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A „Health Behaviour in School-aged Children” (HBSC) elnevezésû
nemzetközi kutatás az 1980-as évek elején indult 4 ország részvételével. Az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) röviddel ezután adoptálta a projektet,
így 1984-tõl már az Európai Területi Iroda egyik programjaként mûködik. A
következõ évtõl kezdve újabb és újabb országok csatlakoztak; mára már 41
tagországa van a kutatásnak (fõként európai országok, valamint Izrael,
Kanada és az USA).

A projekten belül négyévenként történik adatgyûjtés. A legutóbbi felmérés
az elmúlt tanévben zajlott le, jelenleg az adatok számítógépes rögzítése folyik.
Elõadásomban fõként a legutóbbi elérhetõ adatok - a 2001/2002-es tanév
felmérésének eredményei – szerepelnek (Currie és mtsai 2004, Aszmann
2003). Ekkor 35 ország vett részt a munkában.

A kutatás fõ célkitûzései egyrészt a fiatalok önminõsített egészségi
állapotának, jól-létének (közérzetének) és egészségmagatartásának monito-
rozása (életstílus, életmód vizsgálata). A rendszeres adatgyûjtés módot ad az
egészségmagatartás idõbeli változásainak vizsgálatára is (trendelemzés).
Másrészt fontos feladatunk a fenti életmódelemekkel és a jól-léttel összefüggõ
demográfiai, egyéni, társas, stb. háttértényezõk feltérképezése. 

Mindezeket felhasználva végsõ célunk az eredmények és tapasztalatok
publikálása a felhasználók számára (döntéshozók, egészségügyi szak-
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emberek, pedagógusok, szülõk és a fiatalok), segítve ezzel az egészségfej-
lesztõ tevékenységeket.
Fõ témaköreink:
demográfia: kor, nem, háztartás összetétele, szülõk foglalkozása, iskolá-
zottsága, anyagi háttér
egészségmagatartás: dohányzás, alkoholfogyasztás, droghasználat, fizikai
aktivitás, szabadidõs tevékenység, szexuális magatartás, étkezési minták és
szájhigiéné
egészség-percepció: egészséggel és élettel való elégedettség, testi panaszok és
tünetek
egyéni és társas erõforrások: depresszió és önértékelés, testkép, biológiai
érés, családi kapcsolatok és támogatás, kortárskapcsolatok és támogatás,
iskola és tanárok percepciója
A négyéves ciklusokból álló projektben az adatfelvételt a számítógépes
adatrögzítés, valamint elemzés követi. Az eredményeket természetesen
különbözõ módokon publikálják a nemzeti és nemzetközi kutatócsoportok.
Az eredményekbõl levont következtetések az elméleti és gyakorlati
továbbfejlesztés alapjául is szolgálnak. Az újonnan kifejlesztett kérdéseket
próba-adatfelvételeken tesztelni is szükséges, ami a ciklus záróeseménye az
újabb adatgyûjtés elõtt. Hazánk az elsõ közép-kelet európai országként 1985-
ben csatlakozott a projekthez, és a legutóbbi tanévben már a hatodik
országosan reprezentatív adatfelvételt bonyolította le.

A vizsgálat célcsoportja a serdülõ korosztály: a 11, a 13 és a 15 évesek
korcsoportjai szerepelnek a nemzetközi vizsgálatban, míg Magyarországon az
1990. évi adatfelvétel óta a 17 évesek is részét képezik a nemzeti mintának.
Az egyes felmérések a legtöbb országban az adott korú lakosságra
reprezentatívak. Hazánkban a reprezentativitást többlépcsõs, rétegzett
mintavételi eljárással biztosítjuk. A rétegeket a régiók, a településtípusok és
az iskolatípusok képezik.

Az adatgyûjtés önkitöltéses kérdõívek segítségével történik. A válaszadás
önkéntes és névtelen. A tanulók egy tanítási óra keretében töltik ki a
kérdõíveket az osztálytermeikben. Ebben segítségükre vannak jól felkészített
kérdezõbiztosaink, akik egyúttal felügyelik is a kitöltést. Az adatgyûjtés
módjából következik, hogy a vizsgálatba csak az iskolába járó és önállóan
olvasni, valamint az olvasottakat megérteni és arra válaszolni képes
gyermekeket tudjuk bevonni.

A számítógépes adatrögzítést követõen a feldolgozás és elemzés SPSS
programcsomaggal történik a matematikai-statisztikai módszerek széles
skáláját alkalmazva az egyszerû leíró statisztikáktól kezdve a kétváltozós
elemzéseken át a többdimenziós módszerekig. 



A kutatás nagy erénye a nemzetközi összehasonlíthatóság. Ennek
megteremtéséhez szigorú nemzetközileg érvényes módszertani szabályokra,
protokollra van szükség, mely részletesen leírja az egyes felmérések minden
mozzanatát. A megbízható, érvényes és nemzetközileg összehasonlítható
eredmények eléréséhez szükséges az alkalmazni szánt kérdések elõzetes
tesztelése. Szintén az összehasonlíthatóságot biztosítja az a törzskérdés-
csoport („kötelezõ” kérdések), amelyeket minden résztvevõ országnak azonos
módon kell kérdeznie. Elérésére szolgál többek között a fordítási-
visszafordítási procedúra: az eredeti angol nyelvû kérdéseket lefordítják az
adott ország nyelvére, majd egy független fordító (aki nem ismeri az eredeti
angol szövegezést) visszafordítja angol nyelvre. Ekkor kiderülnek és
korrigálhatók az eredeti szövegtõl való eltérések.

Jelen elõadásban a kutatásnak két fontos témakörét szeretném kiemelni: az
egészséget veszélyeztetõ magatartásformák (rizikómagatartások) közül a
pszichoaktív szerek használatát és a széles értelemben vett egészség fontos
meghatározó tényezõjét az általános testi-lelki közérzetet, más szóval a jól-
létet.

A rizikómagatartások közül a dohányzási és az alkoholfogyasztási
szokásokról rendelkezünk a kutatás két évtizedes hazai történetén átívelõ
adatokkal. Általánosságban a dohányzási szokások kedvezõtlenebbé válásáról
beszélhetünk ebben a korosztályban. A nyolcvanas évek közepétõl jelentõs
emelkedést tapasztalhatunk mind a dohányzást kipróbálók, mind a
rendszeresen dohányzók arányában. E megállapítás elsõsorban a lányokra
igaz; a fiúknál vannak olyan dohányzási mutatók és korcsoportok, ahol nem
történt érdemleges változás. Mindezek eredõje, hogy – bár még mindig
magasabbak a fiúk körében a dohányzási prevalenciák – az elmúlt másfél
évtizedben a fiúk és lányok között jelentõsen csökkentek a különbségek.

Illusztrálásként a rendszeresen – azaz legalább hetente dohányzó – fiúk és
lányok arányait mutatom be: a 13 éves korosztályban a fiúk aránya mintegy
7%-ról 11%-ra emelkedett 1986 és 2002 között, a lányoknál ugyanezek a
számok 2% és 7%. A 15 éveseknél jóval magasabb arányokról beszélhetünk:
a fiúknál ebben az idõszakban 27% és 32% között változtak, és
matematikailag ez nem jelentõs különbség. Ugyanakkor a lányoknál 1986 óta
mintegy 21%-ról 28%-ra nõtt a legalább hetente dohányzók aránya és ez
szignifikáns különbség.

A legutóbbi nemzetközi adatok szerint a 15 éves fiúk esetében
Magyarország a legnagyobb arányú fogyasztók körébe tartozik, míg a 15 éves
lányok – bár alig alacsonyabb arányban dohányoznak rendszeresen, mint a
fiúk – a kutatásban résztvevõ országok harmadik negyedébe tartoznak. A
nemzetközi térképen az is látható, hogy a 15 éves fiúknál a rendszeresen
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dohányzók arányát tekintve nincs határozott földrajzi mintázat (1. ábra), míg
a lányok esetében egyértelmû emelkedõ grádienst tapasztalhatunk kelet-
nyugati irányban (2. ábra).
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Az alkoholfogyasztási szokások egyik legjobb mutatója a lerészegedések
életprevalenciájának alakulása. Sajnos ez esetben mind a fiúknál, mind a
lányoknál kedvezõtlen tendenciákról számolhatunk be a vizsgált idõszakról,
és ezen belül is a lányoknál figyelhetõk meg jelentõsebb változások. A 15
éves fiúk több mint egynegyede vallotta 1986-ban, hogy életében legalább
kétszer berúgott már, míg 2002-re ez az arány közel 50%-ra emelkedett. A
lányoknál még drámaibb növekedés tapasztalható: 1986 óta több mint
megháromszorozódott a legalább kétszeri részegségrõl beszámolók aránya
(8%-ról közel 28%-ra). E különbségek matematikailag szignifikánsak.

Nemzetközi viszonylatban ugyanezekben a mutatókban a magyar 15 éves
fiúk ismét csak a legmagasabb arányokkal jellemezhetõ országok fiataljainak
sorában találhatók (3. ábra), míg a 15 éves lányok a 35 országot sorrendbe
állítva a második negyedben foglalnak helyet a legalább kétszeri részegséget
tekintve (4. ábra). 

A részegségi arányszámoknál egy viszonylag határozott földrajzi grádiens
látható a legalacsonyabb arányszámokkal jellemezhetõ déli-délnyugati
országoktól az északi-északkeletiek felé.

Az illegális és visszaélésszerû szerhasználatról trendábrákat sajnos nem
tudok bemutatni, mivel errõl a 2002-es felmérésünkben kérdeztük a fiatalokat
elõször, akkor is csak a középiskolásokat. Hazai viszonylatban – a nemzetközi
tapasztalatokhoz hasonlóan – a cannabis-származékok fogyasztása a
legelterjedtebb, akár az életprevalenciákat, akár a legutóbbi évi fogyasztási
gyakoriságait tekintjük (a 15-17 évesek összevont csoportjában az
életprevalencia közel 20%, míg az éves prevalencia meghaladja a 15%-ot).
Ami jellegzetesen hazai jelenség: az alkohol és gyógyszer együttes ill. a
gyógyszerek visszaélésszerû használatának elterjedtsége. E szerek fogyasztási
gyakoriságai közvetlenül a marihuána- és hasisfogyasztás után állnak, bár
jóval kisebb arányszámokkal (az élet- és éves prevalenciák általában 8% és
5% között mozognak). Az összes többi illegális szer fogyasztási
gyakoriságának prevalenciái nem érik el az 5%-ot. 

Azoknak, akik már fogyasztottak életükben valamilyen kábítószert, nagy
többsége (kb. 2/3-a) szerencsére megmarad a kipróbálás szintjén, míg a
fennmaradó harmadnak is csak 1-2%-áról mondható el a kifejezetten
rendszeres szerhasználat. A fiúknál általában magasabb fogyasztási arányokat
találunk, mint a lányoknál (kivétel ez alól a gyógyszer, valamint a gyógyszer
és alkohol együttes használata). Az idõsebbek és a szakmunkás képzésben
résztvevõk szintén magasabb prevalenciaértékekkel rendelkeznek, mint a
fiatalabbak és érettségit adó iskolákban tanulók.

A nemzetközi térképen a cannabis-fogyasztási gyakoriságokat tekintve az
országok sorrendjében Magyarország középen, vagy a második negyedben



helyezkedik el (5. és 6. ábra). Itt is kimutatható egy jellegzetes földrajzi
grádiens, amely éppen ellentétes a többszörös részegségi prevalenciákat
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bemutató térképeken tapasztaltaknál: a cannabis-használat éves prevalenciái
észak-északkelet és dél-délnyugat irányban csökkennek.
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6. ábra. Cannabis-származékok fogyasztásának éves prevalenciája 15 éves lányoknál 35 országban



A HBSC és más egészségmagatartás vizsgálatainkból (Kökönyei és mtsai
2003, Örkényi és mtsai 2004) egyértelmûen kiderült, hogy a pszichoaktív
szerek fogyasztásának szempontjából több rizikócsoportot is elkülöníthetünk.
Akár a cigaretta-, akár az alkohol-, akár az illegális drogfogyasztást nézzük a
középiskolás korosztályban a gimnazistáknál rosszabb mutatókkal
rendelkeznek a szakmunkástanulók, míg az állami gondozásban nevelkedõ
fiatalok még magasabb szerhasználati arányokkal jellemezhetõk. A negatív
rangsor élén a javító-nevelõ otthonokban élõk állnak az élen extrém magas
prevalenciákkal. (Ez esetben leginkább a fiúkról beszélhetünk, mert
statisztikailag értékelhetõ mennyiségû adat csak az õ esetükben érhetõ el.)
Körükben a naponta dohányzók aránya közel 80%, míg ugyanez az arány a
gimnazistáknál alig több 25%-nál. A többszöri részegség életprevalenciája a
javító-nevelõs fiúk esetében meghaladja a 80%-ot, míg a gimnazistáknál ez a
szám nem éri el a 40%-ot. Míg a gimnazista fiúknál az igazán erõs
droghasználók aránya alig éri el az 1%-ot, a javító-nevelõ otthonban élõknek
negyede mondta ezt magáról (életében legalább 40-szer fogyasztott már
valamilyen illegális szert).

Kutatásunkban fontos szempont az egészségmagatartásokkal kapcso-
latban álló, azokat befolyásoló egyéni és társas háttértényezõk azonosítása,
mûködési mechanizmusuk megismerése. Multivariációs statisztikai
módszerekkel lehetséges e komplex kapcsolatrendszer – legalább részleges –
feltárása. A rizikómagatartásokat, ezen belül pedig a dohányzást és
alkoholfogyasztást befolyásoló legfontosabb háttértényezõket útelemzéssel
próbálta kutatócsoportunk azonosítani. A magyar 11-17 éves korosztályban
egyértelmûen a legerõsebb befolyásoló tényezõ az iskola percepciója volt:
amennyiben a fiatalok szeretik iskolájukat, kötõdnek hozzá, segítõkészséget
tapasztalnak a részérõl, jóval kisebb valószínûséggel fognak dohányzással és
alkoholfogyasztással próbálkozni. Hasonlóan protektív (védõ) szerepet játszik
a szerfogyasztással szemben a meleg, elfogadó családi légkör, ahol a gyerekek
meg tudják beszélni problémáikat családtagjaikkal, segítséget is kapnak,
ugyanakkor megfelelõ szülõi kontroll mûködik. A család társadalmi helyzete,
ill. jómódúsága viszont csak kevéssé befolyásolja ezeket a rizikóma-
gatartásokat (a magasabb státusz magasabb szerhasználati valószínûséggel
jár). A kortársak szerepe a serdülõkorúak életében központi és ennek
megfelelõen elemzésünkben is kiemelkedõ fontosságot kapott: a kortárs
csoport általi befogadottság, a velük való jó kommunikáció, a sok együtt
töltött idõ erõs prediktív (elõjósló) tényezõje a rizikómagatartásoknak. E
komplex elemzés eredményeibõl összefoglalóan ismét szeretném kiemelni az
iskola meghatározó szerepét a rizikómagatartások megelõzésében.
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Mint elõadásom elején említettem, a mentális egészség, a közérzet, az
úgynevezett „jól-lét” kutatásunkban szintén fontos szerepet tölt be. Ezt a
témakört is több kérdés (változó) segítségével vizsgáljuk: az élettel való
elégedettségüket egy 0-tól 10-ig terjedõ skálán osztályozzák a fiatalok, míg az
egészségüket a „kitûnõ” és a „rossz” fokozatok között kell minõsíteniük egy
négyfokozatú skálán. A magyar serdülõk átlagosan 7,34 pontot értek el az
élettel való elégedettségi skálán, ami közel áll a nemzetközi átlaghoz. A
legtöbb országra – így hazánkra – is jellemzõek a nemi és életkori eltérések:
a lányoknak és az idõsebbeknek általában alacsonyabbak a pontszámaik. Az
iskolatípusok között is akadnak eltérések: a gimnazista lányoknak
matematikailag szignifikánsan magasabb a pontszámuk (6,9), mint a
szakmunkás képzésben résztvevõknek (6,4).

Az egészség önminõsítésénél is jellegzetes nemi és életkori eltéréseket
találunk: az egészségüket legalább jónak minõsítõk aránya csökken az
életkorral, és a lányoknál alacsonyabb, mint a fiúknál. Míg az ötödikesek
csaknem 90%-a tartja legalább jónak az egészségét, addig a 11-eseknek csak
mintegy háromnegyede mondta ezt magáról. Az egészségüket kifejezetten
rossznak minõsítõk aránya 2% körül van (de pl. a szakmunkásképzõs lányok
körében majdnem 6% ez az arány). Nemzetközi viszonylatban ezek a számok
átlagosnak vagy az átlagosnál kissé jobbnak mondhatók.

Kizárólag a magyar kérdõívben használtunk egy depresszív hangulatot mérõ
8 kérdésbõl álló skálát a Gyermek Depresszió Kérdõív (CDI, Kovács 1985)
rövidített változatát. A skála pontszámai 0 és 16 között lehetnek. Ha a pontszám
legalább 4, akkor beszélhetünk depresszív hangulatról. (A skála és értelemszerûen
adatgyûjtési módszerünk sem alkalmas a depresszió diagnosztizálására.)

A lányoknak minden életkorban szignifikánsan magasabb a pontátlaga
(2,5 felett), mint a fiúké (1,7 körül) és csak az elõbbiekre jellemzõ az életkori
eltérés (a 9-esek pontszáma szignifikánsan magasabb, mint a többi
korcsoporté). A lányoknak közel 30%-a, míg a fiúknak alig több, mint  17%-
a ért el 4-es vagy magasabb pontszámot. Ezek az arányok felhívják a figyel-
met arra, hogy a serdülõk nem elhanyagolható hányada hangulati zavarokkal
küzd, mentális állapotuk nem kielégítõ.

Az általános közérzet mérésére egy 12 itembõl álló skálát alkalmaztunk
mely különbözõ pszichoszomatikus panaszok gyakoriságára kérdezett rá. A
skála pontszámai 12 és 60 között változhatnak. Hasonlóan a depresszív
hangulat mérésére szolgáló skálához, a lányok itt is minden életkorban
magasabb átlagértékkel rendelkeznek, mint a fiúk (a teljes mintára 26,3 ill.
22,6 az átlag pontszámok). Az életkori változások mindkét nemnél azonosak:
a 9. évfolyamig nõnek az átlag pontszámok, ezután már nem változnak. Ezek
az eredmények a nemzetközi átlaghoz  hasonlóak, némely esetben kicsit
jobbak annál.
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A leggyakoribb panaszok a lehangoltság, idegesség, fáradtság,
ingerlékenység, fej- és hasfájás. Ritkábban fordul elõ hányinger és szédülés. A
fenti jellegzetes nemi különbségek aláhúzzák a korábbról már ismert
megfigyeléseket, miszerint a lányoknál a pszichés problémák (amennyiben
vannak) inkább pszichoszomatikus tünetekben, míg a fiúknál inkább viselkedéses
zavarokban öltenek formát (Scheidt és mtsai 2000, Kolip és Schmidt 1999).

A szubjektív jól-létet meghatározó faktorok útelemzéses statisztikai
módszer segítségével egy folyamatábrába rendezõdnek (az elemzés itt is a 11-
17 évesek összevont mintáján történt). Hasonlóan a rizikómagatartásokhoz a
kortársak, az iskola és a család itt is fontos meghatározók, azonban nem
közvetlenül, hanem az énképen keresztül. Az énkép – mely az önértékelés, a
magabiztosság, a kompetencia érzését foglalta magában elemzésünkben –
nagyon erõs pozitív befolyással van a testi-lelki jól-létre. E mediátor tényezõt
a fent említett faktorok hasonlóan befolyásolják: az iskola pozitív értékelése,
a jó kortárskapcsolatok, a meleg, segítõkész családi atmoszféra, a család
magasabb társadalmi státusza pozitívabb énkép kialakulását segíti elõ.
Legerõsebb hatása a kortárskapcsolatok minõségének van, míg a családi és
iskolai atmoszféra hasonló erõsséggel határozza meg az „én”-t. Leggyengébb
hatású a család társadalmi státusza.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy kutatásaink végsõ célja a feltárt
eredmények, összefüggések hasznosítása az ifjúságot érintõ egészségvédõ,
egészségfejlesztõ tevékenységekben minden lehetséges színtéren. Ezért
remélem, hogy elõadásom érdekes és használható információkkal szolgált az
Önök mindennapi pedagógiai munkája szempontjából is.
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MEGJELENT
Klaniczay Sára: Tágas tér

A szerzõ terapeutaként nem azt mondja,
hogy „meggyógyítom a beteget”, hanem
azt hangsúlyozza, hogy „megpróbálok
esélyt adni a gyógyulásához”. Ebben a
megfogalmazásban benne rejlik az a hit,
hogy minden emberben, gyermekben ott
van a gyógyulást elõsegítõ belsõ erõ. A
pszichológusnak, de továbbmehetünk, a
pedagógusnak és minden segítõnek ezt az
erõt kell megpróbálni mozgósítani a segít-
séget kérõ emberben. „A biztonságot
nyújtó terápiás kapcsolatban a páciens tere
tágul, lehetõségeinek köre nõ… a tágas tér
élménye katartikus élmény… ehhez
szeretnénk hozzásegíteni betegeinket…” –
írja ars poeticájában a szerzõ.
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