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Absztrakt: Az 1-es típusú cukorbetegség incidenciája növekszik és elsősorban az 5 év alatti 

gyermekeknél figyelhető meg leginkább. A szerzők vizsgálatuk során összehasonlították az 

1-es típusú óvodáskorú kisgyermeket nevelő családok működését az egészséges kisgyerme-

ket nevelő családokéval, valamint a kisgyermekek életminőségét kortársaikéval a szülő-

proxy válaszok alapján. Nem találtak különbséget sem a családok életvitelében, sem a gyer-

mekek életminősége között. A gyermekek életminőségének egyedüli magyarázó tényezője a 

családi működés volt. A szerzők úgy vélik, hogy a cukorbetegség kezelését jól integrálják a 

család mindennapi tevékenységébe és a cukorbetegség mindennapos otthoni gondozása elfo-

gadottá válik a család tagjai részére is. 
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Abstract: The incidence of type 1 diabetes is increasing and is mainly observed in children 

under 5 years of age. The authors compared the families with type 1 diabetic pre-school 

children to those families where healthy children were bringing up. Quality of life of children 

was also investigated based on parent-proxy responses. There were no differences between 

the life of the families and the generic quality of life of the children. The only explanatory 

variable of child quality of life was the family functioning. The authors believe that the ma-

nagement of diabetes is well integrated into the everyday life of the family, and the daily 

diabetes routine is accepted by the family members. 
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BEVEZETÉS 

Az 1-es típusú cukorbetegség az egyik leggyakoribb gyermekkori krónikus betegség. 

Magyarországon kb. 3500 gyermeket érint [1]. Ez a betegség bármely életkorban 

jelentkezhet, de az esetek ¾ részében 18 év alatt alakul ki. A legnagyobb incidenciát 

az 5 évnél fiatalabb gyerekeknél észlelték az Európai Unióban [2]. A betegség kiala-

kulása után a gyermek élethosszig tartó kezelést igényel. Napi szinten kell ellen-

őrizni az étkezés mennyiségét és milyenségét, valamint az inzulinbevitelt azért, hogy 
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a vércukorszint megfelelő határok között mozogjon. A gyermekek szüleikkel 3 ha-

vonta vesznek részt gondozáson, amely során a glikémiás kontrollt is ellenőrzik a 

vénából vett vér alapján. A cukorbetegség gondozása időt és fegyelmet igényel a 

gyerektől és nagy odafigyelést a szülőktől. A szülők szerepvállalása még jelentősebb 

fiatalabb gyermekek gondozása esetén, mert az ő irányításuk mellett történhet jó cu-

korbetegség-szabályozás, így az egészségügyi problémák megelőzése. A rossz 

anyagcsere a kognitív funkciókra is negatív hatással lehet a későbbi évek során [3]. 

A fiatalabb gyerekeknél előfordulhat, hogy nem értik miért van szükség vérvizs-

gálatokra, miért kell naponta szúrni az ujjukat és nem megfelelően működnek együtt 

a szülőkkel, vagy az egészségügyi gondozókkal. A krónikus betegségek esetén nem-

csak a túlélés a fontos, hanem az is, hogy a kis beteg elégedett legyen, és jó minő-

ségben élje életét. Az életminőség egyfajta indikátora a beteg egészségi állapotának 

és a kezelés hatékonyságának. Korábban történtek már Magyarországon vizsgálatok 

1-es típusú cukorbeteg gyermekekkel és serdülőkkel [4], valamint nemzetközi ösz-

szehasonlításban is végeztek felmérést [5], de óvodáskorú gyermekekkel kevés vizs-

gálatot végeztek. Az 1-es típusú cukorbeteg kisgyermek nevelése és gondozása fele-

lősséggel jár, és extra terhet jelent a szülőkre a betegség otthoni ellátása. Feltétezzük, 

hogy a család mindennapi életét és működését is befolyásolja a cukorbeteg kisgyer-

mek nevelése és a betegség otthoni gondozása. 

Kutatásunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk a cukorbeteg és egészséges kis-

gyermekek életminőségét és megnézzük milyen tényezők befolyásolják az életmi-

nőség változását, valamint megnézzük van-e különbség a családok működésében. 

 

 

ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

Betegek 

Az 1-es típusú cukorbeteg gyermekek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 

Kórház és Egyetemi Oktatókórház Diabetes Szakambulancia óvodáskorú gondozottai 

voltak. Azok a 2–7 éves közötti gyerekek vettek részt a felmérésben, akik legalább 12 

hónapja gondozás alatt álltak. A felmérés a gondozási napon történt. A szülők szóban 

felvilágosítást kaptak a felmérés céljáról és az önkéntes részvételről. A felmérésben az 

anyákat vontuk be, mert a gyermekgondozás és nevelés legnagyobb része az ő vállu-

kon nyugszik. A kórház vezetősége engedélyt adott a kutatás végzésére. 

 

Kontrollcsoport 

A kontrollcsoportot 3 település (Miskolc, Edelény, Tolcsva) 3 óvodája adta. Az óvoda 

vezetősége engedélyezte a felmérést. A szülőket tájékoztattuk a felmérés céljáról és az 

önkéntes részvételről. A szülők a kérdőívet részben az óvodában, részben otthon töl-

tötték ki és a következő napok egyikén hozták vissza. A kérdőíveket az óvoda peda-

gógusai szedték össze. 
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Kérdőívek 

Általános életminőség 

A Pediatric Quality of Life Inventory™ (PedsQL™) 15 tételből álló kérdőívét hasz-

náltuk az általános életminőség mérésére. Ez a skála méri a fizikai állapotot (5 tétel), 

az érzelmi állapotot (4 tétel), a szociális kapcsolatot (3 tétel) és az óvodai tevékeny-

séget (3 tétel). A kérdőívnél a szülők értékelték (szülő-proxy változat) gyermekük 

életminőségét egy 5 fokozatú skálán, amelyet fordított lineárisan át kellett alakítani 

egy 0–100-ig terjedő skálára. A magasabb pont jobb életminőséget jelölt [6].  

 

Családi működés 

A család működésének vizsgálatára a PedsQL™ Family Impact Moduljának a család 

működésére irányuló alskáláját használtuk, amely a család napi tevékenységét (3 tétel) 

és a családtagok kapcsolatainak problémáit (5 tétel) vizsgálja. Az alskála értékének 

kiszámítása ugyanúgy történik, mint az általános életminőséget vizsgáló kérdőívnél. 

A magasabb érték jobban működő családot, azaz kevesebb problémát jelöl. [7]  

 

Demografikai és klinikai adatok 

A résztvevők adatokat szolgáltattak a demográfiai kérdésekre (életkor, egyedül vagy 

társas kapcsolatban él, a család anyagi helyzete, a családban nevelt gyermekek 

száma), a cukorbeteg gyermekek klinikai adataihoz (cukorbetegség kialakulásának 

időpontja, a kezelés módja, utolsó HbA1c érték) a gondozottak egészségügyi kar-

tonjaiból jutottunk hozzá.  

 

Statisztikai elemzés 

A kapott adatainkat átlagban és szórásban, valamint százalékban mutatjuk be. A cu-

korbeteg és kontrollcsoport összehasonlítását kétmintás t-próbával, a nominális vál-

tozók összehasonlítását χ2-próbával végeztük. Az életminőség és glikémiás kontroll 

közötti kapcsolatot a Spearman rho-val jellemeztük. Az életminőséget befolyásoló 

tényezőket regressziós modellben néztük meg. Az adatok feldolgozása az SPSS 

24.0-as statisztikai szoftverrel történt. A szignifikanciaszintet p ≤ 0,05 értéknél fo-

gadtuk el szignifikánsnak. 

 

 

EREDMÉNYEK 

A vizsgálatban résztvevők bemutatása 

Összesen 113 szülő töltötte ki a kérdőívet, amelyből 28 szülőnek volt cukorbeteg 

gyermeke. A csoportok összehasonlításánál nem találtunk különbséget az anyák és 

a gyermekek életkora, valamint a szocio-demográfiai helyzet között. A gyermekek 

nemének aránya is hasonlóságot mutatott, így alkalmas volt a két csoport arra, hogy 

összehasonlítást végezzünk velük. Az 1. táblázat mutatja be a részt vett családok 

leíró statisztikai adatait. 

 



62                      Zagraj V. B.–Bartókné Kovács A.–Soós A.–Török A.–Barkai L.–Lukács A. 
 

 

1. táblázat  

A résztvevők demográfiai és klinikai adatai 

 Cukorbeteg 

csoport 

Kontroll- 

csoport 

Statisztikai 

összevetés 

Mintaszám (fő) 28 85 – 

Anyák átlagos életkora (év) 34,18 ± 4,91 34,75 ± 4,88 N/S 

Gyermekek átlagos életkora (év) 5,21 ± 1,37 4,79 ± 1,32 N/S 

Nemek aránya – fiú : lány (%) 42,85 : 57,15 43,53 : 56,47 N/S 

Család anyagi helyzete (%) 

átlagon aluli : átlagos : átlagon felüli 
11,6 : 82,6 : 5,8 8,9 : 84,6 : 6,5  N/S 

Családi állapot (%) 

egyedül : társas kapcsolat 
21,4 : 78,6 14,1 : 85,9 N/S 

Családban nevelkedő gyermekek 

száma (fő) 
1,71 ± 0,71 1,99 ± 0,76 N/S 

Cukorbetegség átlagidőtartama (év) 2,18 ± 1,16 – – 

Kezelés módja (%) inzulin pumpa : 

napi többszöri inzulinadagolás 
28,6 : 71,4 – – 

Utolsó átlagos HbA1c érték 7,80 ± 0,87 – – 

N/S – statisztikailag nem szignifikáns 

 

 

A gyermekek általános életminősége 

A cukorbeteg (M = 73,96 ± 14,14) és a kontroll óvodások (M = 70,12 ± 16,36) glo-

bális életminőség-indexe között nem volt szignifikáns eltérés. A fizikai állapotot és 

a pszichoszociális állapotot vizsgáló alskálák indexei sem mutattak különbséget a 

két csoport között. 

Az általános életminőség és a diabétesz időtartama között, valamint a glikémiás 

kontroll között nem volt szignifikáns összefüggés, bár az utóbbinál valamennyi ten-

dencia érzékelhető volt. (ρ = –0,329; p = 0,100) Az általános életminőséget nem 

befolyásolta az intenzív inzulinterápia módja. 
 
 

Az általános életminőséget meghatározó tényező  

A többváltozós regresszió analízisben bevont tényezők közül egyedül a család mű-

ködése volt szignifikáns magyarázó tényező (ß = 0,525, t = 6,507; R2 = 0,276).  

A családi működésben nem találtunk szignifikáns eltérést a két vizsgált csoport kö-

zött (Diabétesz: M = 74,04 ± 17,16 vs. Kontroll: M = 72,23 ± 15,51; N/S). 
 

 

MEGBESZÉLÉS ÉS KÖVETKEZTETÉS  

Vizsgálatunk során óvodáskorú 1-es típusú cukorbeteg gyermekek általános életmi-

nőségét hasonlítottuk össze egészséges kortársaikkal, valamint megnéztük, hogy mi-

lyen tényezők hatnak az életminőségre. Azt is vizsgáltuk, hogy a családok működé-
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sében van-e eltérés a cukorbeteg és az egészséges kisgyermeket nevelő családok kö-

zött. A gyermekek életminőségét a szülő-proxy válaszok alapján hasonlítottuk össze, 

még pontosabban megfogalmazva, az anyák válaszai alapján.  

A cukorbeteg óvodáskorú gyermekek és egészséges kortársaik életminősége között 

nem találtunk különbséget. Feltételezzük, hogy a kisgyermekkorban kialakuló beteg-

ség a gyermek életének részévé válik és elfogadja a kezeléssel járó kellemetlenségeket. 

Eredményünk nem erősíti meg Sundberg és kollégáinak állítását, miszerint a 7 év alatti 

kisgyermekek életminősége kedvezőtlenebb lenne egészséges kortársainál [8]. A vizs-

gálatban 24 gyermek életminőségét nézték a szülői válaszok alapján. További hossz-

metszeti vizsgálatokra van szükség az eredmények igazolására. 

A krónikus betegség kezelése a családra terhet ró, hiszen a kisgyermek kezelése 

nagyobb részben a szülők kezében van és ez központi téma lehet a családon belül, 

amelyek esetleg konfliktusokhoz vezethetnek. Vizsgálatunkban a cukorbeteg kis-

gyermeket nevelő családok működése nem mutatott eltérést a hasonló korú egész-

séges kisgyermeket nevelő családokétól. Feltételezzük, hogy a cukorbetegség ke-

zelését jól integrálják a család mindennapi tevékenységébe és a cukorbetegség 

mindennapos otthoni gondozása elfogadottá válik a család tagjai részére is. A csa-

lád megfelelő működése azért is fontos, mert a gyermek életminőségét befolyá-

solja, ahogy azt vizsgálatunk is mutatja. 

Kutatásunk ráirányítja a figyelmet arra, hogy kisgyermekkorban a cukorbeteg-

séggel ugyanolyan minőségben lehet élni, mint kortársaik betegség nélkül. A csalá-

dok is alkalmazkodni tudnak a cukorbetegség kezelésével járó nehézségekhez és ki-

hívásokhoz. 
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