗ nem
Ha igen, mit és milyen gyakorisággal?∗
1 sört, bort:
1. havonta / kevesebbszer
2 égetett szeszt:
1. havonta / kevesebbszer
3 sört, bort, égetett szeszt: 1. havonta / kevesebbszer

3. 20–30 szál/nap 4. 30 szál fölött/nap 9 ismeretlen

igen

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

6. Használt-e valamilyen drogot az elmúlt években?:∗

nem

3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben

igen

Ha igen, milyen drogot, milyen gyakorisággal?∗
1. túlzott gyógyszer:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
2. marihuana, hasis:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
3. "szipu”:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
4. máktea (ópium):
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
5. LSD, extasy:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
6. heroin:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
7. kokain:
1. havonta / kevesebbszer 2. havonta 2-3-szor 3. hetente 2-3-szor
4. hetente 4-vagy több esetben
8. egyéb
…………………………….………………………………………………………………….................
7. Kapcsolatba került-e fémekkel, vegyszerekkel az elmúlt években? :∗
Ha igen, mivel?∗
1.- fém
2.- gáz
3.- oldószer
4.- műanyagok
5.- növényvédő szerek
6.- egyéb vegyi anyagok

nem

igen

(ólom, alumínium, antimon, arzén, bárium, cink, foszfor, higany, kadmium, króm, nikkel, réz, titán)
(szén-dioxid, hidrogén-cianid, kén-hidrogén, ammónia, fluor, formaldahid, kén-dioxid, klór, sósav)
(aceton, acetát, alkoholok, benzin, dioxán, etilénglikol, benzol, toluol)
(fenoplasztok, poliamidok, poliészterek, polomerizációs műanyagok, epoxigyanták, poliuretánok)
….…………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………..

II.

CSALÁDI ADATOK

1. Amennyiben családjukban bármilyen veleszületett rendellenesség előfordult, kérjük, írja le, hogy mely családtagnál
(apa, anya, fiútestvérek, lánytestvérek):
családtag

rendellenesség megnevezése

.....................…………...........................

..........................................................................................

.....................…………...........................

..........................................................................................

.......................………….........................

..........................................................................................

2. A család szociális státusza :∗ (a következő skálán kérjük jelölje, hová sorolja családja jelenlegi szociális státuszát.
Az 1-es az nagyon rossz szociális helyzetet, a 3-as az országos átlagot, az 5-ös a nagyon jó élet-körülményt jelenti)
1
IV.

2

3

4

5

AZ ANYA ADATAI

1. Születési idő (év, hó, nap):
2. Iskolai végzettsége:∗

1 egyetem, főiskola
4 nyolc osztály (általános iskola)

2 technikum, érettségi
5 nyolc osztálynál kevesebb

3 szakmunkásképző

3. Tényleges foglalkozás (a fogantatás és a várandósság idejében):....................……………………….........................................
4. Családi állapota:∗

1 házas

2 együtt élő

3 hajadon

4 elvált

5 özvegy

6 különélő

9 ismeretlen

5. Korábban élve született gyermekeinek adatai (ikrek esetén az ikertestvér adatai is):
Neme

Születési év, hó, nap

Születési súly (g)

Jelenlegi állapot*

…...............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…. ..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

…..............................

1-él, egészséges

2-él, beteg

3-meghalt

6. Halva született gyermekeinek száma: …...............

születési ideje (év): .....…………….....................................

7. Spontán vetélések száma: ........................……………............

ideje (év): ...................……………......................................

8. Méhen kívüli terhességek száma:................……………...….

ideje (év): ...................……………......................................

9. Művi abortuszok száma: …………………………………..…

ideje (év): ...................……………......................................

10. Hogyan védekeztek a várandósság előtt:∗
1 nem védekeztek
5 spirál-hurok
9 hüvelygolyó

2 naptármódszer
3 megszakított érintkezés
6 gumióvszer
7 pesszárium
10 egyéb: .......................................................

4 fogamzásgátló tabletta
8 hüvelyöblítés

11. A várandósság bekövetkezése előtt hány hónappal hagyták abba a fogamzásgátlást?
A fogamzásgátlás elhagyása és a fogamzás között eltelt női ciklus(ok) száma: ………….....................………………….....
12. Szükség volt-e orvosi kezelésre a várandós állapot eléréséhez:∗ nem igen
Ha igen, kit kezeltek:∗
anyát apát
mindkettőt
A kezelés(ek) leírása: ........................………………….............................................................................................................
13. Az utolsó havi vérzés első napja:
14. A szülés várt időpontja:

15. Anya magassága (cm)
16. Anya testsúlya (kg) a várandós állapotot megelőzően:
17. Anya súlygyarapodása várandósság alatt (kg):
18. Dohányzott-e várandósság alatt:∗
Ha igen, mennyit?∗

1. 10 szál alatt/nap

nem

2. 10–20 szál/nap

igen

3. 20–30 szál/nap

4. 30 szál fölött/nap

9. ismeretlen

A várandósság mely hónapjaiban (karikázza be): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
19.Várandósság alatt ki volt-e téve passzív dohányzásnak? ∗
nem igen
Ha igen a várandósság mely hónapjaiban (karikázza be): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20. Fogyasztott-e alkoholos italt a várandósság idején?:∗
Ha igen, mit, milyen gyakorisággal?∗
1 sört, bort:
1. havonta / kevesebbszer
2 égetett szeszt:
1. havonta / kevesebbszer
3 sört, bort, égetett szeszt: 1. havonta / kevesebbszer

nem

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

igen
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

21. Használt-e valamilyen drogot a várandósság idején vagy közvetlenül előtte?:∗ nem
Ha igen, milyen drogot, milyen gyakorisággal?∗
1. túlzott gyógyszer :
1. havonta / kevesebbszer
2. marihuana, hasis:
1. havonta / kevesebbszer
3. "szipu”:
1. havonta / kevesebbszer
4. máktea (ópium):
1. havonta / kevesebbszer
5. LSD, extasy :
1. havonta / kevesebbszer
6. heroin:
1. havonta / kevesebbszer
7. kokain:
1. havonta / kevesebbszer
8. egyéb .................

2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor
2. havonta 2-3-szor

22. Munkakörülményei a várandósság alatt:∗
1 teljesen veszélytelen
2 sugárveszély
6 túlzott zaj
7 fizikailag kimerítő

3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor
3. hetente 2-3-szor

3 fertőzésveszély
8 idegileg kimerítő

4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
igen
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben
4. hetente 4-vagy több esetben

4 vegyszerveszély
5 túlzott hőhatás
9 egyéb: .......................................................

23. A várandósság mely hónapjaiban dolgozott (karikázza be): 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24. Kapcsolatba kerül-e fémekkel, vegyszerekkel várandóssága alatt vagy azt megelőzően? :∗
nem igen
Ha igen, mivel?∗
1.- fém
(ólom, alumínium, antimon, arzén, bárium, cink, foszfor, higany, kadmium, króm, nikkel, réz, titán)
2.- gáz
(szén-dioxid, hidrogén-cianid, kén-hidrogén, ammónia, fluor, formaldahid, kén-dioxid, klór, sósav)
3.- oldószer
(aceton, acetát, alkoholok, benzin, dioxán, etilénglikol, benzol, toluol)
4.- műanyagok
(fenoplasztok, poliamidok, poliészterek, polomerizációs műanyagok, epoxigyanták, poliuretánok)
5.- növényvédő szerek
………………………………………………………………………………………………
6.- egyéb vegyi anyagok ……………………………………………………………………………………………..
25. Milyen heveny és idült betegségei voltak a várandósság előtt és alatt (beleértve a várandós állapottal kapcsolatos
komplikációkat), illetve ezek a várandós állapot melyik hónapjaiban fordultak elő.
fogamzás időpontja
betegség megnevezése

várandósságot megelőző hónapokban várandósság hónapjai alatt

.............................................……………....................

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

..............................................................……………....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

............................................................……………......

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

...............................................................……………..

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

..............................................................……………...

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.............................................................…………….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26. Milyen gyógyszereket szedett a várandósság előtt és alatt (pontos megnevezés, napi adagolás, gyógyszerszedés időpontja)
fogamzás időpontja
gyógyszer megnevezése

adag / nap

várandósságot megelőző várandósság hónapjai alatt
hónapokban
3 2 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

…...........................................................

….…x….....

3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

27. Tartózkodási helye a várandósság idejében:

..……………………................................... (város/község)

28. Megjegyzés: ..............................……………………….............................................................................................................
....................................................……………………..................................................................................................................

A kérdőívet kitöltő neve: .......……………………………………………………………...............................................
Címe:

……….……………………………………..................................................

Telefonszáma:

............……………....……………………………………………............................................

Kitöltés dátuma:

.…. ………………………...............

Köszönjük szíves együttműködését!

7. sz. melléklet

Folyamatábra
a 2/2007. sz. Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatáshoz

ORVOS
FELADATAI
ORVOS

VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGEK
KISTÉRSÉGI/KERÜLETI
TERÜLETI VÉDŐNŐ
ORSZÁGOS VRONY
FELÜGYELETE (VROF) KISTÉRSÉGI/KERÜLETI
FELADATAI
VEZETŐ VÉDŐNŐ FELADATAI
FELADATAI
TERÜLETI
VÉDÕNÕ
VEZETÕ VÉDÕNÕ

Veleszületett
Veleszületett
rendellenességet
Rendellenességet
észlelő
/ diagnosztizáló
észlelõ/diagnosztizáló
orvos

Bejelentés
megtétele a VROF

VRONYrészére
bejelentés

Ismeretlen
eredetű
ismeretlen
kóreredetû
rendellenességek leválogatása
rendellenességek
leválogatása
(+ Down-szindróma)
(+ Down-szindróma)
a kóroki vizsgálathoz

Veleszületett
Rendellenességek
Országos
KÓROKI MONITOR
Felügyelete
(KM)
Kóroki Monitor (KM)

KM KM
egységcsomag
összeállítása
egység-csomag
és postázása
a kistérségi/kerületi
összeállítása
vezetőpostázása
védőnő részére

Felkérés együttmûködésre:
A kísérőlevél
tartalmazza a
Dupla
boríték:
a.rendellenességgel
Kísérõlevél elolvasása, született
b.gyermek
a levélben megjelõltbejelentéskori
rendellenességgel
lakcímét,
amely született
alapján a
gyermek területilegvezető
illetékes
kistérségi/kerületi
védőnő
védõnõjének
megkeresése zárt
az
egységcsomag
c.borítékát
A területi gondozást
végzõ nélkül
felbontás
védõnõ részére
(felbontás
nélkül,
eljuttatja
a területileg
illetékes
dokumentálva) 2. csomag átadása
védőnőnek.

kontroll csoportba bevonható
telepükések kijelölése, gondozást
végzõ védõnõkkel
kapcsolat felvétele

Kézhez kapott zárt boríték
2. boríték
kibontása,
felbontása,
gyermek
adatainak
gyermek
adatainak
felülvizsgálata

felülvizsgálása

- gyermek
Ismeretlenszülei
lakcímen
ismeretlen
helyen
tartózkodás esetében
tartózkodnak

1 hónapon
belül telefonon
értesíti
a felügyeletet,
értesíti ahiányában
Felügyeletet,
változás
hónapotmúlva
követően
3 3hónap
visszaküldi az
megsemmisíti az
egységcsomagot
egységcsomagot

Kérdõívek postázása,
A KM kérdőívek
dokumentumok
szabvány
borítékban
a
postázása
a Kóroki Monitor részére a
KM-nak

válaszborítékban

-Elköltözés/ismert
lakcímen
- gyermek törvényes
tartózkodás (3 kontroll kérdőívet
képviselõje nem a
kitölti)
-Nem
vér szerintiédesanya
anya
véra szerinti
gondozza
a gyermeket
- nem áll
fenn
-Igazolhatóan nem áll fenn
rendellenesség
rendellenesség

Írásban
tájékoztatja
1 hónapon
belüla
felügyeletet
és a
telefonon
értesíti
visszaküldi majd
az
felügyeletet,
egységcsomagot a KM
megsemmisíti az
részére
egység-csomagot

Amennyiben nincs az illetékesség

Ha területen
illetékességi
területen
nincs 3
3 megfelelő,
illesztett
megfelelõ
illesztett
kontroll
gyermek
egészséges
kontroll
gyermek:
jelzés
a kistérségi/kerületi
jelzés
a kistérségi/kerületi
vezető
védőnőnek
vezetõ
védõnõnek

Aarendellenességgel
született gyermek
gyermek az illetékességi
az illetékességi
él:
területenterületen
él:
időpont egyeztetés a szülővel

idõpontegyeztetés a szülõkkel

Illesztett kontroll
gyermek
kiválasztása, az
illesztett
kontroll
(3)(3)
kiválasztása
egészséges gyermekről szóló kérdőívek
interjú
során
kérdõívek
kitöltése
kitöltése
előzetes
tájékoztatással,
interjú
kérdõívek
postázása
formában,
előzetes tájékoztatás,
önkéntesség
alapján anonim módon.

A rendellenes gyermekről szóló
kérdőív
kitöltése interjú
formába,
KÉDRÕÍV
kitöltése
előzetes
tájékoztatással,
önkéntesség
személyes
interjú formában,
alapján.
önkéntes tájékoztatás
alapján

