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Gondozástani szakszavak magyarázata

hatóak, térítésmentes szolgáltatásokat nyújta
nak

csa lád köz pon tú szülészet: a szü lés re va ló fel ké szü
lés, az együtt szü lés, az al ter na tív szü lés, a ko rai 
anyagyer mek kap cso lat biz to sí tá sa

Családsegítô és Gyermekjóléti Központ: járási 
szin ten mûködô intézmény, amelyben két, egy
mástól szakmai feladataiban jól elkülöníthetô 
csoport, a speciális szolgáltatást nyújtó szakmai, 
és a hatósági csoport mûködik, térítésmentes 
szolgáltatásokat nyújt

családsegítô szolgáltatás: a szociális vagy mentálhi
giénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 
miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezetô okok 
megelôzése, a krízishelyzet megszüntetése, vala
mint az életvezetési képesség megôrzése céljá
ból nyújtott  szolgáltatás

családsegítôk: a Család és Gyermekjóléti Szol gá
la tok ban az alapszolgáltatás során szociális segítô 
munkát végzô szakemberek

családtervezés: a gyer me kek szü le té sé nek elô ké szí
té se

de pres  szió: olyan tü netegyüt tes, ame lyet le vert lel
ki ál la pot, nyo mott han gu lat, bús ko mor ság jel le
mez

diabetes mellitus: cu kor be teg ség (anyagcsere be
teg ség)

diphteria, (dif té ria): to rok gyík
disz le xia: kö rül írt ol va sá si za var, meg tar tott tes ti és 

in tel lek tu á lis mû kö dés mel lett
diszmenorrhoea: menst ru á ció za va ra

egyedfejlôdés: az élô lé nyek ala ki, mû kö dés be li vál
to zá sa a meg ter mé ke nyí tés tôl (sza po ro dás) a 
ha lá lig

egyéni gondozási-nevelési terv: a gyermek véde
lembe vételekor készül, tartalmazza a gyermek 
veszélyeztetettségének az okait, a probléma 
megoldásához vezetô lépéseket, annak megoldá
sában résztvevô szakembereket, családtagokat, 
gyermekeket, egyéb segítôket, a feladatokat és 
az azokhoz kapcsolódó konkrét határidôket

elderly house: öre gek ott ho na
elektív mutizmus: fô leg gyer mek kor ban elô for du ló 

át me ne ti né ma ság
el ha nya go lás: a szü lô vagy a gond vi se lô rend sze re

sen el mu laszt ja a gyer mek alap ve tô szük ség le
tei nek ki elé gí té sét, vé del mét, fel ügye let ét

emb rió: fej lô dé se el sô hó nap ja i ban fej lô dô mag zat

abor tusz: mû vi terhességmegszakítás
adap tá ció: al kal maz ko dás a lét fel tét ele i hez, fel dol

go zás
AFP: alfafetoprotein (emb ri o ná lis, immun szup

resszív tu laj don sá gú glo bu lin)
ag res  szív: tá ma dó, erô sza kos, ve re ke dôs gye rek, 

aki a leg ki sebb sér tés re vagy sér tés nek vélt do
log ra is tett le ges ség gel re a gál

ak ce le rá ció: az új nem ze dék nek az elô zô nél vi
szony lag gyor sabb fel ser dü lé se és test mé re te i
nek nö ve ke dé se

akné: pat ta nás, mi tes  szer
amniocentezis: mag zat víz vizs gá lat
anaemia (ané mia): vér sze gény ség, 
ana li ti kus ész le lés: tár gyak, je len sé gek elem zé se, 

ré szek re bon tá sa
anam né zis: kór elôz mény
androgén: fér fi ne mi hor mon
anorexia nervosa: pszi chés ere de tû kó ros le so vá

nyo dás ét vágy ta lan ság mi att
an ti ci pá ció: olyan elô ze tes fel te vés, ame lyet ké

sôbb a ta pasz ta lat iga zol
anya te jes táplálás: az új szü lött fej lô dé sé hez szük sé

ges táp anyag, az anya tej biz to sí tá sa 
arit mia: rit mus hi ány, rit mus za var
ar ti ku lá ció: a han gok kép zé sé nek, ki ej té sé nek, ta

go lá sá nak mód ja. Ért he tô/jó ki ej tés
autizmus: a kül vi lág el ha nya go lá sá val az én re kor lá

to zott kó ros ma ga tar tás
autoagresszió: ön ma ga el len irá nyu ló ag res  szió
au to nó mia: önál ló ság, ön ren del ke zés

bántalmazásnak minôsülô helyzet: a rossz bánás
mód, a gyermek egészségének károsítása, egész
séges fejlôdésének akadályozása, az elhanyago
lás, a gondozás és az ápolás hiánya, a bántalmazás 
akár szóban, fizikailag/testileg, érzelmileg, sze
xu álisan

BMI Body Mass In dex: a test ma gas ság és a test
súly ará nyát mu tat ja

bulimia nervosa: evé si kény szer, „far kas ét vágy”

ci to ló gia: a sejt tan (a sej tek szer ke ze té vel és éle té
vel fog lal ko zó tu do mány)

colostrum: elô tej
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: a Családsegítô 

Szolgálatok beolvadtak a Gyermekjóléti Szol gá
la tokba, és Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
néven, a két szolgáltatást integráltan nyújtó in
tézményként mûködnek tovább, alapellátási 
szinten, az ország minden településén megtalál
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emb ri o ná lis sza kasz: a mé hen be lü li fej lô dés so rán 
a pe te sejt be ágya zó dá sá tól 8 hé tig tart, szerv
kez de mé nyek ki ala ku lá sa, sejt tö meg dif fe ren ci
á ló dá sa jel lem zi

em pá tia: be le élô ké pes ség, mely nek so rán be le he
lyez ke dünk a má sik sze mély lel ki ál la po tá ba, 
han gu la tá ba, gon dol ko dá sá ba

en dok ri no ló gia: a bel sô el vá lasz tá sú mi ri gyek kel 
fog lal ko zó tu do mány ág

epi lep szia: a köz pon ti ideg rend szer pe ri o di kus görcs
ro ha mok kal, tu dat za var ral já ró meg be te ge dé se

er go nó mia: az em be ri mun ka tu do má nya
Erikson-féle modell: átfogja a fejlôdés folyamatát a 

születéstôl egészen a halálig, feltételezve, hogy a 
fejlôdés nem áll meg bizonyos életkorban, ha
nem az ember állandóan változik, fejlôdik. 
Az egyén pszichológiai fejlôdése a különbözô 
életkorokra jellemzô szociális viszonyokon mú
lik.

esetfelelôs: a Család és Gyermekjóléti Szolgálatban 
az adott család ügyével foglalkozó szakember, 
aki az igénybe vevôvel együttmûködési megálla
podás, vagy határozat alapján, cselekvési/intéz
kedési/egyéni gondozásinevelési tervet készít, 
együtt mû ködik és konzultációt folytat az eset
kezelésbe bevont szakemberrel/szakemberekkel 
és koordinálja együttmûködésüket

esetmenedzser: a Család és Gyermekjóléti Köz
pont szociális szakembere/munkatársa, aki az 
adott járás illetékességi területén látja el a gyer
mekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó, ható
sági intézkedést megelôzô és követô segítô tevé
kenységet, biztosítja a szolgáltatási tartalmakat

eu ta ná zia: ha lál ba se gí tés
ex hi bi ci o niz mus: ma ga mu to ga tás más nak

fe ti siz mus: szeretett személyt szimbolizáló tárgyak 
imádása

fittség: olyan tes tilel ki ál la pot, amely ma gá ban 
fog lal ja az egész sé get, a mi nô sé gi éle tet

fi zi o ló gi ás: élet ta ni
fogamzásgátlás: a nem kí vánt te her beesés el ke rü

lé sé nek mód sze re 
fo gyasz tó vé de lem: a fo gyasz tók éle té nek, egész sé

gé nek és biz ton sá gá nak vé del me; for ga lom ba 
csak biz ton sá gos árú hoz ha tó

fötális sza kasz: a mé hen be lü li fej lô dés mag za ti 
sza ka sza (fötusz = mag zat), a 89. hét tôl a szü
lé sig tart, szer vek ki ala ku lá sa jel lem zi

frottôrizmus: dör gö lô zés nem be le egye zô, el len ke
zô ne mû sze mély hez, ru há i hoz

fruszt rá ció: aka dá lyo zott ság, a te vé keny ség aka dá
lyoz ta tá sa nyo mán ke let ke zô vagy vágy tel je sí tés 
aka dá lyo zá sa kor fel lé pô fe szült ség ér zés

gát: a sze mé rem rés tôl (hü vely) a vég bél nyí lá sig 
 ter je dô te rü let, amely szü lés alatt a lágy szü lô
csa tor na ki ala kí tá sá ban vesz részt. Szü lé si sé rü

lé sé nek (gát re pe dés) meg elô zé sé re vég zik a 
gát  met szést. 

ge ne rá ci ós fe szült sé gek: a ké sôi fel nôtt kor ban ne
he zen vi se lik el az új nem ze dék, a fi a ta lok vi sel
ke dé sét, élet mód ját.

geriátria: idôs gyógy ászat, az idôs ko rú ak, meg be te
ge dé se i vel fog lal ko zik

ge ron to ló gia: idô sö dés és az idôs kor tu do má nya
gerontopszichológia: öre ge dés sel kap cso la tos lé

lek ta ni vál to zá so kat vizs gál ja
gerontoszociológia: öre ge dés tár sa dal mi kér dé se i

vel fog lal ko zik
glo bu lin: a plaz ma, il let ve a szé rum fe hér jék egyik 

cso port ja
gonadotrop hor mon: ne mi mi rigy re ha tó hor mon
gondozás: az egész ség ügyi ár tal ma kat meg elô zô és 

el há rí tó, a meg fe le lô fej lô dést elô se gí tô, az élet
kö rül mé nyek ja ví tá sá ra irá nyu ló csa lá di és tár sa
dal mi te vé keny ség

graviditás: várandósság (a fo gam zás tól a szü lé sig 
ter je dô, ál ta lá ban 280 na pig tar tó idô szak)

gyám: a gyámság alatt álló gyermek gondozója, ne
ve lôje, vagyonának kezelôje és a gyermek törvé
nyes képviselôje

gyámhatóság: a települési önkormányzat jegyzôje 
és a gyámhivatal alkotják. Fôként a következô 
tevékenységi körökhöz kapcsolódó feladatokat 
látja el: gyermekvédelem, gyámügyi eljárás, 
gyermekelhelyezés, örökbefogadással kapcsola
tos ügyintézés, környezettanulmányok készíté
se, apai elismerô nyilatkozat felvétele.

gyámügy: a gyámhatóság feladat és hatáskörébe 
tartozó ügyek

gyermek jóléte: összetett fogalom, a testi, lelki, 
szociális és erkölcsi jólét állapotát jelenti

gyer mek ágy: az anyai szer ve zet ben a szü lés be fe je
zé sé tôl a várandóssági és szü lé si el vál to zá sok 
vissza fej lô dé sé ig tar tó idô szak (46 hét)

gyermekek átmeneti gondozása: keretében – kivé
ve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok 
átmeneti otthona biztosítja – a gyermek teljes 
körû ellátásáról kell gondoskodni

gyermekek napközbeni ellátása: az életkornak 
megfelelô nappali felügyeletet, gondozást, neve
lést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszer
vezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, 
törvényes képviselôi munkavégzésük, nappali 
tanulmányaik miatt, betegségük vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gon
doskodni

gyermekjóléti szolgáltatás: olyan, a gyermek érde
keit védô speciális személyes szociális szolgálta
tás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek 
testi és lelki egészségének elôsegítését, család
ban történô nevelkedésének elôsegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelôzését, 
a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a 
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családjából kiemelt gyermek visszahelyezését a 
családba

gyermekvédelmi gondoskodás: a Gyvt.ben meg
határozottak szerint elrendelt hatósági

gyermekvédelmi jelzôrendszer: az észlelôjelzô
rend szer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyer
mek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 
szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a 
gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása 
vagy egyéb más, súlyos veszélyeztetô ok fennál
lása, és a gyermek önmaga által elôidézett súlyos 
veszélyeztetô magatartása esetén, valamint kö
telesek egymással együttmûködni és egymást 
kölcsönösen tájékoztatni

Gyvt.: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek vé
del mérôl és a gyámügyi igazgatásról

haldoklás: a ha lált köz vet le nül meg elô zô élet sza kasz
hematokrit: a sej tes ele mek és a vér cent ri fu gá lá sá

val a vér plaz ma ará nyá nak meg ha tá ro zá sá ra szol
gá ló esz köz

he mog lo bin (haemoglobin): a vér ben lé vô vö rös
vér test azon al ko tó ele me, mely a vér vö rös szí
nét ad ja

higiéné: a be teg ség meg elô zé sét szol gá ló tisz ta ság
hiperaktivitás: túlmozgékonyság
hi po fí zis: agy ala pi mi rigy
home care: ott hon ápo lás
ho mo sze xu á lis: egy ne mû ek kö zöt ti ér zel mi és ne

mi kap cso lat
hospice (ejtsd hoszpisz): sú lyos be teg sé gük vég stá

di u má ban le vô, el sô sor ban da ga na tos be te gek 
hu má nus el lá tá sát vég zô szervezet. Célja a be te
gek tes ti és lel ki szen ve dé se i nek eny hí té se mel
lett a hu má nus ke ze lés, az em be ri mél tó ság 
meg ôr zé se. Hospicium latinul vendégszeretetet, 
de szállást, szállót is jelentett, szó szerinti fordí
tásban: menedékhely.

icterus neonatórum: újszülöttkori sár ga ság
iden ti tás: azo nos ság, énazonosulás, a sze mé lyi ség

fej lô dés ered mé nye; én ké pünk, ér té ke ink, né ze
te ink ös  szes sé ge (Ki va gyok én?)

immunszupresszió: az im mun rend szer csök kent 
mû kö dé sé vel vagy vá lasz kép te len sé gé vel já ró ál
la pot, amely ki ala kul hat az egyed fej lô dés alatt a 
sa ját an ti gé nek kel szem ben, vagy ki vált ha tó 
mes  ter sé ge sen (pl. gyógy sze rek kel)

in teg ri tás: ös  sze von ha tó ság, egye sít he tô ség
intézkedésen alapuló ellátás és védelem
in ti mi tás: az em ber leg bel sôbb ér zel me i nek, mél tó

sá gá nak tisz te let ben tar tá sa
iskolaérettség: is ko lá ra va ló al kal mas ság, tes ti, pszi

chés, men tá lis fej lett ség és szo ci á lis érett ség; a 
gyer mek azon ké pes sé ge, amel  lyel al kal maz kod
ni tud az új hely zet hez és az is ko lai kö ve tel mé
nyek hez

ka ri ta tív: jó té kony, jó té kony sá gi, em ber ba rá ti
kli max: vál to zás ko ra, a szer ve zet hor mo ná lis át

han go ló dá sa, menopauza
kon dom: gu mi  óv szer
kong ru en cia: hi te les kom mu ni ká ció, a szó be li és 

nem szó be li kom mu ni ká ció össz hang ja
konst ruk tív: épí tô, ha la dást szol gá ló, po zi tív jel le gû 
ko or di ná ció: ös  sze egyez te tés, ös  sze han go lás
kor fa: a né pes ség kor és nem sze rin ti meg osz lá sá

nak áb rá zo lá sa
kortikotrop hor mon: a mel lék ve se ké reg mû kö dé

sé re ha tó hor mon
kro no ló gia: idô ren di

Life Long Learning (LLL): az élet hos  szig tar tó ta
nu lás esz mé je

lochia: gyer mek ágyi fo lyás
lo go pé dia: a be széd hi bák meg elô zé sé nek és ja ví tá

sá nak el mé le te és gya kor la ta

menarche: a menst ru á ció meg in du lá sá nak az idô sza ka
menst ru á ció: rend sze res idô köz ön ként (28 na pon

ként) vé resnyá kos vá la dék ürü lé se a méh nyál ka
hár tya fe lü le tes le lö kô dé se kö vet kez té ben

mentális: ér tel mi
metropátia juvenilis: fi a tal ko ri kó ros méh vér zés 

(méh bán ta lom)
mo no gá mia: egy fér jû ség, egy ne jû ség
morbilli: ka nya ró

ne ga tív családtervezés: a nem kí vánt ter hes ség 
meg elô zé se a sze xu á li san ak tív élet pe ri ó dus ban, 
fo gam zás gát lás.

nevelésbe vétel: célja a gyermek otthont nyújtó 
ellátásának és törvényes képviseletének biztosí
tása

nursing home (ejtsd: nörszing hom): ápo lá si ott
hon

obesitas (obezitás): túl súly, kö vér ség
oedéma (ödé ma): vi ze nyô
on ko ló gia: az or vos tu do mány nak a da ga na tok kal fog

lal ko zó ága: rák ku ta tás; da ga na tos be teg sé gek gyó
gyí tá sá val fog lal ko zó kór ház vagy kór há zi rész leg

or gaz mus: a sze xu á lis kéj ér zés te tô fo ka
ori en tá ció: tá jé ko zó dás, el iga zo dás, meg ha tá ro zott 

irány ba for du lás
ortopédia: az or vos tu do mány nak a moz gás szer vek 

sza bály ta lan sá ga i val, ezek gyó gyí tá sá val, meg elô
zé sé vel fogalalkozó ága

osteoporozis: csont rit ku lás
otthont nyújtó ellátás: gyermekvédelmi szakellátás 

keretében biztosított otthont nyújtó ellátás és a 
gyermek teljes körû ellátása

oxytocin (oxitocin): hor mon, si ma izomös  sze hú zó
ösztrogén: nôi ne mi hor mon
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palliatív el lá tás: a ter mi ná lis (vég sô) ál la po tú be te
gek tü ne te i nek eny hí té sé re irá nyu ló ke ze lé sek 
ös  szes sé ge

pa ra lí zis: bé nu lás
parotitis: mumpsz, jár vá nyos fül tô mi rigygyul la dás 
pearl-in dex: irány elv a fo gam zás gát ló mód sze rek 

ha tá sos sá gá nak mé ré sé re 
pedofília: ser dü lô kor alat ti gyer mek „sze re te te”
pe len ka dermatitisz: a pe len ká val fe dett bôr gyul

la dá sa
percentil: a né pes ség nagy szám ban ren del ke zés re 

ál ló ada ta i ból szá mí tott, úgy ne ve zett át lag ér ték
hez (itt: az át la gos fej lô dés hez) vi szo nyí tott mu
ta tó szám

pe risz tal ti kus: fé reg sze rû en gyû rû zô (moz gás, pl. 
bél csa tor ná ban)

pertussis (pertusszisz): sza már kö hö gés
perverzió: ne mi el fa ju lás, el té ve lye dés
pesszárium: ke rek ded, ku po la ala kú gu mi ból ké

szült ru gal mas gyû rû
Piaget, Jean (1896-1980): sváj ci pszi cho ló gus, fi

lo zó fus, pe da gó gus, ter mé szet tu dós, a kog ni tív 
(meg  is me rô) fej lô dés hí ve. A pszi cho ló gia te rü
le tén, a mo dern fej lô dés lé lek tan, a gyer me kek 
gon dol ko dá si fej lô dé sé nek ku ta tó ja ként vált 
irány adó tu dós sá

pig ment: szí ne zô a nyag, az élô szer ve ze tek fes ték
anya ga

pla cen ta: méh le pény
po li gá mia: több ne jû ség, több fér jû ség
pol lú ció: mag öm lés (ne mi kö zö sü lés nél kül)
polyomyelitis: jár vá nyos gyer mek bé nu lás
posztplacentális: le pény meg szü le té se utá ni
po zi tív családtervezés: op ti má lis csa lád ter ve zés, a 

csa lád ter ve zé si mód sze rek együt te sé nek az 
utód, a csa lád és a tár sa da lom ér de ké ben tör té
nô leg meg fe le lôbb al kal ma zá sa

prepubertás: ser dü lés elôt ti
pre ven ció: meg elô zés
pri mer amenorrhoea: el sôd le ges vér zés hi ány
produktív: alkotó, termelô
progeszteron: nôi ne mi hor mon
progresszív: fejlôdô
pro misz ku i tás: ne mi érint ke zés gya ko ri part ner cse

ré vel
prostitúció: üzletszerû (ke re set sze rû) ké jel gés
pszichoszociológia: a lé lek ta ni té nye zô ket ki emel

ten fi gye lem be ve vô szo ci o ló gi ai vizs gá lat 
pszi cho szo ma ti kus be teg ség: olyan be teg ség, 

amely ben a lel ki szen ve dé sek tes ti za va rok ban 
mu tat koz nak meg

pszi cho te rá pia: a pszi chés (lel ki) ke ze lés, gyó gyí tás, a 
pszi chés za va rok meg szün te té sé re szol gá ló el já rás

pu ber tás praecox: ko rai ne mi érés
pu ber tás tarda: ké sôi ne mi érés
pu ber tás: ser dü lés

rákszûrés: szû rô vizs gá lat ok, mely nek cél ja a rá kos 
meg be te ge dés ko rai, gyó gyít ha tó ál la po tá ban 
tör té nô ki mu ta tá sa, a rák meg elô zô ál la pot meg
ál la pí tá sa

re a lis ta: va ló ság hû; gya kor la ti em ber
reg res  szió: vis  sza esés, ha nyat lás, vis  sza fe lé moz gás
regresszív: visszafejlôdô
re la xá ció: el er nye dés, el la zu lás
reprodukció: utódok nemzése
rep ro duk tív kép ze let: fel idé zô kép ze let
rubeola: ró zsa him lô

SNI: Sa já tos Ne ve lé si Igé nyû gyer mek
spermicid: sper ma ölô ha tá sú
ste ri li zá ció: mû vi med dô vé té tel
stria: csík (a várandósság so rán több nyi re a has bô

rén mu tat ko zó vö rö sesli lás csí kok)
sze kun der amenorrhoea: má sod la gos vér zés hi ány 

(a ha vi vér zés el ma ra dá sa)
sze rep kon fú zió: sa ját ma gam ról, mint egye di sze

mély rôl al ko tott téves kép
sze ro ló gia: az im mu ni tás tan nak az an ti génel len

anyag re ak ci ók ta nul má nyo zá sá val foglal ko zó 
ága

sze xu á lis mazohizmus: sze xu á lis per ver zi tás, a fáj
da lom és meg aláz ta tás sze re te te

sze xu á lis sza diz mus: ne mi ösz tön kó ros meg nyil vá
nu lá sa, amely má sok kín zá sá ban ta lál ki elé gü lést

szi fi lisz: vér baj
szkle ró zis mul tip lex: az ideg rend szer idült, gyul la

dá sos be teg sé ge
szülô jogosultsága és kötelessége: a szülô jogosult 

és köteles arra, hogy gyermekét családban gon
dozza, nevelje, fejlôdéséhez szükséges feltétele
ket, különösen a lakhatást, étkezést, ruházattal 
való ellátást, az oktatásához történô hozzájutást, 
az egészségügyi ellátásához való hozzájutást biz
tosítsa

tanatológia: a ha lál oká val, fo lya ma tá val fog lal ko zó 
tu do mány

tankötelezettség: a gyer mek leg ko ráb ban ab ban a 
nap tá ri év ben vá lik tan kö te les sé, amely ben a ha
to dik, leg ké sôbb, amely ben a nyol ca dik élet év ét 
be töl ti

transzszexualizmus: sze xu á lis el té rés, az egyén az 
el len ke zô ne mû ek vi sel ke dé sét ta nú sít ja

transz vesz ti ta fe ti siz mus: el len ke zô ne mû ek ru há
já ba öl tö zés

trip per, go norr ho ea: kan kó
tuberculosis (TBC): gü mô kór
turgor: a bôr rán col ha tó sá ga, mely a bôr  alat ti kö

tô szö vet zsír és fo lya dék tar tal má tól függ

vaginizmus: a hü vely kül sô har ma dá ban a nem aka
rat la gos iz mok gör csös ös  sze hú zó dá sa, amely 
le he tet len né te szi a hím ves  szô be ha to lá sát vagy 
el en ge dé sét
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várandós anya válsághelyzete: egy olyan családi, 
környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy 
ezek következtében kialakult állapot, amely a 
várandós anya testi vagy lelki megrendülését, 
társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ez által 
veszélyezteti a gyermek egészséges megszületé
sét

várandósgondozás: a várandósság fi gye lem mel kí
sé ré se, ta nács adás és fel ké szí tés a szü lés re és az 
új szü lött ott ho ni gon do zá sá ra

védelembe vétel: ha a szülô a gyermek veszélyezte
tettségét az alapellátások önkéntes igénybevéte
lével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, 
de alaposan feltételezhetô, hogy segítséggel a 
gyermek fejlôdése a családi környezetben mégis 

biztosítható, a gyámhatóság a gyermeket véde
lembe veszi

ve ge ta tív: aka rat tól füg get le nül mû kö dô
ver bá lis: szó be li
veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más 

személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében kialakult álla
pot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlôdését akadályozza vagy gátolja

vi tá lis: lét fon tos sá gú, az élet je len sé ge i vel kap cso la
tos (vér nyo más, pul zus, lég zés, test hô mér sék
let)

vi ta li tás: élet re va ló ság, élet erô, élet igen lés
voyerizmus (voájôrök): le sel ke dés, kukkolás


