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A JÁRVÁNY HATÁSA A MENTÁLIS 
EGÉSZSÉGRE – NEMZETKÖZI ADATOK

• Aggodalom és szorongás a vírussal kapcsolatos
bizonytalanság, az egészségügyi állapotunk, és 
egzisztenciális következmények miatt

• Világszerte több mint 1,6 milliárd gyermek maradt ki 
időszakosan vagy tartósan az oktatásból. 

• Megnövekedett családon belüli erőszak

• Míg globális becslések szerint a 10-19 éves
serdülők több mint 13 százaléka él diagnosztizált
mentális zavarral, Európában ez 16%-ot jelent, 
Magyarországon ez az arány 11.2 %-os.

• A legáltalánosabb pszichológiai következmény a 
stressz, az alvászavar, szorongás, depresszió. 



A JÁRVÁNY HATÁSA A MENTÁLIS EGÉSZSÉGRE –
NEMZETKÖZI ADATOK

• Az öngyilkosság globálisan a negyedik vezető halálozási
ok a 15-19 évesek körében, Kelet- és Nyugat-Európában, 
Közép-Ázsiában és Észak-Amerikában pedig a második. 

• A diagnosztizált mentális zavarok mintegy 40 %-a 
szorongáshoz és depresszióhoz köthető globálisan, 
Európában az arány 55%-os

• Gyakori még az ADHD, magatartászavarok, evészavar, 
autizmus, skizofrénia és más személyiségzavarok.

• A 0-19 éves korosztály mentális egészségi állapotából
eredő éves humántőke-veszteség közel 390 milliárd USD.







KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
– MAGYAR MINTÁN

• Országos kutatás két részben

• Milyen hatással volt a járvány és az 
ezzel kapcsolatos lezárások  a gyerekek 
mentális egészségére?

• A kutatás első felében 3-18 éves 
gyerekeket nevelő szülőket kérdeztünk, 
reprezentatív mintán

• A kutatás második részében 
pedagógusok, pszichológusok, 
pszichiáterek  vettek részt – kvalitatív 
vizsgálat 



KUTATÁSI EREDMÉNYEK I. - SZÜLŐK
• 2021. május → 1000 fő megkérdezése

• A magyar szülők fele (54%) szerint jelentősen romlott gyermekének lelki egészsége a 
járvány alatt

• Jellemző tünetek: nyugtalanság, figyelem problémák, szorongásos tünetek, 
motiválatlanság, apátia

• Leginkább a 11-18 éves korosztály sínylette meg a pandémia legnehezebb, otthon töltött 
hónapjait: alvásproblémákról, befele fordulásról és motiválatlanságról számoltak be a 
legtöbben

• 55% → alvászavar

• 26% → figyelemzavar

• 25% → indulati kontroll problémák

• 23% → motiválatlanság

• Kisebbek körében az elkalandozó figyelmet, szeparációs szorongás tüneteit, a túlzott 
mozgékonyságot és az engedetlenséget figyelték meg leginkább.







A JÁRVÁNY HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ 
TÁRSADALMI RÉTEGEKBEN

• Minél alacsonyabb jövedelemből él a család, annál
jobban ki volt téve a mentális kockázatoknak. Szintén
kockázati tényező a sérült családi háttér, illetve az
egyszülőség

• Aránytalanul rosszabb a helyzet a szakiskolákban, 
szakközépiskolákban, mint a gimnáziumokban – mind a 
gyermekek mentális egészsége, mind pedig digitális
képességeik terén.

• A 11-18 éves korosztály esetében az alacsony
jövedelmű, hátrányos helyzetű családokban jóval
magasabb – 35%-os – arányban számoltak be a szülők
arról, hogy a kamasz gyerekük szorongásos tüneteket 
mutat – míg ez az arány a közepes vagy magasabb
jövedelmű családok esetén 15%. 



KUTATÁSI EREDMÉNYEK II. – PEDAGÓGUSOK, 
PSZICHOLÓGUSOK

30 interjú, széleskörű rétegződés (intézmény helye, fenntartási státusza, tanított korosztály, gazdasági státusz)

A szociális elszigeteltség miatt leginkább a szorongásos, depresszív és pániktünetek erősödtek fel.

Kényszeres tüntetek, játékfüggőség, valamint az evészavar több formája is szintén felerősödött.

A napirend felborulása, játékfüggőség alvási nehézségeket okozott, a diákoknál előfordult, hogy óra közben vagy 
ahelyett is játszottak, így a tanulásban lemaradtak. Kisebb gyermekeknél gyakoribbak voltak a kényszeres tünetek (pl. 
túlzott készmosás), megjelent a halálfélelem

Mind az  állami és a magánszektor teljesen túlterhelődött, sokszor csak a súlyos esetek kaptak szakmai segítséget.



KUTATÁSI EREDMÉNYEK II.
Hogyan viselték a bezártságot és az online oktatást a szakemberek?

Mind a pszichológus, mind pedig a pedagógus szakmát erősen megterhelte a járványhelyzet az elmúlt 
másfél évben. A szakembereket nagy mértékben megviselte a bezártság, a stressz és a plusz munka. 

Egyes adatok szerint 500 gyerek jut egy iskolapszichológusra, a kutatás eredménye szerint ez akár 
2000 gyermek/szakember  is lehet Magyarország bizonyos régióiban.

Egyes esetekben a tanárok a kiégés jeleit mutatják, emiatt pedig megnőhet a pályaelhagyók száma, 
amely tovább fokozhatja a már így is súlyos pedagógushiányt.

Tízből kilenc pedagógus számolt be arról, hogy nem kapott a gyerekek mentális egészségére irányuló 
korszerű képzést,  az idő és pénzhiány is akadályozza ezirányú fejlődésüket.



HOGYAN TOVÁBB?

• További bizonytalanság 

• Közösségek újjáépítése

• Gyászfeldolgozás

• Fontos (identitásformáló) életesemények
elmaradásának pótlása

• Szétzilálódott társas kapcsolatok megerősítése

• Oktatásban való lemaradásban nagy különbségek
helyrehozása

• Lényeges lenne, hogy a szülők és pedagógusok
dolgozzanak saját lelki egészségükön, mert ez hat 
leginkább a gyerekek pszichológiai jóllétére. 

• „Jól működő család vs. nem jól működő család”



SEGÍTSÉG AZ 
ÉRINTETTEKNEK 

Az UNICEF 
Magyarország 
válasza a 
kihívásokra

◆ Ingyenes mentálhigiénés szaktanácsadás, szupervízió
● Ingyenes mentálhigiénés szaktanácsadás 

pedagógusoknak, gyermekjóléti alapellátásban és 
gyermekvédelmi szakellátásban dolgozóknak

● Április óta 212 óra
● 60 kliens

◆ Back to School Toolkit

◆ Videós anyag kisgyerekes és kamasz gyerekes szülők számára

◆ UNICEF Lélekemelő Program
● Szülőtámogató tréning
● Tanároknak szóló mentális egészséget fejlesztő e-

learning
● Lelki egészség órák iskolákban

◆ Tapasztalatok alapján kormánynak megfogalmazott 
ajánlások



Köszönöm a figyelmet!


