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Bevezetés 
A 2020-ban bekövetkezett koronavírus járvány valamennyiünkre nehéz terheket rótt. Az elmúlt félévben állások 
szűntek meg vagy alakultak át és a járvány a társadalom valamennyi tagját érintette. A kutatásoknak köszönhe-
tően azonban gyorsan kiderült, hogy a gyermekek és a serdülők kevésbé kitettek a megbetegedéseknek, ám az 
ő szokásaikat is befolyásolták a tavasszal kötelezően elrendelt iskola bezárások és karantén intézkedések.  
Vizsgálatunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy a digitális oktatás és a folyamatos otthonlét miben változtatta 
meg egészségmagatartási szokásaikat. 
 
Anyag és módszerek 
Kutatásunkban összesen 41 serdülő korú leány vett részt, akiknek átlag életkora 15,90±1,49 év volt. A minta 
73,3%-a a fővárosból került ki. A felmérést 2020 júniusában online formában, anonim önkitöltős kérdőív segít-
ségével végeztük. A kérdőívcsomagban rákérdeztünk a serdülők egészség- és rizikómagatartásaira, így képet 
kaptunk a felmértek táplálkozásáról, fizikai aktivitásáról és káros szenvedélyeiről is. A vizsgált változókat a 
HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) kutatásokban is alkalmazott kérdésekkel vizsgáltuk, melyeket 
a járványhelyzet körülményeinek megfelelően alakítottunk át. Ezek mellett megmértük a serdülők depressziós 
hajlamát, melyhez a 10 tételes Gyermek Depressziós Kérdőívet használtuk fel. Az adataink értelmezéséhez leíró 
statisztikát alkalmaztunk.  
 
Eredmények 
A vizsgált egészségmagatartási változók pozitívabb képet mutattak a korábbi tanulmányokhoz képest. A mintában 
szereplők nagy arányban naponta reggeliztek, fogyasztottak zöldségeket és gyümölcsöket. Az édességek, szénsa-
vas üdítők és az energiaital fogyasztása pedig drasztikusan visszaesett. A felmérésből kiderült, hogy a felmértek 
átlagosan 7,70±4,72 órát mozogtak egy héten a karantén idején. A minta 73,2 százalékának fizikai aktivitását 
főleg a futás és az erősítés jellegű mozgások tették ki. A képernyőhasználat a mintában jelentősen megugrott a 
korábbi kutatásokhoz képest, mely elsősorban az online oktatásnak volt köszönhető. A bezártság egyik pozití-
vuma a rizikómagatartás formákban mutatkozott meg, ugyanis jelentősen visszaesett a dohányzás, az alkohol- 
és drogfogyasztás a felmért mintában. Megvizsgáltuk a serdülők depresszív viselkedését is. A felmértek 19,5%-át 
nem jellemezte depresszív tünet, míg 24,4%-uk zavart hangulatról számolt be. A mintában szereplő serdülő 
leányok egyharmadát viszont depresszív hangulat jellemezte a kérdőíves vizsgálat szerint, mely jóval rosszabb 
képet mutatott a korábbi tanulmányokhoz képest.  
 
Következtetések 
Kutatásunk kis elemszáma miatt nehéz következtetéseket levonni. Az egyértelműen látszik, hogy a család pro-
tektív szerepe miatt az egészségkárosító magatartás formák csökkentek és az egészséget védők pedig nőttek. 
Sajnos ezzel együtt sem nevezhető a 2020 tavaszi állapot ideálisnak, hiszen családok és barátok szakadtak el 
egymástól és a bezártságnak köszönhetően sokan érezték magukon a depresszió jeleit.  
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