
Étetkor (hónop!
91011121311

7 8 9 l0 11 12 13 ll. 15 É 17 18 19 a Z 2
Étetkor (hónap j

2322

Ll

No
í4
o

a
o
}-

(,

No
14
oc
(4
ü

g
,o

:o

oo

w0
4500

8t@/0
,*

8m
}-

gül

@ Dr. Joubert Kálmán - Dr. Ágfalvi Rózsa - Dr. Darvay Sarolta
KSH Népességtudományi Kutató lntézot
Onzágos Csecsem - és Gyermekegészségügyi ]ntézet

{},"
NuTRI

Z,a
MAG YAR GYERMEKEK REFE RENClA PERCENT| LlSE l EGY
onszÁcos REpREzENTartv ulrurÁru rolvó LoNGlTUDltvÁt-ts
vtzscÁunr ADATAI nt.nplÁtv
(..Tcrhcrck ár cecsem k egészrégiigyi és demográíiai vizsgálata'; c. kutatárl

A Flt]K TEsTHossz PERCENTILlsEl
SZÜLETÉSTOL KÉTÉVES KOR lG

Sz l. hossz, l-Tl ",

A Fll]K TESTT MEG (TEsTsÚLYl
PERcENTl LlsEl szÜLETÉsTóL KÉTÉVEs KoRlG

sz l. srily: [T]-fl .

7ffi
nm

cIA
^z 

rcÉszsÉcesess lövóÉnr



W

I
a
E
:o

o
o
l-

65
Testhossz
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KsH Népgssá$udományi Kutató lnté29t
országos csec am - ás Gyermekegászságiigyi lntózot

úhuiató a n vekeésl strandardok használatához
A n vekedési standardok - reíerencia percentilisek - segítsfuet ny |tanak annak megítélésé-

hez, hogy egyrészt a vizsgált gyermek lestt mege, iestmagassága mennyire íelel meg életko-

rának, másrészt, hogy a teslmagassága és a testt mege k z tt milyen sszeíüggés van.

Használata
1. Az életkor szerinti testmagasság (testhossz) és testt meg percenlilis graíikonon bejeltil|[ik a

vizsgált gyermek életkorának és testmagasságának (testhossztiságának), illetve testt me-

gének megíeleló koordináták metszéspontját.
2. A testmagasság (testhosszriság) szerinti testt meg grafikonon be|eltiljiik a vizsgált életkor-

ban mérl testmagasság (testhossz ság) és testt megérlék koordinátáinak metszéspont|át.

A testmagasság (testhosszriság) cm-éilékei (vízszintes tengely) alatt levó pontozott vonalra

leírjuk a vizsgálali életkort.

A koordinátá} metszéspontjait idóról idóre tisszek tve a gyermek testi íeil déséról, ntiveke-

déséról, illetve tápláltságának alakulásáról kapunk képet.

Értélelés
a) í, Amennyiben a vizsgált gyermek mérelének és életkorának koordináta metszéspontja a

10-es és 90-es percentilis vonal k zé esik, akkor megíelel, haa 25- s és 75- s percentilis

iirAcYAR GYERMEKEK REFERENclA PE RcEryTl LlsE l EGY
óirszÁcoó neine zerurartv MlNTÁN rotvó totrlcttuDlNÁLls
vlzscÁuar lolTAl ALAPJÁN
{..Trrhcrct ór crp6.m k cgélz3égiieyi ér demográíiai vizrgálata" c, kutatárl

kózé esik, jól megfeleló életkorának a gyermek testmagassága (testho sz sága), testtomege.

2. A testmagasságára (testhosszriságára),vonatkozlatotl testt mege a|apián a 1 o-es és

90-es percentilis kriz ti a gyermek tápláltsága testmagasságának megíelel, a 25-ós és 75-os

perceniilis koz tt |ól megíelel.
b) 1. A 1O-es és 3-as percentilis k ztitt alacsonyabb, a 3-as percentilis alatl jelentósen ala-

csonyabb a gyermek az életkorának megfeleló testmagasságnál (testhossztiságnál), iest-

tómegnél.
2. A teslmagasságára (lesthosszriságára) vonatkoztatott testt meg alapján a 10-es és 3-as

percentilis kóz tt sovány, a 3-as percentilis alatt alultápláli a gyermek.

c) 1 . A 90-es és 97-es percentilis kóz tt nagyobb, a 97-es percentilis í l tt a gyermek jelen-

tósen nagyobb az életkorának megfeleló testmagasságnál (testhosszriságnál), testt megnél.

2. A lestmagasságára (teslhosszriságára) vonatkoáatotl testlomege alapján a 90-es és

97-es percentilis kóz tt a gyermek trjltáplált, a 97-es percentilis í l tt a gyermek

erósen t ltfulált.
A nrjvekedési standard percentilisei "normál" szriletési lesttómegtj (2500-4500 g k ztjtl)

egészségesen íejlódó gyermekek adatai alapján kész llek. Eá mind a kisstillyal, mind a

nagysrJllyal sziiletettek értékelésénél íigyelembe kell venni.
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