
Szűrővizsgálatok a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Lakásotthoni 

rendszerében 

 

Oly sok helyről öntik felénk az információt az egészségről, annak fontosságáról, 

esetleges lehetőségeinkről. Felnőttként olykor egy – egy fájó testrész, gyarapodó pocak, 

esetleges fertőzések figyelmeztetnek minket, hogy nem biztos, hogy a jó úton járunk. 

Tudatos felnőttként tehetünk egészségünk megőrzéséért. A ránk bízott gyermekek 

esetében viszont a mi – velük foglalkozó szakemberek – felelőssége kialakítani, igénnyé 

formálni azon lehetőségek kiaknázását, amellyel megelőzhetők, felismerhetők olyan 

kezdődő elváltozások, amelyek később életminőséget megváltoztató betegségekké 

alakulhatnak. Ezért döntött, úgy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató vezetősége, 

gondolva gyermekeink jövőjére és egészségtudatuk kialakítására, hogy létrehoz egy 

szűrővizsgálati rendszert. Ezen dokumentum konkrét orvosi szűrővizsgálatokat és nem 

egészségügyi végzettségű szakdolgozó által is elvégezhető méréseket tartalmaz. 

Emellett azon betegségekről is említést tesz, amelyek kiszűrhetők, megelőzhetők, 

felismerhetők. 

Miért fontos ez, hiszen működik a védőnői, háziorvosi, iskolaorvosi szolgálat? Mint 

ismert a törvény (2011. évi CXC törvény 45§ (3.) bek.) a tankötelezettség révén 16. évig 

kötelezi a fiatalt oktatási intézményi jelenlétre. Fiataljaink bekerülésükkor sok esetben túl 

vannak ezen életkoron és adott esetben nem is rendelkeznek tanulói jogviszonnyal. Az, 

hogy ezen miként változtatnak a szakemberek nem témája e cikknek. Az egészségi 

állapotuk viszont e fiataloknak sok esetben ismeretlen, vagy több éve küzdenek bizonyos 

panaszokkal, melyek nem kerültek kivizsgálásra, adott esetben kezelésre.  

A szűrővizsgálatokat érzékszervi, mozgásszervi, és belgyógyászati kategóriákba 

csoportosítottuk. 

Érzékszervi szűrések – szakorvos által: 

- szemészeti szűrővizsgálat 

Tünetek, amelyek észlelésekor szemészorvoshoz kell fordulni: a gyermek kerüli 
a közelre nézést, minél távolabb igyekszik tartani magától a tárgyakat, vagy 
éppen ellenkezőleg: a távoli tárgyakat, személyeket nem ismeri fel. Úgy fordítja 
a fejét, hogy csak az egyik szemével lássa a tárgyat, gyakran fáj a feje, szédül, 
fáradt, napközben is dörzsöli a szemét, mellényúl a felé nyújtott tárgyaknak, 
játékoknak, állandóan vagy időnként kancsalít. 
A rendszeres, de különösen iskolakezdéskor végzett komplex szemészeti 

vizsgálat akár a gyerek tanulmányait is befolyásolhatja, hiszen nyilvánvaló a 

kapcsolat az egészséges látás és az írás-olvasás között. Kutatásokkal 

támasztható alá, hogy a dyslexiás vagy a problémásan tanuló gyerekek 60 

százaléka valójában valamilyen fel nem ismert látási nehézséggel küzd. 

 

- fülészeti vizsgálat 



Néhány felnőttkori fülbetegség eredete a gyermekkorban keresendő, ezért 
fontos, hogy időben, még gyermekkorban kiszűrjék a rendellenességeket. Már 
egy banálisnak induló kezeletlen nátha is okozhat fül-orr-gégészeti 
betegségeket, például középfülgyulladást.  

- A fül-orr-gégészeti betegségek a leggyakoribb gyermekbetegségek közé 

tartoznak, ezért néha hónapokat kell várni az audiológiai vizsgálatra, amely a 

közhiedelemmel ellentétben nem nevezhető fájdalmas eljárásnak. 

 

- fogászati vizsgálat 

- Az egészséges fogazat legyen szó akár tej- akár maradó fogakról kiemelkedően 

fontos az emésztési rendszer egészsége, és nem utolsó sorban az esztétikus 

megjelenés szempontjából. Egy hiányos, rossz fogazattal rendelkező gyermek 

esélye a társas kapcsolatok kialakításában, az egészséges önbizalom 

kialakulásában, későbbiekben a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben 

hátrányos helyzetet teremt. A rágási nehezítettség, a félrerágás akár állkapocs 

ízületi eltéréseket, kopásokat, akár emésztőrendszeri problémákat okozhat. 

 

Mozgásszervi szűrések – szakorvos által 

A gyermekkorban végzett szűrővizsgálatokkal időben gondoskodhatunk 
apróságainkról, amikor még számos eltérés könnyedén befolyásolható, és megelőzhető a 
felnőtt korban a munkaképességet is befolyásoló mozgásszervi panaszok kialakulása. 

Elsődleges megelőzés: a mozgás szeretetének és a helyes mozgáskultúra 
kialakítása, a tartási rendellenességek a gerincferdülés, a láb statikai eltérését 
megakadályozó torna végzése óvodában, iskolában, a testmozgás, rendszeres sportolás, 
helyes életvitelre hangolás támogatása. 

Másodlagos megelőzés: a szűrés. 
Az első mozgásszervi szűrővizsgálat újszülött korban történik. A csípők vizsgálata mellett 
a lábak, a gerinc, a felső végtag rendellenességeinek felismerése. A deformitások korai 
felismerése és korai kezelése jó eredményt hozhat. 
 

Belgyógyászati szűrések – szakdolgozó által (nem egészségügyi végzettséggel is) 

- Magas vérnyomás 

A magas vérnyomás gyerekeknél sok esetben nem okoz tüneteket, a betegség 

általában csak háziorvosi vagy óvodai, iskolai szűrővizsgálatok során 

véletlenszerűen derül ki. Gyermekkorban a magas vérnyomás sokkal ritkábban 

fordul elő, mint felnőttkorban. Az esetek 75-80 százalékában valamilyen szervi 

eltérés, alapbetegség húzódik meg a háttérben, ezt szekunder magas 

vérnyomásnak nevezzük, kis százalékukban pedig alapbetegség nélkül 

jelentkezik. Ez utóbbit esszenciális magas vérnyomásnak hívjuk. Felnőttkorban 

pont fordított a helyzet, ott főleg az esszenciális magas vérnyomás fordul elő. 

A gyermekkor sajátos helyzetére utal, hogy a vérnyomás értékek életkor, 



testtömeg, testmagasság szerint különbözőek. Például egy 2 év körüli gyermek 

vérnyomása 95/55 Hgmm átlagosan, míg egy 12 éves gyermeknek már 115/70 

Hgmm érték mérhető. Megelőzés: fontos, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk az 

alkohol, a dohányzás, a drogfogyasztás káros mellékhatásaira, tini lányok 

esetében pedig, ha fogamzásgátló gyógyszert szed, akkor tartsuk észben, 

hogy annak egyik mellékhatása magas vérnyomás lehet. Fontos, hogy a 

kötelező szűrővizsgálatokon részt vegyen a gyermek, hiszen nemegyszer 

véletlenszerűen itt derül fény a betegségre. Ennek felismerése azért fontos, 

mert ha a magas vérnyomásnak már tünetei vannak, akkor sok esetben már 

olyan szervi károsodások vannak, melyek már visszafordíthatatlanok. A magas 

vérnyomás a későbbi életkorban szívinfarktus, vesekárosodás, szemfenék 

eltérés, agyvérzés kialakulásához vezethet, ezért nagyon fontos a megelőzés. 

 

- Cukorbetegség 

- Világszerte egyre több a cukorbeteg gyermek, s egyre jobban, bizonyos 

területeken járványszerű mértékben nő a 2- es típusú cukorbetegség aránya. 

Míg régebben a gyermek- és serdülőkori esetek 95%-át az 1-es típusú tette ki, s 

a fennmaradó néhány százalékért részben a 2- es típus, részben az egyéb 

speciális diabétesz-kórformák voltak felelősek, a legutóbbi adatok szerint az új 

cukorbetegségben szenvedő betegek 8-45%-a 2-es típusú cukorbajban szenved. 

 

 

A szűrővizsgálatok csoportos bemutatása után nézzük, hogyan néz ki a gyakorlatban a 

kivitelezés: 

Ajánlás a gyermekek lakásotthonban történő szűréséhez 

 

Szemészeti szűrővizsgálat: 2 évente 

 

Fogászati szűrővizsgálat: ½ évente 

 

Mozgásszervi szűrővizsgálat: Történjen egy szűrés, ha nincs probléma, nincs teendő, 

eltérés esetén orvos által elrendelt kezelés, torna, stb. szükséges. 

 

Testmagasság: havonta 1x 

 

Testsúly: havonta 1X 



 

Vérnyomás mérés: havonta 1x – ha emelkedett, a mérést követő 2 héten belül 3x 

különböző alkalmakkor. Ha tartósan normál érték felett van, kivizsgálás szükséges. 

 

Vércukor mérés: havonta 1x – ha emelkedett, 3-5 napig éhgyomorra, és napközben 

egyszer. Ha tartósan normál érték felett van, kivizsgálás szükséges. 

 


