FÉLÉVES KÉRDŐÍV
HA NEM A VÉR SZERINTI ANYA AZ ELSŐDLEGES GONDOZÓ
Gyermek azonosítója:

____ ____ ____ ____ ____ ____

Védőnő azonosítója:

____ ____ ____ ____

Védőnői körzet azonosító:

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___

Mikor készült az interjú: ___ ___ ___ ___ év ___ ___ hónap ___ ___ nap
KÉRDEZÉS INDUL: ___ ___ óra ___ ___ perc
IKERGYERMEK ESETÉN A SZÜLETÉSI SORREND ALAPJÁN KITÖLTENDŐ:
IKERTESTVÉREKHEZ KIADOTT
AZONOSÍTÓK
1. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

2. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

3. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

4. IKER

___ ___ ___ ___ ___ ___

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ:
1. Mikor használjuk ezt a kérdőívet?
Ezt a kérdőívet csak abban az esetben kell használni, ha a féléves gyermek elsődleges
gondozója, és így a kérdőívet megválaszoló személy nem a gyermek vér szerinti anyja, de az
anyával készült a várandósság alatt interjú. Ha nem készült várandós interjú az anyával, akkor
nem kell kitölteni ezt a kérdőívet! Ez alól kivételt képeznek azok a féléves gyermekek, akik
titkos örökbefogadással kerültek a körzetbe, mivel ebben a ritka esetben szintén kérjük a
kérdőív felvételét.
2.

Mikor mely részeit kell kitölteni?
a) Ha a résztvevő gyermeknek nincs ikertestvére, akkor a teljes kérdőívet kell kitölteni az
ugratások figyelembe vételével.
b) Ha a gyermeknek van ikertestvére:
- Az első gyermek esetében a teljes kérdőívet kell kitölteni az ugratások figyelembe
vételével.
-

A második vagy többedik ikertestvér esetében egy új kérdőívet kell használni, és
csak a kérdőív fedőlapját, az Alapinformációk blokkot és a 6. Gyermek-kérdőív
blokk kérdéseit kell kitölteni, az ugratásokat figyelembe vételével.

3. A kérdőív jelölései, kitöltése
A kérdőívben szereplő jelölések (pl. „vonal alatti válaszlehetőségek”, ugratások stb.)
megjelenése a korábban megismertekkel megegyező.
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ALAPINFORMÁCIÓK
EZEKET NEM KELL KÉRDEZNED, CSAK TÖLTSD KI!

1. Ki készítette a várandós interjút a vér szerinti anyával?
 1 - én készítettem
 2 - más védőnő készítette
2. A kutatásban résztvevő gyermekek ikrek vagy sem?
 1 - ikrek
 2 - nem ikrek  FOLYTASD ITT: 1. BLOKK (KÖVETKEZŐ OLDAL)
3. Az első vagy a többedik iker kérdőívét veszed fel most?
 1 - az első gyermekét  FOLYTASD ITT: 1. BLOKK (KÖVETKEZŐ OLDAL)
 2 - többedik gyermekét, de a gyermekeknek különböző gondozójuk van  FOLYTASD ITT:
1. BLOKK (KÖVETKEZŐ OLDAL)
 3 - többedik gyermekét, és a gyermekek gondozója ugyanaz a személy  FOLYTASD ITT: 6.
BLOKK (14. OLDAL)
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1. AZ ALAPHELYZET TISZTÁZÁSA
Először is, szeretném megköszönni, hogy vállalta a részvételt a Magyar Születési
Kohorszvizsgálatban! A kérdésekre vonatkozóan nincsenek jó vagy rossz válaszok, mindig aszerint
válaszoljon, amit önmagára nézve leginkább jellemzőnek tart. Kezdjünk is hozzá!
101. Ön jelenleg a gyermek tényleges, gyakorlati gondozásáért elsődlegesen felelős személy. Első
kérdésem a kisgyermekkel való rokoni vagy egyéb kapcsolatára vonatkozik: Ön a gyermek…
HA TÖBB VÁLASZ IS IGAZ (PÉLDÁUL NAGYNÉNJE ÉS ÖRÖKBEFOGADÓ SZÜLŐJE IS EGYBEN), AKKOR AZ
ELSŐ IGAZ KATEGÓRIÁT JELÖLD!
 1 - vér szerinti apja
 2 - nagyszülője
 3 - nagynénje/nagybátyja
 4 - egyéb rokona, azaz _________________________ ÍRD BE A ROKONSÁGI VISZONYT!
 5 - örökbefogadó szülője
 6 - hivatásos nevelőszülője
 7 - intézményi gondozója, csecsemőgondozója (pl. tartós kórházi ápolás vagy intézeti
elhelyezés esetén)
 8 - egyéb nem rokona, azaz:__________________________________
102. Ön a gyermeknek jelenleg:
 1 - a hivatalos gyámja
 2 - nem a hivatalos gyámja
 3 - egyéb helyzet, azaz: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

 88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
103. Az a helyzet, hogy Ön a gyermek elsődleges gondozója, előreláthatóan…
 1 - végleges
 2 - nem végleges, de tartós, előreláthatólag több mint egy évig tartó helyzet
 3 - ideiglenes, feltehetően maximum még egy évig tartó helyzet
 4 - nem lehet megmondani, mennyi ideig tartó helyzet
_________________________________________________________________________________________________________

 99 - nem kíván válaszolni
104. Mióta Ön a gyermek elsődleges gondozója?
a. Melyik évtől? (DÁTUM)
___ ___ ___ ___ év
______

____

6666 - születése óta
8888 - nem tudja / nem kíván válaszolni
b. Melyik hónaptól? (DÁTUM)

______________ hónap
______

66 - születése óta
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
105. Az Ön neme:
 1 - férfi
 2 - nő
106. Mikor született Ön?
a. Melyik évben?
b. Melyik hónapban?

___ ___ ___ ___ év
______________ hónap
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____

2. A VÉR SZERINTI ANYA
A következő kérdések a gyermek vér szerinti anyjára vonatkoznak.
201. Mi az oka annak, hogy nem a vér szerinti anya a gyermek elsődleges gondozója? TÖBB VÁLASZ
IS LEHETSÉGES!
JELÖLD AZ ÖSSZES FENNÁLLÓ VÁLASZT, MAJD SZÜKSÉG ESETÉN ALUL FEJTSD KI AZ OKOT SZÖVEGESEN!
 1 - vér szerinti édesanya elhunyt  HA AZ ELSŐDLEGES GONDOZÓ NEM INTÉZMÉNYI
GONDOZÓ (101-ES KÉRDÉSRE NEM 7-ES VÁLASZT
ADOTT), FOLYTASD ITT: 6. OLDAL (3. BLOKK)

 HA AZ ELSŐDLEGES GONDOZÓ INTÉZMÉNYI GONDOZÓ
(101-ES KÉRDÉSRE 7-ES VÁLASZT ADOTT), FOLYTASD ITT:
10. OLDAL (4. BLOKK)
 2 - egészségi okból (pl. anya vagy gyermek tartósan beteg)
 3 - bírósági vagy gyámhatósági döntés helyezte el a gyermeket
 4 - a gyermeket az édesanya örökbe adta
 6 - az édesanya saját szándékával megegyezően másra bízta (pl. külföldre költözött és a
nagymamára hagyta a gyermeket)
 7 - egyéb
___________________________________________________________________________________________________

 88 - nem tudja megmondani
 99 - nem kívánja megmondani
201a. ITT FEJTSD KI SZÖVEGESEN IS, HOGY PONTOSAN MI AZ OKA ANNAK, HOGY NEM A VÉR
SZERINTI ANYA A GYERMEK ELSŐDLEGES GONDOZÓJA:

________________________________________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
202. A gyermek milyen gyakran találkozik a vér szerinti anyával?
 1 - soha, a szülés óta nem találkoztak
 2 - a szülés óta csak néhányszor találkoztak
 3 - legalább havonta
 4 - hetente vagy sűrűbben
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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3. AZ ELSŐDLEGES GONDOZÓ
EZT A BLOKKOT CSAK AKKOR KÉRDEZD, HA AZ ELSŐDLEGES GONDOZÓ NEM INTÉZMÉNYI GONDOZÓ,
CSECSEMŐGONDOZÓ (101. KÉRDÉSRE NEM 7-ES VÁLASZT ADOTT)!
Kérem, most adjon meg magáról néhány adatot!
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, ANYANYELV, MUNKAVÉGZÉS
301. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége?
MINDIG AZT JELÖLD, AMIT MÁR BEFEJEZETT!











1 - kevesebb mint 8 általános
2 - 8 általános
3 - szakmunkásképző; szakképzés érettségi nélkül
4 - szakközépiskolai érettségi; szakképzést követő érettségi
5 - gimnáziumi érettségi
6 - érettségit követő, felsőfokra nem akkreditált szakképzés; középfokú technikum
7 - akkreditált felsőfokú szakképzés; felsőfokú technikum
8 - főiskola, BA/BSc szint
9 - egyetem, MA/MSc szint, orvosi, jogi doktorátus
10 - PhD, DLA, kandidátusi vagy más tudományos fokozat

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
302. Mi az Ön anyanyelve?
 1 - magyar
 2 - nem magyar, azaz: ______________________________________________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
303. Ön jelenleg dolgozik-e, végez-e valamilyen kereső tevékenységet?
 1 - igen FOLYTASD ITT: 304. / „ A ”OSZLOP
 2 - nem FOLYTASD ITT: 309. / „ B ”OSZLOP
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A TÁBLÁZATNAK CSAK EGY OSZLOPÁT KÉRDEZD VÉGIG A 303. KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZ ALAPJÁN!

A

B

DOLGOZIK

NEM DOLGOZIK

304. Hogyan, milyen formában dolgozik?
HA TÖBB MUNKÁJA IS VAN, GONDOLJON A
LEGFONTOSABBRA!

309. Miért nem dolgozik?
 1 - munkanélküli
 2 - első ízben álláskereső
 3 - tanuló
 4 - háztartásbeli
 5 - GYED-en van
 6 - GYES-en van
 7 - GYET-en van
 8 - segítő családtag
 9 - rokkantnyugdíjas (leszázalékolt)
 10 - saját jogon öregségi nyugdíjas
 11 - özvegyi nyugdíjas
 12 - táppénzen van
 13 - egyéb: _____________________

 1 - dolgozik (alkalmazottként, vállalkozóként,
alkalmi munkásként, közfoglalkoztatottként/
közmunkásként stb.)
 2 - tanul, és mellette dolgozik
 3 - tanul, és mellette alkalmi munkát végez
 4 - GYED igénybevétele mellett dolgozik
 5 - GYES igénybevétele mellett dolgozik
 6 - GYET igénybevétele mellett dolgozik
 7 - segítő családtag
 8 - nyugdíjas, járadékos vagy nyugdíjszerű
ellátásban részesül, és mellette pénzkereső munkát is
végez

________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

________________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 310. (9. OLDAL)

305. Az alábbi kategóriák közül hova sorolná magát a
munkaviszonya alapján?
 1 - alkalmazott határozatlan idejű szerződéssel
 2 - alkalmazott határozott idejű szerződéssel
 3 - közfoglalkoztatott (közmunkás)
 4 - gyakornok
 5 - tulajdonos
 6 - résztulajdonos
 7 - társas vállalkozás tagja
 8 - egyéni vállalkozó
 9 - őstermelő
 10 - alkalmi munkát végez (fizikai vagy szellemi)
______________________________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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A

B

DOLGOZIK

NEM DOLGOZIK

306. Milyen típusú az Ön munkahelye?
 1 - teljes mértékben állami/önkormányzati
tulajdonú munkáltató
 2 - részben állami, részben magántulajdonú
 3 - teljes mértékben magántulajdonú cég
 4 - nonprofit szervezet, alapítvány
 5 - egyéb
___________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
307. Hány alkalmazottja vagy beosztottja van/volt
Önnek?
HA NINCS, ÍRJ 0-ÁT!
___ ___ ___ ___ fő
___________________________

8888 - nem tudja
9999 - nem kíván válaszolni
308. Mi az Ön munkája, foglalkozása? Kérem, adja
meg minél pontosabban azt a munkát, amit jelenleg
végez, vagy ha jelenleg nem dolgozik, akkor amit
legutoljára végzett.
HA SOHA NEM DOLGOZOTT, ÍRJ 0-ÁT!
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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CSALÁDI- ÉS PARTNERKAPCSOLATI HELYZET
310. Van-e Önnek életben lévő, vér szerinti gyermeke? Ha igen, hány ilyen gyermeke van?
___ ___ fő
0 - nincs életben lévő vér szerinti gyermeke
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
311. Van-e Önnek hivatalosan örökbe fogadott gyermeke? Ha igen, hány ilyen gyermeke van?
___ ___ fő
0 - nincs hivatalosan örökbefogadott gyermeke
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
312. Mi jelenleg az Ön hivatalos családi állapota?
A KÖZJEGYZŐ ÁLTAL BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATÁT ITT NE JELÖLD!






1 - hajadon /nőtlen
2 - házas
3 - özvegy
4 - elvált
5 - azonos neműek bejegyzett élettársi kapcsolata

313. Melyik állítás igaz az Ön valós partnerkapcsolati helyzetére?
 1 - Ön a házastársával él együtt
 2 - az élettársával él együtt
 3 - partnere van, de nem él vele együtt
 4 - nincs partnere  FOLYTASD ITT: 4. BLOKK (10. OLDAL)
314. Mikor született az Ön partnere? Melyik évben?
___ ___ ___ ___ év
8888 - nem tudja/nem kíván válaszolni
315. Mivel foglalkozik, mit csinál ő jelenleg?
 1 - dolgozik
 2 - egyéb aktív
 3 - nyugdíjas, járadékos
 4 - egyéb inaktív
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4. A CSALÁD / KÖZÖSSÉG, AHOL A GYERMEK NÖVEKSZIK
401. A most féléves gyermek …
 A - magánháztartásban él  FOLYTASD ITT: „A” OSZLOP
 B - intézményben (pl. kórház, gyermekotthon) él  FOLYTASD ITT: „B” OSZLOP

A

B

MAGÁNHÁZTARTÁS

INTÉZMÉNY

A következőkben kérem, mindig csak azokról a
személyekről beszéljen, akikkel Ön valóban egy
háztartást alkot! Tehát akikkel „közös kasszán” van,
akikkel a napi kiadásokat tekintve együtt
gazdálkodik.

406. Ha intézményi háztartás: Kérem adja meg az
intézmény adatait (Név, település)
___________________________________________

402. Kérem, mondja meg, hogy jelenleg összesen
hányan élnek ebben a háztartásban Önt és a most
féléves gyermeket is ide értve?
___ ___ fő

407. Mióta él a gyermek ebben az intézményi
háztartásban? (DÁTUM)
a. Melyik évtől?
___ ___ ___ ___ év

403. Kik élnek Önnel egy háztartásban? TÖBB VÁLASZ
IS LEHET!
A FÉLÉVES GYERMEKET IS SOROLD BE
ÉRTELEMSZERŰEN!
 1- partnere (házas- vagy élettársa)
 2- szülei (vér szerinti vagy egyéb)
 3- nagyszülei (vér szerinti vagy egyéb)
 4- partnerének szülei (vér szerinti vagy egyéb)
 5 - vér szerinti gyermeke(i)
 6 - örökbe fogadott gyermeke(i)
 7 - nevelt gyermeke(i)
 8- testvérei (fél- és mostoha testvér is)
 9 - senki nem él Önnel
 10 - egyéb: …………………………………………..

6666 - születése óta
8888 - nem tudja / nem kíván válaszolni

___________________________________________

__________________________________

b. Melyik hónaptól?
______________ hónap
__________________________________

66 - születése óta
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni
408. Kérem, most gondoljuk végig a kutatásban
résztvevő féléves gyermek szempontjából. Ebben az
intézményben ő hány vér szerint testvérével él együtt
(ha van, akkor az ikertestvéreket és a féltestvéreket is
ide számítva)?
___ ___ fő
__________________________________

________________________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

404. Kérem, most gondoljuk végig a kutatásban
résztvevő féléves gyermek szempontjából. Ebben a
háztartásban ő hány vér szerint testvérével él együtt
(ha van, akkor az ikertestvéreket és a féltestvéreket is
ide számítva)?
___ ___ fő

409. A gyermeknek hány olyan vér szerint testvére
van (ha van, akkor az ikertestvéreket és a
féltestvéreket is ide számítva), akivel nem él együtt?
___ ___ fő
__________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

__________________________________

88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 6. BLOKK (14. OLDAL)

405. A gyermeknek hány olyan vér szerint testvére
van (ha van, akkor az ikertestvéreket és a
féltestvéreket is ide számítva), akivel nem él együtt?
___ ___ fő
_________________________________________

66 - nincs vér szerinti testvére
88 - nem tudja / nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 5. BLOKK (KÖVETKEZŐ OLDAL)
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5. A HÁZTARTÁS ANYAGI HELYZETE
501. Az alábbi jövedelmi források közül milyen támogatást vagy jövedelmet kapott az Önök
háztartása az elmúlt hónapban? Kérem, vegyen figyelembe mindenkit, akivel közös kasszán van!
IKSZELD BE, AMIKET EMLÍT A VÁLASZADÓ!
Források

Válaszlehetőségek

1. Gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj (GYED, CSED)



2. Gyermekgondozási segély (GYES)



3. Gyermeknevelési támogatás (GYET)



4. Családi pótlék (a most féléves gyermek után)



5. Családi pótlék (más gyermek után)



6. Tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek után járó családi
pótlék



7. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (és támogatás)



8. Segély, támogatás (települési, önkormányzati és járási
támogatások; egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatás)



9. Ápolási díj



10. Ingyenes vagy támogatott gyermekétkeztetés (bölcsőde,
óvoda, iskola, nyári étkeztetés)



11. Tartásdíj



502. Ha megszorulnának és pénzre lenne szükségük, tudnának-e barátoktól vagy rokonoktól
körülbelül 100 000 Ft összegű pénzügyi segítséget kérni?
 1 - igen
 2 - nem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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503. Előfordult-e bármikor az elmúlt 12 hónapban, hogy Ön vagy a háztartása nem tudta fizetni a
következők közül valamelyiket?
Igen,
előfordult

Nem
fordult
elő

Nem érinti,
nem kell
fizetniük

Nem
tudja

Nem
kíván
válaszolni

1. lakbért, közös költséget

1

2

3

88

99

2. közüzemi számlákat, például
villany, víz, gáz

1

2

3

88

99

3. lakására felvett hitel törlesztő
részletét

1

2

3

88

99

4. egyéb hitel törlesztését (pl.
diákhitel, folyószámlahitelkeret
vagy hitelkártya)

1

2

3

88

99

504. Az alábbiak közül melyek azok a dolgok, amelyeket Önök az elmúlt 12 hónapban megtettek,
megvalósítottak, és melyek azok, amelyeket nem? És ha nem tették, akkor miért nem: szerették
volna, de nem tellett rá, vagy esetleg nem is volt rá szükségük?
Megtette

Nem,
mert nem
telt rá

Nem, mert
nem volt rá
szüksége

Nem,
egyéb
okból

Nem
tudja

Nem
kíván
válaszolni

1. Elment nyaralni/üdülni?

1

2

3

4

88

99

2. Rendszeresen vásárolt új
ruhákat?

1

2

3

4

88

99

3. Új elektronikai, informatikai
eszközöket vásárolt?

1

2

3

4

88

99

4. Havonta legalább 10 ezer
forintot félretett?

1

2

3

4

88

99

5. Megfelelően melegen
tartotta a lakást?

1

2

3

4

88

99

6. Kényelmi szolgáltatásokat
(fodrász, kozmetikus, tisztító
stb.) vett igénybe?

1

2

3

4

88

99

7. Megvásárolta a szükséges
gyógyszereket és vitaminokat?

1

2

3

4

88

99

Ön megtette-e, megvalósítottae azt, hogy…
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505. Milyen jogcímen lakik Ön ebben a lakásban?
 1 - tulajdonos, résztulajdonos vagy haszonélvező
 2 - partnere vagy rokona a tulajdonosnak
 3 - az egész lakást bérli vagy a bérlő rokona
 4 - a lakás egy részét bérli
 5 - más jogcímen
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
506. Véleménye szerint, hogyan tudja fedezni az Ön háztartása a szokásos kiadásokat?
 1 - nagy nehézségek árán
 2 - nehézségek árán
 3 - kisebb nehézségek árán
 4 - viszonylag könnyen
 5 - könnyen
 6 - nagyon könnyen
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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6. GYERMEK-KÉRDŐÍV
A következő kérdések a kutatásban résztvevő most féléves gyermekre vonatkoznak.
EZT A BLOKKOT KELL ISMÉTELNI MINDEN IKERTESTVÉR ESETÉN!
ELŐSZÖR AZ ELSŐKÉNT SZÜLETETT IKERTESTVÉRRE VONATKOZÓAN TEDD FEL AZ ÖSSZES KÉRDÉST.
MAJD EGY KÖVETKEZŐ KÉRDŐÍVBEN A MÁSODIKNAK SZÜLETETT-, EGY HARMADIK KÉRDŐÍVBEN A
HARMADIKNAK SZÜLETETT IKERTESTVÉRRE VONATKOZÓAN TEDD FEL A KÉRDÉSEKET.

ÍRD IDE A GYERMEK KERESZTNEVÉT, HA EZ SEGÍTI A KÉRDEZÉST: ______________________________

A GYERMEK ADATAI
601. Hányadik terhességi héten született a most féléves gyermek?
____ ____ héten
88 - nem tudja
602. A gyermek születési hónapja:
napja:

____________________________
____ ____

603. Neme:
 1 - fiú
 2 - lány
604. Mekkora súllyal született a gyermek?
____ ____ ____ ____ g
8888 - nem tudja
605. Hány cm volt a gyermek hossza születéskor?
____ ____ cm
88 - nem tudja
606. Mekkora most a gyermek súlya?
____ ____ ____ ____ g
8888 - nem tudja
607. Hány cm most a gyermek hossza?
____ ____ cm
88 - nem tudja
14

A GYERMEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA
608. Az Ön megítélése szerint milyen a most féléves gyermek egészsége általában?
 1 - nagyon jó
 2 - jó
 3 - kielégítő
 4 - rossz
 5 - nagyon rossz
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
609. Megállapította a gyermeknél orvos a felsoroltak közül valamelyik betegséget vagy állapotot a
születése óta? TÖBB VÁLASZ IS LEHETSÉGES!
 1 - csípőproblémák, csípőficam
 2 - halláskárosodás
 3 - látáskárosodás
 4 - megkésett mozgásfejlődés
 5 - túl kicsi súlynövekedés
 6 - túl nagy súlynövekedés
 7 - korának megfelelőtől eltérő fejkörfogat
 8 - szívrendellenesség
 9 - a herék nem ereszkedtek le a herezacskóba
 10 - asztma, ismétlődő fulladás
 11 - ekcéma
 12 - csalánkiütés
 13 - ételallergia/intolerancia
 14 - veleszületett egyéb rendellenesség, mégpedig: _______________________
 15 - egyéb orvos által megállapított betegség, mégpedig: ____________________________
 66 - egyiket sem
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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610. Hány éjszakát maradt kórházban a gyermek közvetlenül a születése után?
___ ___ ___ éjszakát
_______________________________________
0 - nem kórházban született / nem volt kórházban
777 - születése óta folyamatosan kórházban / egyéb egészségügyi intézményben van
888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
CSAK AKKOR TÖLTSD KI, HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB
EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYBEN VAN, NEM KERÜLT HAZA!
610a. A gyermek a születése óta valóban kórházban / egyéb egészségügyi
intézményben tartózkodik, és nem került haza?
 1 - igen
 2 - nem  FOLYTASD A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT AZ 611. KÉRDÉSSEL
610b. Mi az oka a tartós kórházi / egyéb egészségügyi intézményi tartózkodásnak?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS NINCS IKERTESTVÉRE AKKOR A KÉRDŐÍV ITT BEFEJEZŐDÖTT,
LAPOZZ A 20. OLDALRA, ÉS KÖVESD A LAP ALJÁN A KERETBEN SZEREPLŐ UTASÍTÁST!

 HA A GYERMEK SZÜLETÉSE ÓTA KÓRHÁZBAN / EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYBEN VAN, ÉS VAN IKERTESTVÉRE AKKOR A 20. OLDAL ALJÁN JEGYEZD FEL
A KÉRDEZÉS VÉGÉNEK IDEJÉT, MAJD FOLYTASD A KITÖLTÉST EGY ÚJ KÉRDŐÍVBEN A
FEDŐLAP KITÖLTÉSE UTÁN AZ ALAPINFORMÁCIÓK BLOKK UTASÍTÁSAI ALAPJÁN!
611. Volt-e kórházban a gyermek legalább egy éjszakát, mióta születése után kiengedték onnan?
 1 - igen
 2 - nem
_________________________________

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 614.

612. Összesen hány éjszakát? Ha többször is volt kórházban, kérem, adja össze az éjszakák számát!
___ ___ ___ éjszakát
_______________________________

888 - nem tudja
999 - nem kíván válaszolni
613. Mi volt az oka a kórházi tartózkodásnak? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy több
oka is volt!

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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614. Amióta megszületett, sérülés vagy baleset miatt szüksége volt-e a gyermeknek orvosi ellátásra?
 1 - igen
 2 - nem
_________________________________

 8 - nem tudja
 9 - nem kíván válaszolni

 FOLYTASD ITT: 617.

615. Ha igen, összesen hányszor?
___ ___ alkalommal
_________________________________

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
616. Ha igen, mi volt az oka/melyek voltak az okai? Sorolja fel mindegyiket, ha többször is volt vagy
több oka is volt!

________________________________________
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
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A GYERMEK TEMPERAMENTUMA
617. A következő kérdéssor a gyermek ELMÚLT HETI viselkedésére vonatkozik. Kérem, döntse el
minden kérdés esetén, hogy a gyermek milyen gyakran mutatta a kérdésben szereplő viselkedést,
az elmúlt hét során.
A „nem alkalmazható (NA)” válasz lehetőséget akkor kell használnia, ha a gyermeket NEM LÁTTA A
LEÍRT HELYZETBEN az elmúlt hét folyamán, például a 2. kérdés esetén nem mutatták meg őt idegen
felnőttnek. Ezzel szemben a "soha" választ akkor szükséges kiválasztania, ha a múlt hét során
LÁTTA A GYERMEKET AZ ADOTT HELYZETBEN, DE EGYSZER SEM VISELKEDETT AZ EMLÍTETT
MÓDON, vagyis például megmutatták idegen felnőttnek, és nem kapaszkodott a
szülőbe/gondozójába.
(1)
soha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(2)
nagyon
ritkán

(3)
kevesebbszer,
mint az esetek
felében

(4)
kb. az
esetek
felében

(5)
több, mint
az esetek
felében

(6)
majdnem
mindig

Amikor az elmúlt héten öltöztették vagy vetkőztették, a gyermek
milyen gyakran izgett-mozgott és/vagy próbált elgördülni?
Mikor idegen felnőttnek mutatták meg, a gyermek milyen gyakran
kapaszkodott a szülőbe/gondozóba?
Ha a hátára fektették, a gyermek milyen gyakran izgett-mozgott
és/vagy forgolódott?
Kukucsot játszva a gyermek milyen gyakran nevetett?
Milyen gyakran nézett föl a gyermek a játékból amikor csörgött a
telefon?
A gyermek milyen gyakran látszott dühösnek (sírt vagy nyűgösködött),
amikor bennhagyta az ágyában?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran mosolygott vagy nevetett,
ha játékszert kapott?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran tiltakozott az ellen, hogy
olyan helyre tegyék, ahol korlátozva volt a mozgásában (pl. etetőszék,
járóka, autóülés)?
Ha karban tartották, milyen gyakran tűnt úgy, hogy a gyermek élvezi?

10 Amikor valami nézegetni valót mutatott a gyermeknek, milyen gyakran
nyugodott meg azonnal?
Amikor Ön valami mással volt elfoglalva, és a gyermek nem tudta elérni,
11
hogy rá figyeljen, milyen gyakran sírt?
Az elmúlt héten milyen gyakran élvezte a gyermek a finom ritmikus
12
tevékenységeket, mint pl. a ringatást, hintáztatást?
Az elmúlt héten a gyermek milyen gyakran nézett mozgó játékot vagy
13
ágya fölött lévő képet 5 percig vagy tovább?
14 Mikor a gyermek akart valamit, milyen gyakran zaklatta fel, ha nem
kapta meg, amit akart?
Amikor az elmúlt héten ringatták vagy ölelték, milyen gyakran tűnt úgy,
15
hogy a gyermek élvezi?
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(7)
mindig

(NA)
nem
alkalmazható

1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA
1-2-3-4-5-6-7-NA

NAPIREND ÉS SZABÁLYOZÁS
618. Egy átlagos napon körülbelül hány órát alszik a gyermek mostanában? Ha alvás közben többször
is felébred, kérjük adja össze az alvási időtartamokat!
HA NEM EGY SZÁMOT MOND, HANEM HATÁROKAT (PL. 5-6 ÓRÁT), AKKOR KÉRDEZZ RÁ, HOGY
INKÁBB MELYIK!
A) Napközben: ___ ___ órát
B) Éjszaka:

___ ___ órát

88 - nem tudja
99 - nem kíván válaszolni
619. Milyen gyakran alussza át a gyermek az éjszakát mostanában?
 1 - soha
 619a. Milyen gyakran ébred fel éjszakánként? ___ alkalommal
 2 - heti 1-2 alkalommal
 3 - heti 3-6 alkalommal
 4 - minden éjszaka
 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
620. Mennyire érzi magára nézve megterhelőnek a gyermek alvási szokásait (például altatását,
éjszakai ébredéseit)?
 1 - egyáltalán nem
 2 - kis mértékben
 3 - közepes mértékben
 4 - nagy mértékben
____________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
621. Mit csinál, amikor a gyermek sír?
 1 - azonnal felveszi
 2 - egy ideig hagyja, hogy sírjon, és hogyha nem nyugszik meg, akkor felveszi
 3 - nem veszi fel, csak amikor egyébként is felvenné
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
622. Megterhelőnek érzi a gyermek sírását?
 1 - igen
 2 - nem
____________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
19

623. Jelenleg használ-e a gyermek cumit?
 1 - igen
 2 - nem
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni
624. Milyen gyakran fürdeti/k Ön (Önök) a gyermeket?
 1 - naponta többször
 2 - naponta
 3 - minden másnap
 4 - hetente
 5 - ritkábban, mint hetente
__________________________________________

 88 - nem tudja
 99 - nem kíván válaszolni

HA A VÁLASZADÓ IKREKKEL VESZ RÉSZT A KUTATÁSBAN, AKKOR FOLYTASD A
KITÖLTÉST A MÁSODIK GYERMEKKEL EGY ÚJ KÉRDŐÍVBEN! A FEDŐLAP
KITÖLTÉSE UTÁN KÖVESD AZ ALAPINFORMÁCIÓK BLOKK UTASÍTÁSAIT!
HA A VÁLASZADÓ EGY GYERMEKKEL VESZ RÉSZT A KUTATÁSBAN (NINCS
IKERTESTVÉRE), AKKOR KÖSZÖND MEG AZ INTERJÚT, RÖGZÍTSD A KÉRDEZÉS
VÉGÉT! AZ INTERJÚ BEFEJEZŐDÖTT.

Köszönöm a válaszait!
KÉRDEZÉS VÉGE: ___ ___ óra ___ ___ perc
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