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A fejlődéslélektan már korábban is vizsgálta az ún. 

"családi káosz" (szervezetlenség, zűrzavar, össze-

visszaság) tartós és nagyobb fokú jelenlétének hatá-

sát a gyermekek fejlődésére, jóllétére, szerepét  

a tanulási és viselkedészavarokban, hátrányos és 

kedvezőtlen fejlődésben.  

 

Újabban a közegészségügy figyelmét is felkeltette a 

téma. Jelen ismertető egy szisztematikus áttekintő 

vizsgálatra hívja fel a figyelmet, melyet Marsh és 

munkatársai 112 tanulmány feldolgozásával készí-

tettek a "háztartási káosz” gyermekekre, szülőkre és 

a családi működés egészére gyakorolt hatásáról.  

 

A tanulmány kiemeli a gyermekek egészségére gya-

korolt káros hatásokat is, melyek a "háztartási  

káosz" együttes hatásaként keletkeznek pl. a gyer-

mek alvási, étkezési szokásaiban, viselkedésében és 

súlygyarapodásában. A "háztartási káosz" összefüg-

gésbe hozható a gyermek- és fiatalkori asztma  

elégtelen kontrolljával, a nem megfelelő diabetes 

kontrollal, és az elhízással is. A tanulmány kitér még 

a gyermekek képernyő- és médiahasználatára, mely 

még különösen kevéssé vizsgált terület ezzel a prob-

lémával kapcsolatban.  

 

A vizsgált cikkek közel 54%-a keresztmetszeti, 44%-

a pedig longitudinális vizsgálatok adatait dolgozza 

fel, kettő experimentális (kísérleti) vizsgálat volt, 

egy pedig esettanulmányra épül. A szerzők olyan  

validált skálákat alkalmaztak, mint pl. Confusion, 

Matheny-féle Hubbub and Order Skála stb. Nyolc  

tanulmány biomarkerek mérését is tartalmazza  

(pl. kortizol szintet). 
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TANULSÁGOK A HAZAI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

A "családi káosz" fogalmával, jelenségével a hazai szakembereknek is fontos foglalkozniuk, hiszen a gyermekek 

fejlődészavara, valamint egyes betegségek kapcsán komoly rizikótényezőt jelent. Mivel sok tényezőből tevődik 

össze, hasznos a szakmaközi párbeszéd, egyeztetett intervenció kialakítása. A hazai jógyakorlatok közül a szülői 

szerepre való felkészítés, annak támogatása segíthet a megelőzésben és a korrekcióban. 

 

 

 


