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1. sz. melléklet

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)
Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a
századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági
és ebbıl következıen demográfiai, népmozgalmi változásai
keltették életre a védınıi hálózatot, melyek napjainkig érezhetıen
meghatározták a célokat, elveket és módszereket.
Megalakulásakor két fıcélkitőzése volt:
-a csecsemıhalandóság csökkentése és a
- nemzet számbeli erısbítése.
A védelem alapfeltétele az alakuláskor: 1
- az anya nem kerülhet rosszabb gazdasági helyzetbe azért, mert új embernek ad életet és
gyermeket nevel...
- az anyát és magzatját meg kell óvni a szülési folyamat veszélyeitıl
- lehetıvé kell tenni, hogy minden anya maga szoptassa csecsemıjét
- a tudatlanság a csecsemı nevelés körébıl számőzendı az anyák megfelelı tájékoztatása által
- a társadalom ismerje fel a nagy csecsemıhalandóságban rejlı óriási nemzeti veszedelmet.
Akkoriban azokban az országokban, ahol hasonló gondok és feladatok voltak, az anya-,
gyermekvédelem elsısorban azon az elven mőködött, hogy a szociálisan rászoruló, vagy
problémával küszködı anya keresse fel azokat az intézményeket, melyek segítséget, tanácsot
adnak.
A magyar módszer merıben más volt.
„Az egész akció gerincét a hivatásos és megfelelıen kiképzett védınıi szervezetnek kell
képeznie. Miképpen az egész közegészségügy az orvosi karon, a szülészet a jól képzett
bábákon nyugszik, azonképpen az anya- és csecsemıvédelemnek az elméletileg és
gyakorlatilag képzett hivatásos védınıi testületeken kell nyugodnia” Tauffer Vilmos így
fogalmazta meg az anya- és csecsemıvédelem „magyar módszerét”: 2
„Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában kell felkeresni ıt, be kell férkıznünk
bizalmába, le kell küzdenünk elıítéletét az új iránt, és ki kell ragadnunk a rossz szokások és
babonák karmaiból, ha arra várunk, hogy ı jöjjön hozzánk tanács- és segélyért: ügyünk
veszve van... Ehhez a munkához a társadalom saját gyermeke szükséges, aki többé-kevésbé
bizalmasa a szülı-anyának és a családnak.”
„Az anyát otthonában felkeresni és bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemıje
szoptatása és egészségben való felnevelése érdekében.”
”A védını körzetében lehetıleg már a terhesség alatt és a szülés közeledtével puhatolódzék
az érdekelteknél, vajon lehet-e segítségére higiénés szempontokból, szociális támogatásával,
vagy anyagi szükség esetén...”
A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredményeként és
elismeréseként a hálózatot fokozatosan és folyamatosan bıvítették.
1926-ban így gazdagodott az alapelvek sora: 3
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„Nem a betegség gyógyítása a cél, hanem a tanítás, oktatás mellett elsısorban minden
olyan körülmény elhárítása, mely a jövı generáció fejlıdését és életképességét károsan
befolyásolhatja”
A 20-as évek közepétıl a gondozási korhatárt kibıvítették 3 éves korról 6 éves korra, a
kisgyermek-halálozás csökkentése érdekében.
1930-tól az ország gazdasági helyzete nem tette lehetıvé a további bıvítést, helyenként a
mőködés feltételei is bizonytalanná váltak. A szakmai vezetés nézetkülönbségei tovább
súlyosbították a helyzetet. A vita lényege abban állt, hogy méltatlanul szembefordították az
anya-, csecsemıvédelmi munkát az általános egészségvédelmi rendszerrel és a
családgondozás szemléletével.
1927 és 1940 között a Stefánia Szövetség párhuzamosan mőködött a Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálattal.
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Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat (1927.)

A szolgálat a Rockefeller Alapítványhoz és Johan Béla nevéhez főzıdik, aki kidolgozta a
falusi egészségvédelmi munka koncepcióját és gyakorlati megvalósítását. Utalva a
nemzetközi környezetvédı zöld mozgalmakra, „Zöldkereszt” Egészségvédelmi Szolgálatnak
nevezte el. A szolgálat védınıi 1930-tól olyan képzésben részesültek, mely kettıs képesítést
adott: ápolónıi és védınıi oklevelet. Ennek az volt a célja, hogy az otthoni gondozás során az
ápolással kapcsolatos problémák megoldására is felkészítse a védınıket. Itt egyértelmően és
összefüggésében fogalmazták meg e két hivatás különbözıségét és kapcsolódását:
„Az ápolónı és az egészségügyi védını hivatásban igen sok a rokon vonás, csupán a
feladatuk és a mőködési területük különbözik egymástól... Az ápolónı a gyógyító munkában
vesz részt, a védını ezzel szemben a bajmegelızés szolgálatába szegıdött”.1
A zöldkeresztes védınık feladatai öt területre terjedtek ki (1930-44-ig):
- anya- és csecsemıvédelem
- iskola-egészségügy
- nemibetegségek és TBC elleni küzdelem
- szegény betegek otthoni ápolásának megszervezése
- szociális gondozás.
A védınık a családgondozási szemléletet tartották a legalapvetıbb szempontnak:,
megoldani.” „Az általános családgondozás tulajdonképpen összefoglalása és összeegyeztetése
a szakvédelmi munkának, a közös cél, az egészségvédelem érdekében.” „Elınyösebb, ha egy
védını a megfelelı módon a megfelelı idıben oktat egy anyát, mintha több oldalról kap
sokszor ellentétes tanításokat.”
A védınıi hivatás tudományos alapokon nyugszik, és magas szinten képezték az erre
jelentkezıket. „A védınıt -ahogy az orvost az egyetemes orvostudományra- ugyanúgy ki
lehet képezni az egészségvédelem minden ágában...”
A Stefánia Szövetség és a Zöldkeresztes Egészségvédelmi Szolgálat 1941-ben egyesült.
Ekkor 1044 védını látta el az általa gondozott lakosságot, mely akkor megközelítıleg 7
millió embert jelentett. A védıoltásokkal kapcsolatos tennivalók is a védınıi tevékenység
részét képezték, melynek eredményeként jelentıs mértékben lehetett csökkenteni a fertızı és
járványos megbetegedéseket.
1948-tól a szolgálat mőködésében jelentıs változások következtek be:2
- Az egészségvédelmi szolgálat feladatává tették meghatározott körben a gyógykezelést is,
mely az addigi gyakorlattól teljes mértékben eltért.(1948.)
- Az Egészségügyi Minisztérium megalakulásával (1950.) egységes irányítás alá került a
gyógyító megelızı ellátás.
- A védınık 1951-tıl kezdıdıen fokozatosan bekapcsolódtak az orvosok betegellátó
tevékenységébe, és ekkor kezdıdött el az a rendszer, mely minden körzeti orvos mellé
helyez egy védınıt.
- 1961-es, és 73-as jogszabályok már nem említik a családgondozás kifejezést, azonban a
védınıi hivatás gyakorlata megvalósítása továbbra is ennek megfelelıen történt.
- Az 1960-as évektıl a községi szülésznıi rendszert a körzeti ápolónıi hálózat váltotta fel.
Rövid idıszakban a körzeti ápolók is részt vettek a tanácsadáson.
1
2

Kahlichné Simon M. A védınıképzés története Egészségügyi Munka 1985. 10.
Horváth M. (1995) 80 éves a Védınıi Szolgálat Esszencia Jubileumi szám
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- A gyermekorvosi körzetek kialakulása elkezdıdött.
- Az 1960-as és 1970-es évek között jelentıs fejlıdésnek indult az abban az idıben 70
éves Fodor József-i hagyományokra épült iskola-egészségügyi ellátás, ahol a védınık
feladata a védıoltások, orvosi vizsgálatok elıkészítése, megszervezése, vizsgálatokon való
közremőködés, és bizonyos vizsgálatok önálló vezetése, valamint a dokumentáció vezetése.
Egyre nagyobb szerepet kapott az iskolai egészségnevelés. 1973-tól a családi életre
nevelésben való részvétel felvilágosító, egészségnevelı elıadások tartása formájában
bıvültek a szolgálat feladatai.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

2

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

3 .sz. melléklet

Védınıi hivatás változásai7
1. A rendszerváltás ideje
Míg a lakosság egészségi állapota jelentısen romlott, az anya- gyermekvédelem egyes
területén jelentıs javulás mutatkozott. Ebben nagy része volt a születések intézetbe
helyezésének, az orvostudomány rohamos fejlıdésének, és a már említett felsıfokú
védınıképzésnek. Az eredmények közül csak néhányat említve:
- tovább csökkent a csecsemıhalálozás (1980-ban 23, 2; míg 1990-ben 14,8, 1995ben 10, 7ezrelék, mely a késıbbiekben tovább csökken: 2000-ben 9,2, 2004-ben 6,2
ezrelék), csökkent a disztrófiás és atrófiás csecsemık száma.
- az anyatejes táplálás eredményessége is szembetőnı (fıleg anyatejes csecsemık
százalékos aránya: 1980-ban 34, 5%, 1995-ben 50, 4%, 2000-ben 67, 3%, 2004-ben
69, 1%)
Egyre nagyobb szerepet kapott az anyavédelem mellett a nıvédelem, és a terhesgondozást
kiegészítı szülésre-, szülıi-szerepre felkészítı programok megszervezése, melyek a lakosság
szükségleteit felismerı kezdeményezésekbıl indultak ki és terjedtek el. Ezek a kezdeti
lépések fokozatos, de annál jelentısebb lépéseket és minıségi változásokat idéztek elı a
szülészeti ellátásban: családközpontú szülészeti szemlélet, szülésre felkészítı programok,
rooming-in rendszer, korszerő fájdalomcsillapítás, babarát kórházmozgalom. 8
Más területeken viszont nem tudtunk további eredményeket elérni, mert a kissúlyú születések
aránya emelkedett, majd stagnált a terhesség-megszakítások és ezen belül a fiatalkorúak
aránya számottevıen emelkedett. Ezek a problémák többek között visszavezethetık arra,
hogy bár a védınık magasabb szintő tudással rendelkeztek, mégis preventív szemlélető
tevékenységüket nem tudták önálló hivatásgyakorlás formájában érvényesíteni,
alárendelt szerepet kaptak a gyermekorvosi, illetve körzeti orvosi rendszerbe
integráltan.
A 80-as évek közepére megfogalmazódott olyan vélemény is, hogy a védınıi szolgálatot az
orvosi ellátás rendszerébe kell olvasztani és / vagy meg kell szőntetni. Ezek a nézetek olyan
formában is kifejezésre jutottak, hogy a védınıi hivatást kiváltja majd a körzeti
gyermekorvos, ápolónı és szociális munkás hálózat.

2. Az egészségügyi struktúra átalakítás elsı évei (1990-1995)
A társadalmi-politikai változások jelentıs, ugyanakkor többnyire kedvezıtlen változásokat
idéztek elı a védınıi szolgálat életében.
- A tanácsi rendszert felváltotta az önkormányzati rendszer.
- Megalakult az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat.
- Hatályon kívül helyezték a védınıi mőködési szabályzatot.
- Háziorvosi rendszer kialakítása megkezdıdött.
Az önkormányzati rendszer kedvezıtlen hatásai:
A védınıknek nincs képviselete, vezetıje igazgatási szinten az önkormányzati testületben. A
vezetı védınıket az ÁNTSZ-hez csatolták. Az önkormányzati törvény elıírja ugyan az
önkormányzatoknak a védınıi szolgálat mőködtetését, azonban nincs teljesen egyértelmő
7
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szándék az akkori kormány és egészségpolitikai vezetık részérıl a tekintetben, hogy a
szolgálatnak hol lesz a további helye az új, megváltozott struktúrában. Megfogalmazódott, de
jogszabályi megerısítést nem kapott az a szándék, mely a szolgálatot teljes egészében az
ÁNTSZ-hez csatolja.
Ennek éppen az önkormányzati törvény vetett gátat, ugyanis a falun élı védınık közül sokan
az önkormányzatok tulajdonába került un. szolgálati lakásban laknak, és ezeknek az átvétele
gazdasági szempontból lehetetlen lett volna. A védınıi szolgálat tanácsadói is az
önkormányzatok tulajdonába kerültek, így ezek átvétele is jelentıs anyagi akadályt gördített a
szolgálat egyesítése elé.
Kedvezıtlen az a tény is, mely szerint (még ma is sok helyen) nem az Önkormányzat
alkalmazza a védınıt, hanem közvetetten valamely intézményén keresztül, így mivel egy
nagyobb intézmény létszámához viszonyítva a védınık kisebbségben vannak, érdekeiket is
csak esetlegesen és sokszor eredménytelenül tudták képviselni. Ezt erısítette, hogy a vezetı
védınık nem vagy csak közvetetten próbálhattak segítségükre lenni.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megalakulásának
kedvezıtlen hatásai a védınıi szolgálatra:
A szolgálatvezetı védınıi rétege (megyei vezetı védınık vonatkozásában) átkerült az
ÁNTSZ megyei intézeteihez, a városi vezetı védınık azonban csak nagy nehézségek árán és
fokozatosan. Tömegesen fordult elı az a helyzet, amikor az önkormányzatok már
megszőntették az állást, de az ÁNTSZ még nem vette át az adott terület irányítását végzı
vezetı védınıt. Az ÁNTSZ szervezeti és mőködési rendje fokozatosan épült ki, formálódott,
ezért sokszor kétségessé, bizonytalanná váltak a jogkörök, hatáskörök, miközben az
önkormányzatoknak meglehetısen „szabad kezet adott” a Parlament által hozott törvény.
Számos probléma adódott a helyettesítések megszervezésében, a védınıi körzetek létében, a
csatolt területek, községek és tanyák ellátásának megszervezésében. A vezetıi réteg
„leválását” mind a körzeti védınık, mind a vezetı védınık kölcsönösen megszenvedték.
Sokszor elkeseredett küzdelmek ellenére sem lehetett eredményeket elérni nemcsak
finanszírozási kérdésekben, de sokszor a szakmai kérdésekben sem.
Ezt a helyzetet többek között a hatályon kívül helyezett mőködési szabályzat és új jogszabály
ki nem adása is erısítette.
A védınıi mőködési szabályzat eltörlésének kedvezıtlen hatásai:
Sok esetben a jó szándék és kompromisszum készség megléte, ugyanakkor az objektív érvek
és a jogszabályi háttér hiánya okozta, hogy a mérleg nyelve a megoldatlanság, vagy a rossz
megoldások irányába billent. A jogszabály megszőntetése (1991), ugyanakkor új jogszabály
ki nem adása aggodalmat keltett a szolgálat további létét illetıen, hiszen mint említettem
megfogalmazódtak olyan markáns elképzelések is, melyek szerint „a védınıi szolgálatra
nincs szükség”, hiszen a háziorvosi - családorvosi rendszer minden feladatot el fog látni az
alapellátás szintjén.
A jogszabály hiánya szakmai kérdéseket, problémákat is felvetett, mind gyermekorvosi, mind
háziorvosi vonatkozásban (kompetencia, felelısség, dokumentáció, felszerelés, tanácsadó
helyiség, mőködtetési költségek megoszlása, idegen körzetbıl megjelent csecsemık,
gyermekek egészséges tanácsadáson történı ellátása, stb.).
Eközben a védınık a szokásjog, a tanultak alapján és a vezetı védınık irányításával
végezték megszokott, mindennapi tevékenységüket ott és úgy, ahogy lehetett, ahogy
engedték, ahogy kiküzdötték a feltételeket nem maguknak, a gondozottaknak. Itt látszott a
szilárd hivatástudat, szellemi- és akaraterı, mely ezeket a védınıket jellemzi. Négy évig
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tartott ez az állapot, miközben folyt a privatizáció, az egészségügy strukturális és
következésképpen funkcionális átalakítása.
A háziorvosi rendszer kialakításának hátrányos következményei:
A háziorvosi rendszer gyökeres változást hozott a szolgálat létezése szempontjából. A
háziorvosi és házi gyermekorvosi jogszabály szerint a praxisnak nem tagja a védını, azonban
az alapellátás részeseként tevékenykedik. A korábban többnyire összehangolt és egységes
körzetek a szabad orvosválasztás következtében szétbomlottak olyan formán, hogy a védınıi
körzetek alapvetıen nem változtak.
Az orvosok bárhonnan fogadhattak pácienst (kártyát), így különösen nagyobb településeken,
városokban és legfıképpen a fıvárosban kialakultak olyan körülmények, melyek a védını
számára akár 2-3, de nem ritka esetben 8-10 háziorvossal (házi gyermekorvossal) történı
együttmőködést, egyeztetést és munkakapcsolatot jelent. Ez a helyzet ugyanakkor a
visszájáról is gondot jelentett és jelent, mert az orvosok a védını körzetétıl (saját területi
ellátási körén kívül esı területrıl is) függetlenül felvállalt gondozottakat is az egészséges
tanácsadási idejében látja el. Ez a védınıre plusz terhet jelent, ugyanakkor a saját
gondozottjai esetleg hasonló helyzet miatt más védınıvel találkoznak az orvossal közösen
tartott tanácsadási idıben. Ez a jelenlegi dokumentációs és kommunikációs rendszer
ellehetetlenedését is eredményezte. (Ez az állapot napjainkban is fenn áll.)
Súlyos problémát okozott, hogy a prevencióra, az anya-, csecsemı-, gyermek-védelemre
létesített védınıi tanácsadókat a praxisok és a háziorvosi rendszer következtében részben,
vagy teljesen kisajátították, más néven privatizálták és esetleg csekély óraszámban, és
alapterületen korlátozzák, illetve teszik lehetıvé, illetve lehetetlenné a védınık
tevékenységét. A védınıi szolgálat közel felének nincs meg az önálló tanácsadója, sok
helyen, a betegrendelés helyén, de elkülönített idıpontban fogadhatják az egészséges
gondozottakat.
Ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik, mint említettem a felszerelés, leltár kérdése, a mőködtetési
költségek megosztása, az eltérı finanszírozás, a dokumentáció birtoklása, vezetése, stb.
Számos esetben okozott és okoz diszharmóniát az orvos-védını kapcsolatban az önállóság, a
szakmai kompetencia, a felelısség tisztázatlansága, idınként a szakmai egyet nem értés, és a
meglévı paternalista szemlélet.
A védınıi hivatás fejlıdése szempontjából mégis pozitívumként kell értékelni ezt a 4 éves
idıszakot, mert egyértelmően bizonyította, hogy a szolgálat a jogi szabályozatlanság és
biztonságos háttér nélkül is mőködıképes maradt. Az a tény, hogy nem tagja a praxisnak,
nagyobb teret, önállósságot adott, melyet a fıiskolai képzés óta méltán megérdemelt. Ez
a jövı szempontjából meghatározó.
3. A védınıi ellátást meghatározó további tényezık, történések:
- „A Társadalombiztosításról” szóló 1992. évi LXXIV. törvény kedvezıtlenül érintette a
védınıi szolgálatok finanszírozását, melyet a megszőntetett jogszabály is alátámasztott.
Általános formában és érintılegesen határozza meg a védınıi szolgálat mőködtetésre szánt
pénzeszközöket, így az önkormányzatokhoz eljutva a felhasználásig vezetı útvesztıkön
sokszor „lesoványodott”.
Rendkívül nagy a szórás az egyes védınıi szolgálatok finanszírozása között, mely
megkérdıjelezi az esélyegyenlıséget.
- „A magzati élet védelmérıl” szóló1992. évi LXXIX. Törvény, mely többek között kimondja
a Családvédelmi Szolgálat megszervezésének szükségességét elsısorban a mővi terhességmegszakítások számának csökkentése, ugyanakkor a korszerő családtervezési módszerek
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elterjesztése érdekében. Az „új” szolgálat komoly hagyományokra és elhivatott, hozzáértı
védınıkre talált. Vitathatatlan elınyei és eredményei mellett ennek is vannak árnyoldalai a
körzeti védınıi szolgálatra és az iskolai-ifjúsági védınıkre nézve, hiszen mindezen feladatok
megoldásában nekik is részük volt és van. Ehhez viszont csak a Családvédelmi Szolgálat
kapott speciális, folyamatos továbbképzést, korszerő felszerelést, szemléltetı eszközöket.
Szabályozza a törvény a várandós anyák gondozását, melyet tovább részletez az ehhez készült
NM rendelet.
- 1991-ben megszőnt a Népjóléti Miniszter rendelete, mely biztosította a szolgálat tagjainak a
rendszeres, 5 évenkénti 1 hetes továbbképzést. Ennek egyértelmő hátrányait nincs értelme
fejtegetni, csupán érdekesség képen említem, hogy ugyanakkor szükséges lett volna egy
korszerő regisztrációs rendszer kidolgozása és bevezetése.
- A rendszerváltás adta lehetıséggel élve elindul a civil szervezıdés Magyarországon. A
joghézag a védınıket is arra ösztönözte, hogy létrehozzák saját szakmai érdekképviseletüket,
1991. június 11-én megalakult a Magyar Védınık Egyesülete, amely alapszabálya értelmében
számos olyan feladatot vállalt, mely a védını ellátás szakmai fejlıdését segítette és segíti
napjainkban is.
- A Közalkalmazotti Törvény is több szempontból hátrányosan érintette a védınıket, hiszen
nem vagy csak szórványosan kapták meg a területi pótlékot, az étkezési hozzájárulást, az
útiköltség-térítést, munkaruhát, stb. hogy csak a legfontosabbakat említsem. Ezeket a
Kollektív Szerzıdések alapján adhatja az Önkormányzat, illetve a munkáltató. A védınık
jelentıs része egymaga dolgozik egy önkormányzatnál egy-egy településen, így a kollektív
szerzıdések kötésénél hátrányos helyzetben vannak. A szakszervezetek és a vezetı védınık
közbenjárása ellenére nem megoldott a helyzet e tekintetben sem.
-Miközben a védınıket érintı jogszabály megszőnt, és további sorsa bizonytalanná vált,
sorban születtek meg az alapellátást érintı egyéb jogszabályok. Az így kialakult konfliktusok
a harmonizáció hiánya miatt számos ma is élı probléma forrásává váltak.
- 1993-ban az Oktatási Törvény (LXXIX.) az oktatási intézményekben dolgozók között nem
említi meg a védınıt.
- Megalakult a Védınıi Szakmai Kollégium, melyet a Népjóléti Miniszter nevezett ki
tanácsadó testületeként. Feladata a készülı jogszabályok véleményezése, kezdeményezése,
módszertani útmutatók kiadása, szakmai, etikai kérdések egyeztetése. A kollégium
megalakulása óta számos módszertani útmutatót, állásfoglalást adott ki a védınıi munka
további segítésére.
-1993/94-es tanévtıl 4 évesre emelték a védınıképzés idejét. A negyedik évben
specializációkra van lehetıség.
- Családgondozói posztgraduális képzés lehetısége indult a fıiskolákon, mely már elıre
vetíti a védınıi gondozási kör (anya-csecsemıvédelem) kiszélesítésének igényét az egész
családra
4. Az egészségügyi struktúra átalakítás tíz éve (1995-2005)
A joghézag 1995-ben szőnt meg a védınıi szolgálat tekintetében, amikor kiadásra kerül az
5/1995 (II. 8.) NM rendelet a körzeti védınıkrıl. Ekkor került ismét rögzítésre a védını
feladata, mely 10 éven keresztül meghatározta munkáját. A rendelet megjelenése azonban
nem szüntette meg az orvos-védını közötti anomáliákat, sıt egyes helyeken még fokozta. A
körzetben dolgozó védınık egyre több háziorvossal, orvossal dolgoztak együtt (2-46-ig
terjedıen), mely a kommunikációt megnehezítette, viszont az önálló munkavégzést
megkövetelte, így a munkájáért felelısséget vállaló védınık megerısödtek, nem szorultak az
orvos szigorú irányítására.
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Az iskola-egészségügyi szolgálat mőködésérıl 1997-ben született meg a 26/1997 (IX.3.) NM
rendelet, mely ezt a területet is rendezte.
Mivel a finanszírozás az 1992. évtıl az évek során semmiben nem változott, igen széthúzott
az ellátás minısége, attól függıen, hogy milyen volt a mőködtetı önkormányzat hozzáállása.
1998-ban rendelet mondja ki, hogy az egészségügy területén csak az dolgozhat, aki mőködési
regisztrációval rendelkezik. A 28/1998 (VI.17.) NM rendeletek nyomán újból
megteremtıdik a továbbképzési lehetıség jogi oldalról, de a finanszírozás továbbra is
esetleges hozzá.
A kilencvenes évek közepén egyre nagyobb hangot kap a lakosság rossz egészségi állapota, és
a negatív népesedési szaporulat egyre nagyobb mértékő (népességszám: 1980-ban 10, 709; 2003-ban
10, 142; 2005-ben 10, 097millió fı; a 0-14 éves korosztály 766 664 fıvel kevesebb 2005-ben 1980-hoz
viszonyítva). Az elsı gyermek születése a nıi életévek 30. évéhez közelít, a csecsemıhalálozás

ugyan javul, de a koraszülések száma továbbra is stagnál. Megszületnek a magyar lakosság
egészségi állapotát javítani kívánó népegészségügyi programok, melyben nevesítve is egyre
jobban megjelenik a védınıi feladat. Az Országgyőlés azonban csak 2003-ban fogadja el a
végleges formáját. A védınıkkel szembeni elvárás egyre jobban nı, ugyanakkor 2001-tıl
folyamatosan tolódik a szakmai rendelet és a finanszírozás módosítása, mivel a költségvetés
nem biztost hozzá forrást. Egyre égetıbb a szolgálat struktúraváltása, mivel sem a
finanszírozás, sem a struktúra nem felel meg a kor kihívásainak.
Végre a 2005. évi költségvetés lehetıvé teszi a változás megtörténtét. 2005. január elsején
életbe lép a területi védınıi ellátásról szóló 49/2004. (IV. 21) ESzCsM rendelet, mely
kimondja a védını körzetek újraalakításának szükségességét és a specializáció igényét,
megfogalmazásra kerül a védını népegészségügyi feladata.
A 43/1999 kormányrendelet módosul, a védını finanszírozás áttér a feladat finanszírozásról a
normatív finanszírozásra, ami azt jelenti, hogy az ellátandók száma is meghatározza az
ellátásra biztosított OEP finanszírozás mértékét. Egyre nagyobb az igény a minıségi mutatók
megjelenése iránt, 2005 tavaszán megjelennek az ellátási standardok, köztük a védını is
(VES). (2007. MEES)
2005. évre tehát új kihívások elıtt állt a védınıi ellátás is, mely azóta is számos feladatot ró a
szakmai vezetésre és az ellátást nyújtó védınıkre.
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CSALÁDGONDOZÓ VÉDİNİ SZAKOSÍTÓ TOVÁBBKÉPZÉS
Elfogadva az OTE Egészségügyi Fıiskolai Kar 1991. szept. l2-i ülésén
A családgondozó-védını szak alapításával és a nappali képzés megkezdésével egyidejőleg
indokolt a korábban végzett védınık szakosító továbbképzésének indítása.
A védınık fıiskolai tanulmányaik során biológiai, anatómiai, élettani, kórélettani, pszichológiai
és pedagógiai ismeretekre és ápolási-gondozási gyakorlatokra alapozva a nı-, anya- és gyermekegészségügyi ellátásra - elsısorban annak preventív feladataira - készültek fel. Ily módon az
alapellátási teamhez csak meghatározott körre vonatkozó tevékenységekkel tudnak illeszkedni.
Ez pedig az egészségügy új struktúrájában elıbb-utóbb a védınık funkció-zavarához fog vezetni.
I. A KÉPZÉS CÉLJA
A szakosító képzés célja, hogy a védınıket alkalmassá tegye a családon belüli komplex - minden
korosztályra kiterjedı - szomatikus, pszichés és szociális gondozásra, amely egészség-tudományi
alapokon, a pszichológia, szociál-pszichológia, szociológia, jog, közgazdaságtan területén
szerzett ismeretekbıl, ezek gyakorlati felhasználására vonatkozó jártasságokból és készségekbıl
áll.
II. A KÉPZÉS FELADATA
A védınıi ismeretekre és gyakorlatra alapozva megismertetni
- az egészségügyi ellátás fıbb klinikai területeinek felnıttekre vonatkozó alapvetı ismeretanyagát,
- a szociológia alapvetı ismeret-anyagát a makro- és mikro-szociális jelenségek körébıl,
- a család történetiségét, jelenkori funkcióit, mőködésének segítı és gátló tényezıit, kapcsolatrendszerét a társadalom más intézményeivel, színtereivel,
- azokat a jogi, szociálpolitikai, közgazdaságtani ismereteket, amelyek meghatározzák a család
mőködését,
- az egészségügy, a szociális gondoskodás, a nemzeti egészségvédelmi program, a
társadalombiztosítás alap-struktúráját.
Jártasság kialakítása
- személyiségének tudatos kontrollálásában és permanens fejlesztésében,
- a szakmai társkapcsolatainak célszerő és hatékony megtervezésében, az alkalmazható
interperszonális módszerek és technikák felhasználásában,
- a legalapvetıbb és leggyakoribb klinikai diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs és - legfıképpen
- preventív eljárások felhasználhatóságának, szükségességének feltárásában,
- ezek alapján a - korosztályokra bontott - gondozási és ápolási tennivalók tervezésében, - jogi,
szociálpolitikai, közgazdaságtani ismeretei alapján a családi funkciókkal kapcsolatos segítı
szolgáltatásban, tanácsadásban,
- az egészségügy, a szociális gondoskodás és a társadalombiztosítás rendszerének ismerete
alapján, az illetékességi körén kívül esı problémamegoldás ok meg tervezésében,
- a család, illetve egyes tagjai pszichés és szociális veszélyeztetettségének, hátrányos helyzetének
felismerésében,
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- az egyéni fejlıdésmenet kritikus fázisainak felismerésében, a krízis-prevenció leghatékonyabb
stratégiájának megtervezésében,
- a család színterén létezı laikus egészségvédı, - visszaállító eljárások (pl. dietoterápia,
gyógyszerelés, természetgyógyászat igénybevétele, stb.) megfelelı felismerésében, kritikájában,
szakmailag megalapozott támogatásában.
Képessé teszi
- szakmai társkapcsolati tevékenysége körében az elfogadó empatizáló, meggyızı attitőd
alkalmazására,
- a családban szükségszerő ápolási és gondozási mőveletek szemléltetı bemutatásra is alkalmas
kivitelezésére,
- a családi krízis-prevenció érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, alapvetı mentálhigiénés eljárások
alkalmazására,
- a család belsı struktúrájának optimalizálása, illetve a családnak más intézményekhez való
szerves kapcsolása érdekében alapvetı szervezési, menedzselési tevékenységekre,
- a család legfontosabb létfenntartó tevékenységei (pl. táplálkozási, higiénés, napirend-beosztás,
stb.) körében korszerő eljárások szemléltetı bemutatásra is hasznosítható alkalmazására.

III_A KÉPZÉS FORMÁJA_KERETEI, MÓDSZEREI
1. A képzés formája: levelezı, költség-térítéses /félévenként 11.000,- Ft/
2. Idıtartama három oktatási félév. Félévenként 4-4 konzultációs hét, a három félévben összesen
360 óra. A konzultációs heteken orientáló és összefoglaló elıadások, megbeszélések és
gyakorlatok.
3. A felvétel feltétele egészségügyi fıiskolán szerzett védınıi oklevél. A jelentkezés elfogadása a
keretszám betöltéséig a fıiskolai oklevél minısítése, a szakterületen eltöltött munkaidı, a
meglévı állami nyelvvizsga figyelembevételével történik.
4. A képzés abszolutórium megszerzése után államvizsgával zárul.
Az államvizsga tárgyköre klinikai alapismeretek, gondozástan - ápolástan, alkalmazott
pszichológia és egészség-pedagógia, családgondozási módszertan.
Az államvizsga három részbıl áll:
szakdolgozat készítése
szóbeli elméleti vizsga
gyakorlati vizsga
Az államvizsga sikeres teljesítésével a végzettek családgondozó-védını szakosító oklevelet
kapnak, amely a családgondozó-védınıi munkakör betöltésére képesít.
5. Az elsı induló tanfolyamra mindenki nyerjen felvételt.
Szeged, 1991. szeptember 2.

Dr. Szél Éva fıiskolai tanár
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SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELET

Társadalmi környezet
A rendszerváltást követı évek az egészségügy területén is sok változást hoztak. A népjóléti
miniszter 14/1991. sz rendelete hatályon kívül helyezte a körzeti védınık szervezeti és
mőködési szabályzatát (8/1973 Eü K EüM számú utasítás).
Az egészségügyi ellátás területén bekövetkezett változások 1989-1991. között kedvezıtlenül
hatottak a védınıi szolgálatra. Helyzete, jövıje bizonytalanná vált. Megnövekedett a
pályaelhagyás, nıtt az üres állások száma. A háziorvosi vállalkozások, az orvosi rendelık
privatizációja nagymértékben veszélyeztették a védınık munkahelyét, a tanácsadókat. Az
érvényben levı rendeletekben, valamint az 1991. XX. törvény 129. § (1) bekezdésben a
védınıi szolgálat helye, hovatartozása csak általánosságban fogalmazódtak meg.
A rendszerváltás lehetıvé tette a civil szervezetek létrejöttét, így a védınıi szakma is
elhatározta, hogy életre hívja szakmai érdekképviseletét a Magyar Védınık Egyesületét.
1991. április 5-én az HIETE Egészségügyi Fıiskolai Kar Budapest San Marcó utcai
épületében közel 228 védını győlt össze azzal a céllal, hogy ebben a bizonytalan helyzetben
a szakma fennmaradását érdekképviseletei szerv létrehozásával erısítse.
Az Egyesületet 1991. június 11-én jegyezték be a Fıvárosi Bíróságon 3653 sorszámon.
Megkezdıdött az érdekképviseleti munka.
Az Egyesület célul tőzte ki, hogy országos szinten támogassa a védınık szakmai
tevékenységét, az átalakuló egészségügyben képviselje szakmai érdekeiket, rajtuk keresztül a
lakosság, különösen a gyermeket váró és nevelı családok valamint hozzátartozóik, egészséges
fejlıdését, egészségben megélt éveik számának növekedését, a magyar lakosság
életminıségének javulását. 1991. októberére már 2662 tagot számlál az Egyesület, 1992-ben
megközelíti a tagság a 4000 fıt, ami az akkor dolgozó védınık 78 % volt.
Egyik legfontosabb feladat a védınık rendszeres tájékoztatásának megoldása lett, ennek
érdekében életre hívtuk a VÉDİNİ c. folyóiratot, amely a tagságnak térítésmentesen került
postázásra, az elsı szám 1991. októberében jelent meg.
A védınıi szolgálat jogi rendezetlensége közel 4 évig állt fent. A népjóléti miniszter 6/1992.
sz. rendeletének 6.§ (1) és (3) bekezdései érintılegesen foglalkoznak a háziorvosi és védınıi
szolgálat együttmőködésérıl. Módosítása (7/ 1993 NM rendelet 2. §) sem hozta meg a kívánt
eredményt. Az ekkor már 78 éves védınıi szolgálat a várandós anyák és 0-14 éves korú
gyermekek egészségügyi és részben szociális preventív gondozását/ellátását a hagyományelv
alapján végzi az alapellátásban, mivel rendelet nem szól róla.
Az Egyesület minden fórumot megragadott annak érdekében, hogy sürgesse a védınıkrıl
szóló jogszabály megszületését, hogy életre hívassa a Védınıi Szakmai Kollégiumot és hogy
az Egészségügyi Minisztérium Ápolási Fıosztályán védınıi referens állás létesüljön.
A szakmai „lobbi” tevékenység és az érdekvédelmi munka eredményeként 1993-ban a
népjóléti miniszter Dr. Surján László, a 6/1989. (III.22.) SZEM rendelet,- mely a szakmai
kollégiumokról szól - alapján 30.217./93 sz. levelében értesíti a szakmát, hogy a Védınıi
Szakmai Kollégium megalakítását engedélyezi. 1993. áprilisától - május 16-ig fel kellett
állítani a kollégiumot. (8008/1993 (NK 9.) NM tájékoztató egyes szakmai kollégiumok
szakterületérıl és elnökérıl.)
Ettıl kezdve a Védınıi Szakmai Kollégium – melynek állandó tagja lett az egyesület
mindenkori elnöke - és a Magyar Védınık Egyesülete közösen lépett fel az egészségpolitika
felé annak érdekében, hogy végre megszülessen a területi védınıi szolgálatról szóló
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rendelet. Erre 1995-ig kellett várni, majd 1997-ben jelenik meg az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet.
Az Egyesület igen aktív tevékenységet folytatott a védınıi szakma területén. Konferenciákat,
lakossági programokat szervezett országszerte, a népegészségügy szempontjából fontos
területeken (szoptatás, nıi egészség) kiadványokkal jelent meg a lakosság körében. Az
Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztetı Tanács állandó meghívott tagja (1994-2004)
tanácskozási joggal.
1996-ban megalkotta a Védınıi Etikai Kódexet, amely 2004-ig (a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara megalakulásáig) a védınıi szakmai munka területén irányt adó volt.
1996-ban a 4728 tagot számláló (dolgozó védınık 90 %-a tag) Egyesület az egészségpolitika
területén már jegyzett helyet foglalt el, az egészségpolitikai döntések, jogszabályok tervezési
folyamatába rendszeres meghívást kapott.
1998-ban megjelent az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakdolgozók mőködési nyilvántartásának szabályairól szóló
miniszter rendelet, (27/1998. (VI. 17.) NM r.), amely elıírta a védınık számára is az öt
évenkénti mőködési nyilvántartás meghosszabbítását, melynek feltétele minısített
továbbképzéseken való részvétel. Mivel a védınık részére nem voltak ilyen továbbképzések,
az Egyesület elindította oktatói tevékenységét, azaz továbbképzéseket, tanfolyamokat
indított, amelyeket minısíttetett.
Az Egészségügyi Szak- és Továbbképzési Bizottság által minısített, a felnıttképzési
rendszerben regisztrált (Fıvárosi Munkaügyi Központ nyilvántartási szám: 01-0186-05)
pontszerzı továbbképzéseink segítették és segítik ma is a védınıket az új tudományos
eredmények megismerésében, tudásuk szinten tartásában, valamint új technikák, módszerek
elsajátításában, készségeik fejlesztésében.
MAVE továbbképzésein részt vettek abszolút száma 1998-2005 között 13203 fı volt, melybıl
tanfolyamokon 3553 fı, konferenciákon 9650 fı vett részt. (Asz országos nyilvántartásban
regisztrált védınıi részvétel ebben az idıszakban 17238 fı) A védınık a mőködési
nyilvántartás meghosszabbításához szükséges továbbképzési pontokat 77%-ban az Egyesület
által szervezett képzéseken szerezték meg.
2007-tıl, mint minısített képzési intézmény (Akkreditált Felnıttképzési Intézményként lajstromszám: AL 1333), nyújtja az Egyesület ezen lehetıséget tagjainknak, és az érdeklıdı
szakembereknek.
Az Egyesület jelenleg fizetı tagságának létszáma közel 4500 fı (dolgozó védınık 91 %-a),
tagjaink 58 Szakosztályba tömörülnek. Egyesületünk évente 6 alkalommal jelenteti meg a
VÉDİNİ lapot, mely napjainkra az információ eljuttatáson túl szakmai továbbképzı
folyóirattá érett.
Mottónk:
" Védınık az egészséges boldog családokért”
Küldetésünk
A lakosság magasabb szintő egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védınıi
eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemzı
etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védınıi hivatást gyakorolók munkájának
végzéséhez.
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Szakmai érdekképviseleti; kutatási; oktatási; projekt-, konferencia-, fórum szervezési;
lap-, és kiadvány szerkesztési; valamint kommunikációs tevékenységünkkel segítjük a
védınık:
egészségmegırzı, betegségmegelızı, egészségnevelı-felvilágosító munkáját, elsısorban
az anya-, gyermek-, ifjúság-, nı-, és családvédelem területén
szakmai fejlıdését, továbbképzését, az információ- és tapasztalatcserét; új hatékony
módszerek kidolgozásával, kipróbálásával, elterjesztésével, közzétételével.
egészségmegırzés, egészségfejlesztés területén végzett tudományos tevékenységének
folytatását, azok alkalmazását a mindennapi védınıi tevékenységben.
egészségnevelési feladatainak ellátását, különös hangsúllyal a magyarországi nemzeti és
etnikai kisebbségek kulturális hagyományaihoz igazodó egészségügyi és szociális helyzetéhez
igazodóan.
kapcsolattartását a törvényhozó-, államigazgatási-, felügyeleti-, érdekképviseleti-,
szakmai intézményrendszerekkel, valamint a civil/karitatív szervezetekkel, az egészséget
támogató partner cégekkel, vállalkozásokkal hazánkban és külföldön.
annak érdekében, hogy
a védınıi gondozásban részesülı egyének, családok körében érvényre jusson az egészséghez
való jog
a védınıi kompetencián belül megvalósuljon az egyénre szabott tájékoztatáshoz való jog, a
gondozottak, és azok hozzátartozói, a családok és közösségek körében, különös tekintettel,
életkorukra, iskolázottságukra, ismereteikre, lelki állapotukra. A tájékoztatás tartalma
tényeken alapuló, pontos, idıbeni, szakszerő, lelkiismeretes, empatikus legyen
a védınıi tevékenység során ne sérüljön az egyének esélyegyenlısége az egészségügyi
ellátás terén.
a védını a szakmai kompetenciájába tartozó feladatokat teljes felelısséggel végezhesse az
érvényben lévı jogszabályok, szakmai állásfoglalások és módszertani ajánlások szerint
a védınıi hivatás közmegbecsülése a megérdemelt szintre kerüljön az egészségügyi
szakmaterületek körében, az egészségpolitika szintjén
Mindezen tevékenységünket, mint önálló jogi személy, pártoktól és politikai tevékenységtıl
függetlenül, 1991. óta megszakítás nélkül folytatjuk, az Etikai Kódex, az Alapszabály és a
közhasznú szervezetekrıl szóló tv. 26. § c) bekezdés pontjában meghatározottak szerint,
eleget téve a ránk vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.
Csordás Ágnes
Magyar Védınık Egyesülete elnök
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5/1995. (II. 8.) NM rendelet a körzeti védınıi szolgálatról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következıket rendelem el:
1. § (1) A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védınıi szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) célja - az
egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének megırzésére, segítésére irányuló preventív
tevékenység, valamint a betegség kialakulásának az egészségromlásnak a megelızése érdekében végzett
egészségnevelés. A védını gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas
anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él.
(2) A szolgálat az egészségügyi fıiskolán védınıi diplomát szerzett körzeti védınıkbıl (a továbbiakban: védını)
áll.
(3) A védını feladatai a következık:
a) nıvédelem,
b) várandós anyák gondozása,
c) gyermekágyas anyák gondozása,
d) 0-6 éves korú gyermekek gondozása,
e) tanköteles gyermekek gondozása,
f) családgondozás.
2. § (1) A nıvédelem területén a védını
a) közremőködik az egészségnevelésben,
b) tanácsot ad a családtervezéssel kapcsolatban,
c) segíti a nık anyaságra való felkészülését,
d) részt vesz a szőrıvizsgálatok szervezésében, elvégzésében.
(2) A várandós anyák gondozásáról külön jogszabály rendelkezik.
(3) A védını a gyermekágyas, szoptató anyák gondozását mindenkori állapotuknak és szükségleteiknek
megfelelıen végzi. A védını a szülészeti intézetbıl történı távozást követı 72 órán belül meglátogatja a
gyermekágyas anyát, segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követı egészségi állapotra vonatkozóan a szoptatással,
a gyermekgondozással, valamint a családtervezéssel összefüggésben felmerülı kérdésekben, továbbá felvilágosítást
ad az igénybe vehetı szakrendelésekkel kapcsolatban.
(4) A 0-6 éves korú gyermekek gondozása során a védını
a) családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni, célzott és igény szerinti
gondozást végez. Segíti a harmonikus szülı-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermeknevelést, a szocializációt, a
gyermek állapotának és korának megfelelı táplálását az egészséges fejlıdés érdekében. Tanácsot ad a gondozás
során felmerült problémák rendezéséhez,
b) fokozott figyelemmel kíséri az újszülöttek, a koraszülöttek, a kissúllyal születettek, valamint az egészségi és
környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemık és gyermekek pszichoszomatikus fejlıdését,
c) fokozott figyelemmel kíséri az anyatejes táplálást, mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermek életének
elsı 4-6 hónapjában az anya kizárólag szoptassa gyermekét. Tanítja az anyát a szoptatás helyes technikájára, a
tejelválasztás fokozására,
d) felkészíti a családot a beteg csecsemı és kisgyermek ápolására,
e) elvégzi az 1. melléklet szerinti szőrıvizsgálatokat, eltérés esetén értesíti a gyermek házigyermekorvosát
(háziorvosát),
f) intenzív egészségnevelést végez és szervez annak érdekében, hogy az életkorhoz kötött védıoltásokat idıben
megkapja a gyermek. Az oltási könyvet ellenırzi, az elvégzett védıoltásokat regisztrálja és az elmaradottakról
jelentést készít az illetékes városi (fıvárosi kerületi) tisztifıorvosnak,
g) a gyermekközösségbe, de különösen az iskolába kerülést megelızıen minden gyermeknél családlátogatást tesz.
A látogatás célja a család felkészítése a közösségbe kerüléssel kapcsolatos problémák megelızése, felismerése és a
megoldásukban való segítségnyújtás.
(5) A 6-16 éves korú gyermekek otthoni gondozását a védını mőködési területén a tanulók életkorának,
szükségleteinek és igényeinek megfelelıen az alábbiak szerint végzi:
a) a gyermek testi és szellemi fejlıdését követve a védını feladata az egészséges életmód kialakításához
szükséges ismeretek átadása a gyermeket nevelı családoknak,
b) a gyermek fejlıdését veszélyeztetı tényezık idıben történı észlelésével, szőrıvizsgálatok végzésével, szükség
esetén intézkedéssel a védını mindent megtesz a gyermek zavartalan fejlıdésének biztosítása érdekében,
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c) segítséget nyújt a magatartási zavarok, helytelen szokások, káros szenvedélyek megelızésében, a serdülıkor
problémáinak megoldásában és megszüntetésében, az illetékes szakemberhez történı irányításában,
d) egészségi ok miatt tartósan veszélyeztetett gyermek gondozását a gyermek kezelıorvosának rendelkezése,
illetve vele történt konzultáció alapján végzi,
e) különös figyelemmel kíséri a környezeti ok miatt veszélyeztetett, valamint a nevelıszülıhöz kihelyezett
gyermek fejlıdését.
(6) A családgondozás területén a védını feladata a gondozott családban elıforduló egészségi, mentális és
környezeti veszélyeztetettség megelızése, felismerése.
3. § (1) A védını által ellátandó várandós anyák és a 16. életév alatti gondozottak száma lehetıség szerint ne
haladja meg a 400 fıt. A védınıi körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település szerkezetét, a lakosság
összetételét, egészségi és szociális helyzetét.
(2) A védınıi körzet kialakításánál, a védını által ellátandó rendkívüli, illetve idıszakos feladatok szervezésénél
a megyei (fıvárosi) vezetı védını szakmai iránymutatásait figyelembe kell venni.
(3) A védını munkaterülete a védınıi körzet, munkahelye az önkormányzat által az anya- és gyermekvédelem
céljára biztosított tanácsadó (a továbbiakban: tanácsadó).
4. § (1) A védını a 2. § szerinti tevékenységét
a) a tanácsadóban,
b) a családok otthonában,
c) közösségi programokra alkalmas helyen
végzi.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanácsadó mőszaki és egyéb elıírásait a 2. melléklet, a védınıi tanácsadás
alapfelszerelését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A védını gondozási feladatait önállóan végzi. Tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és
együttmőködik az egészségügyi alap- és szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végzı
intézmények illetékes szakembereivel.
(2) A védını tevékenysége során szakmailag együttmőködik a házigyermekorvossal (háziorvossal). Az
együttmőködés - indokolt esetben - a terhesgondozási könyv, gyermek-egészségügyi könyv, valamint az egyéb
egészségügyi dokumentációk felhasználásával történik. A gyógykezelésben részesülı személyek esetén a védını az
orvos rendelkezése szerint jár el.
(3) A védını és a házigyermekorvos (háziorvos) gondozással kapcsolatos esetleges szakmai véleménykülönbsége
esetén bármely fél kezdeményezésére a háziorvosi szolgálat és a védınıi szolgálat illetékes szakfelügyelıje
együttesen dönt.
6. § A védını a gondozói tevékenysége során az általa gondozott személyekrıl az egészségügyrıl szóló 1972. évi
II. törvény 90/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó nyilvántartást vezet.
7. § (1) Közoktatási intézményben a gyermekek gondozását a védını az oktatási intézmény fenntartójával kötött
szerzıdés alapján - külön díjazás ellenében - látja el.
(2) A védını az (1) bekezdése szerinti tevékenysége során
a) figyelemmel kíséri az oktatási intézményben tanulók testi, szellemi fejlıdését,
b) elvégzi az 1. melléklet szerinti szőrıvizsgálatokat,
c) a krónikus beteg gyermek, valamint a magatartási zavarokkal küzdı gyermek életviteléhez segítséget nyújt,
tanácsot ad, együttmőködik a gyermek házigyermekorvosával (háziorvosával), a családdal, pedagógusokkal,
pszichológussal, valamint a gyermek lakóhelye szerint illetékes körzeti védınıvel,
d) elıadást tart az egészséggel kapcsolatos alapismeretek, a családtervezés, a fogamzásgátlás és a családi életre
való felkészítés kérdéseirıl,
e) kiemelt figyelmet fordít az egészséges életmódra nevelésre, a káros szenvedélyek megelızésére. Az iskola
vezetésével egyeztetve egészségügyi elıadásokat, tanfolyamokat, vetélkedıket szervez,
f) részt vesz az óvodai, iskolai környezet, a testnevelés, a gyógytestnevelés, technikaóra, étkeztetés higiénés
feltételeinek kialakításában és ellenırzésében,
g) felkérésre szülıi értekezleten tájékoztatást ad tevékenységérıl,
h) segítséget nyújt a pályaválasztással kapcsolatban,
i) végzi a védıoltások szervezését, nyilvántartását és az ezzel kapcsolatos egészségnevelést.
8. § (1) A védını szakmai felügyeletét a megyei (fıvárosi) vezetı védını látja el.
(2) Védınıt csak védını helyettesíthet.
9. § Ez a rendelet 1995. március 1. napján lép hatályba.
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A védını által elvégzendı alap-szőrıvizsgálatok

- Testi fejlıdés (súly, hossz, fej- és mell körfogat)
- Pszichomotoros, mentális, szociális fejlıdés
- Érzékszervek mőködése (látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat)
- BCG-heg ellenırzése
- Mozgásszervek szőrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások)
- Golyvaszőrés
- Vérnyomásmérés
2. melléklet az 5/1995. (II. 8.) NM rendelethez

A tanácsadó kialakítása

A tanácsadónak
a) a mőszaki elıírások figyelembevételével legalább 18 m2 alapterülető, a négyszemközti védını-gondozott
találkozásra alkalmat adó helyiséggel,
b) várószobával,
c) mellékhelyiséggekkel (mosdó, WC)
kell rendelkeznie.
A tanácsadónak jól megközelíthetınek kell lennie. Biztosítani kell a megfelelı főtést, világítást, valamint a hideg,
meleg folyóvizet.
Amennyiben több védını dolgozik együtt, részükre munkaszobát kell biztosítani.
3. melléklet az 5/1995. (II. 8.) NM rendelethez

A tanácsadó alapfelszerelése

I. Személymérleg, magasságmérı
- csecsemımérleg
- mérıszalag
- audiométer
- visus-set látásélesség vizsgáló tábla
- színlátás vizsgáló könyv
- vérnyomásmérı, különbözı mérető mandzsetta
- fonendoskop
- stetoskop
- magzati szívhangvizsgáló készülék
- vizeletvizsgálathoz: reagensek, tesztek, kémcsövek, állvány, vizeletgyőjtı pohár
- vércukormérı
- egyszer használatos gumikesztyő
- egyszer használatos fecskendık, tők
- leszorító gumi
- csipesz (különbözı)
- olló (különbözı)
- kötszerek (különbözı mérető steril és nem steril)
- lázmérı
- OPV adáshoz kanál
- vizespohár
- pedálos vödör
- írógép
- nyomtatványok
- textíliák: köpeny, törülközı, lepedı, mőszertörlı
- hőtıszekrény, hőtıtáska
- bútorzat: mőszerszekrény, mőszerasztal, mérlegasztal, pakolóasztal, íróasztal, székek, fekvıhely, heverı
II. Telefon, számítógép
Az I. szerinti alapfelszereléseket a rendelet hatálybalépésétıl számított 6 hónapon belül, a II. szerinti eszközöket
1999. december 31-ig kell biztosítani.
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Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

TANDRENDI MODULOK

Nem kerdit alapú moduláris tanrend Pécs (1999-2003)
I. m.
Alapismeretek
II. m. Speciális szakmai ismeretek
III m. Védınıi tevékenység speciális ismeretei
IV. m. Társadalomismeretek
VI. m. Készségfejlesztı
VII. m. Területi gyakorlat
VIII. m. Specialoizáció

Kredit alapú moduláris rendszer Pécs (2003-2006)
I. Modul – Alapozó biológiai jellegő elméleti tantárgyak
II. Modul – Alapozó társadalomtudományi tantárgyak
III. Modul – Alapozó szaktárgyi képzés
IV. Modul – Klinikai ismeretek
V. Modul – Kiegészítı tantárgyak
VI. Modul – Speciális szaktárgyi ismeretek
VII. Modul – Kötelezıen választandó tantárgyak
VIII. Modul – Szabadon választható tantárgyak

Bologna modulok Bp. (2006- )
Alapozó modulok
Alapkészségek
Szakmai törzsmodul
Szakmőveltség egészségtudományi alapjai
Személyiségfejlesztés, társas hatékonyság
Kritérium tantárgyak
Szakirány: VÉDİNİ
Védınıi szakismeretek alapozása
Védınıi klinikai ismeretek
Védınıi és családgondozói ismeretek
Tanórán kívüli szakmai gyakorlat

Moduláris tantárgybesorolások (Pécs)
IX. Modul - Egészségfejlesztés
X. Modul - Oktatási ismeretek
XI. Modul - Vezetési ismeretek
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Egyetemi szint

Kutatási melléklet

7. sz. melléklet

Képzı
Védınıképzés és továbbképzés I.1975-2006.
közöttIII.
II.

8. sz. melléklet

IV.

Elméleti tanórák

522

Gyakorlati órák

1510

26 %
74 %

2032

100 %

Féléves összes óraszám

0

0

0

0

-

Heti óraterhelés

3 éves
Budapes

1975-1985
II.

III.

IV.

V.

VI.

Elméleti tanórák

190

I.

165

190

190

195

0

930

Gyakorlati órák

260

260
40

255
20

255
40

255
20

120
545

1405
665

területi gyakorlat

2070

Féléves összes óraszám

450

465

465

485

470

665

3000

Heti óraterhelés

30

26

30

36

29

36,4

-

VI.

31 %
47 %
100 %

1986-1994
II.

III.

IV.

V.

Elméleti tanórák

195

I.

135

225

225

195

0

975

Gyakorlati órák

255

225

240

270

225

520

1735

100

100

60

30

290

Féléves összes óraszám

450

360

565

595

480

550

3000

Heti óraterhelés

30

24

31

33

28

35

-

4 éves
Pécs

33 %
58 %
10
100 %

1997-2004
II.

III.

IV.

V.

VI.

Elméleti tanórák

240

I.

225

240

240

255

255

VII.

VIII.

Szeminárium

105

95

100

70

80

75

Gyakorlat

135
50

165
50

225
60

335
140

220
40

120
35

680
100

150

egyéb felkészülés

2030
475

Féléves összes óraszám

480

485

625

785

595

485

780

265

4600

Heti óraterhelés

32

32

32

32

32

36,4

42

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

225

255

255

210

300

115

1570
525

44
11
44
10
110

%
%
%
%
%

40
2
52
13
107

%
%
%
%
%

-

1998-99

Nyíregíháza

I.
Elméleti tanórák

240

20

Szeminárium
Gyakorlat

25

1680
90

270
120

285

165
120

190

210
120

615
10

390
230

2350
600

465

515

540

560

400

655

650

815

4600
-

Heti óraterhelés
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195

25

225

nyári gyakorlat
Féléves összes óraszám

20

VIII.

kutatási melléklet

1

Védınıképzés és
továbbképzés
MODULARIS
4 éves
1999-1975-2006. között
I.
II.
III.
Pécs

8. sz. melléklet
IV.

V.

VI.

Elméleti tanórák

255

255

255

240

240

285

Gyakorlati órák

240

240

225

240

255

210

680

60

140

40

30

290

560

Féléves összes óraszám

495

495

540

620

535

495

710

710

4600

Heti óraterhelés

31

31

34

39

33

31

44

44

-

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

területi gyak/szakdolg

VII.

VIII.
157

1687

263

2353

37
51
12
100

%
%
%
%

21
32
8
39
100

%
%
%
%
%

2001Budapest

I.

150

1510

370

2305

Elméleti tanórák

220

205

260

255

205

215

Gyakorlati órák

185

230

205

180

230

265
30

30

540

600

Egyéni felkészülés

405

375

345

375

405

330

170

380

2785

Féléves összes óraszám

810

810

810

810

840

840

840

1440

7200

Összes kredit

27

27

27

27

28

27

27

50

240

VIII.

területi gyak/szakdolg

KREDIT
Pécs

640

2003II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Elméleti tanórák

278

I.

241

206

199

266

258

0

76

1524

Gyakorlati órák

107

143

196

198

186

193

450

105

1578

Egyéni felkészülés

485

516

438

473

508

509

450

719

4098

Féléves összes óraszám

870

900

840

870

960

960

900

900

7200

Heti óraterhelés

27,5

27,4

28

27,6

32,2

32,2

30

22,6

Összes kredit

Egyetem
Pécs

29

21 %
22 %
57 %
100 %

240

30

28

29

32

32

30

30

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

241

206

199

266

258

76

270

270

100

2164

115

115

55

285

105

160

175

400

2031

119

85

85

84

3104

300

630

645

639

8034

2004I.
Elméleti tanórák

278

Szeminárium
107

143

252

314

182

193

egyéni felkészülés

485

516

382

387

452

509

Féléves összes óraszám

870

900

840

900

900

960

Heti óraterhelés

32

32

32,7

36,6

32

32,2

Összes kredit

20

30

28

30

30

32

Gyakorlati órák

450

területi gyak/szakdolg

Csordás Ágnes 2007.

kutatási melléklet

450

450

-

23
30

10

27
4
25
6
39
100

26

24

40

300

2

%
%
%
%
%
%

Helyszín, oktatási forma: Budapest 3 év
vizsgált év:
1980
Tantárgyak megnevezése elm gyak felk
össz
addiktológia
alternatív gyógymódok
nem önálló tantárgy
alternatív medicina
anatómia
90 45
135
anya-magzat kommunik
ápolástan
45 112
157
ápolás.gond. Lélektana
autogén traning
belgyógyászat
45 30
75
belgyógyászat, neuropszich.
bev.a felsıokt. tudom.
biofizika
biokémia
biológia
30 15
45
biztonságtechnika
bırgyógy-kozmetik.
cigány családok gondozása
család/gyermekvéd. Jogi ism.
családgondozás
családorient. spec. tanácsadás
családpedagógia
családszociológia
családterápiás módszerek
családterv. magzatvéd. módszert.
demográfia
dietetika
eg.ember alapv.szükségletei
eg.gyermek fejlıdése
eg.gyermek gondozása
egészségfejlesztés
egészségnevelés
15
15
egészségpedagógia
egészségszociológia
egyéb klinikumok(kis)
egyéni és csal. krízisek pszichológi
egyéni és köz.-i prev. elvei
életesemények
Életfoly.biokémiai alapjai
Élettan
Elsısegélynyújtás
15
15
esetmegbeszélés
EU-s ismeretek
eü informatika
Helyszín, oktatási forma: Budapest 3 év
1

Budapest
3 év Pécs
4 év Budapest modul Pécs
modul Miskolc
kredit
Szeged
kredit
1989
1997
2000
2004
2005
20006/2007
elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz
14
14 32

105

15
45

45

150

80

60

30

90

80

60 150

210

30
30

45
75

30

15

0
0
45

30

60

15
15

0
30
45

60

30

90

90

60 150

210

44

60

14

30

30

15

30

15
30

15
30

15
15

30
45

10

10

20

88

30

15
30

90 180

60

60 180

78 210

16
15

15

60
15

16

30

45

15

30

45

90

15
30

30
60
15

10
15
10

10

20

10
45

15

30

45

10
90

10

30

1

30

30

15
30

30

30

21

60
15

30

15

45

28

14

48

90

14

14

32

60

15

45
60
60

45

105

60

20
40
30

65
100
90

6
84

15
9 30
42 144 270

20
56

10
28

30
60
0
60
0
0

30

0
60

30

30

60

30
45 135
30

30 60
96 180 105

91
30
0
90

15

45

15

300

75
30
60

120
60
180
90

105

28
56

42

56

14

80 150
0
168 192 360
70
110 180

28

32

60

14
14

16
16

30
30

16
39

30
30
60

14
14
21

16

28

14
84
21

48 90
96 180
25 60

56

64 120

21

78 120
39 60
16 30
16 30
39 60

14

21
21
14

14
21
14
60
15

Budapest

15

3 év Pécs

45

105
0

75
15

30
30

4 év Budapest

105
45

5

60

5
modul Pécs

15

42

41

62 90
96 194

60

14
16 30
60 120 60 60 180 300 56 28
93 177
15 30 15 15 30
60
28
32 60
30 30
21
39 60
0
30 30
60 42
18 60
13 60
0
14
16 30
modul Miskolc
kredit
Szeged
kredit
]

vizsgált év:
1980
1989
1997
2000
2004
2005
20006/2007
Tantárgyak megnevezése elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz
Eü. etika
15
15
15
15
30
15 15
30
15
15 30 15
15
30 35
85 120
eü. gazd. Ismertek
15
15
15
15 14
16 30 30 15 75 120 14
16 30
eü. mőszaki ism.
15
15
15
15 15
15 30
0
eü.jogi-munkajogi ism.
5
5
5
5 14
14
2 30 15 15
30 28
32 60
évközi terület gyak
60 60
360
360
140
50 190
fejlıdés neurológia és neurihabilit.
20
8 32 60
fejlıdési krízisek pszichológiája
14
16 30
fejlıdéslélektan
15
15 30 60
21 14
55 90
felnıtt és gyermek kommunikációja
10 20
30
10 20
30 14
14 32 60
0
filozófia
30 60
90
60
60
120
15 15
30
60
60 15
15 30 30
30
60 14
16 30
fitotherápia
30
30
30
30 28
32 60
fogászat, for.prev.
15
15
30
fogyatékosak ápolása
56
64 120
fül-orr-gégészet
30
30
60
Genetika
15
15 30
gerinciskola
30 30
60
gerontológia
30 15 45
90 14
16 30
gondozástan
nem önálló tantárgy
grafológia
58
62 120
gyermek és ifj. véd
10
5
15
15
15
30 14
16 30
gyermekbántalmazás
42
78 120
gyermekgyógyászat
208 240
448 135 105
240 210 45
255 210 45
255 256
42 222 520 90 60 90 240 70 42
68 180
gyermekgyógyászat szakápolástan
21
9 30
gyermeknıgyógyászat(altern)
10 10
20
gyermekpszichiátria
15 15
30 14
14 32 60
gyermekrajzok elemzése
28
32 60
gyógyedagógia
14
14 32 60
28
32 60
gyógyszertan
45
45
45
45
54
54
45
45 28
62 90 30
30
60 56
64 120
hátrányos helyzet pedagógiája
10
4 16 30
hirtelen balesetek
14 14
32 60
honvédelem
64
64
30
30
idegen nyelv
128
128
180
180
315
315
360
360
240
240
112 248 360
ifj.véd.módszert. szociális munka
10 15
25
isk. eü. és spec. gond.
28 28
64 120
iskola eü. gyakorlat
75 45
120
Iskolapszichológia
28
32 60
járványtan
30 15
45 28
14 48 90
jeltolmácsolás
15 30
45
jogi ismeretek
30
45 15
60
45 15
60 14
16 30
15 15
30 21
39 60
karrier és személy. fejl.
28 62 90
0
katasztrófavédelem
30 30
60
klinik. immunol.
15
15 30
Helyszín, oktatási forma: Budapest 3 év Budapest
3 év Pécs
4 év Budapest modul Pécs
modul Miskolc
kredit
Szeged
kredit
vizsgált év:
1980
1989
1997
2000
2004
2005
20006/2007
2

]

Tantárgyak megnevezése elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz
kommunikáció
10 50
60
30
30
28
2 30 15 30 75 120
Kórélettan
30
30 60
Környezetbiológia
környezetvédelem
30 30
60
közegészségtan
45 45
90
60
15
75
90 30
120
30
30 28
32 60 75 15 90 180
közösségfejlesztés
10
5 15 30
0
közösségi eü ellátás
0
krón. beteg gyerm. gondozása
30 30
60
laboratóriumi, klinikai gyak
84
6 90
0
lelki egészségmőhely
15 15
30
logopédia
15 30
45
menedzsment ism
10 15
25
10 15
25 10
15
25 30 15 75 120
mentálhigiénia
10 15
25
15 20
35 34
25 61 120 30 15
45
Mikrobiológia
30 15
45
30
15
45
30 15
45
20 15
35 30
15 15 60 30 15 45
90
munka és tőzvédelem
15
15
15
15
munkásmozgalom története 15 15
30
mővelıdésszociológia
0
10
10 40 60
neurol. neurohabilit.
15
15
45 30
75
30 15
45 28
32 60 30
30
neuropszichiátria
30
30
60
nevelés elm. és gyak.
14
14 32 60
nyitott tanácsadó
orthop.-gyógytorna
10 15
25
30
30
60
orvosi latin
30
30
30
30
30
30
30 30 60
60 60 120
otthonáp. Hospice
0
18 57
75 10
5 15 30
0
oxiológia
15 30
45
15
15 30 60 30 45 45 120
önismereti tréning
20
20
20
20 25
35 60 120
15 45
60
pályaorientáció
Pathobiokémia
pedagógia
45
45 105 45
150
30
30 60 60 30
90
pedagógia, pszichológia
80 80
160
60
75
135
pediatric care/gyakorlat
politik. Gazdaságtan
45 30
75
30
30
60
politikaelmélet
30
30
60
politikai változások Mo.-on 15
15
pszichiátria
15 15
30 14
14 32 60
0
pszichohigiénés módszerek
nem önálló tantárgy
pszichológia
75 45
120
75 30
105 30
30 60 75 15 90 180
radiológia
30 30
60
rehabilit-habilit
30 15 45
90
roma kisebbség tört. kultúra
sebészet
15 30
45
30 15
45
30 15
45 14
16 30 30 15 45
90
sebészeti bet.ápolás
Helyszín, oktatási forma: Budapest 3 év Budapest
3 év Pécs
4 év Budapest modul Pécs
modul Miskolc
kredit
vizsgált év:
1980
1989
1997
2000
2004
2005
Tantárgyak megnevezése elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk
össz elm gyak felk össz elm gyak felk össz
3

elm gyak felk össz
14 14
32 60
42
48 90
28
32 60
42

48

90
30
28
32 60
126 144 270
14 14
32 60
30

105
14
28

195 300
16 30
14

14

30
14
56

56
28
21
42

48

90

16

30

30
16 30
64 120

21

56
28
39 60
87 150

73

227 300

14

16

14

30

16 30
9 30
Szeged
kredit
20006/2007
elm gyak felk össz
21

]

Sejt és örökl.biol.
szakápolás
45
szakdolgozat
600
600
szakmai készségek fejl.
szakmai nyelv
szakmaspec. Gyakorlat
számítástechnika
15 105
120
30 90
120
42 18 60
szegénység
szemészet
30
szociális jogi ismeretek
szociális viselkedés alapjai
szocializáció alapjai
30
szociálpolitika
5 15
20
5 15
20 14
14 62 90
szociálpszichológia
10
5 15 30
szociológia
15
15
30
45 30
75
30
30 60 30
szövegszerk. Prezent
szupervízió
10
5
15
10
5
15 14
14 32 60 30
szülésre felk. Torna
30
30
szülésre felkészítés
15
15
15 30
45
30
szülészeti szakápolás
6
22 32 60 15
szülészet-nıgyógyásza
64 120
184
75 105
180
90 60
150
90 60
150 84
42 144 270 75
szülészet-nıgyógyászat UH
szőrıvizsgálatok elve, alapjai
tanulásmódszertan
táplálkozástan
60 30
90
30 15
45 15
15 30 60 15
társadalomeg.tan (TOT)
120
90
210
30 15
45 14
16
30 30
team munka és minıség menedzs.
terhesség pszichoszomatikája
14
14 32 60
természetgyógyászat
testnevelés
128
128
15 120
135
TOT és eü szervezés
128 112
240
tud. kutatás elm. módszertan
21
21 48 90
tudományos szoc.
30 30
60
tőzvédelmi alapism.
újsz.csecs és kisgy
urológia
15
vállalkozói ism
várandós gondozás
védınıi módszertan
150 120
270
90 110
200 142 113 195 450 120
védınıi terület gyakorlat
546
546
520
520
680
680
680
680
450 450 900
6960 1890 2910 6912 1695 2610 7525 2165 3699 7563 2332 0 3895 7787 2143 3188 7106 7891
Jelmagyarázat:
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Védınık végzése, fıiskolák belépése
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15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - a Magyar Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia és a Mővészeti
Egyetemek Rektori Széke egyetértésével - a következıket rendelem el:
1. § A felsıoktatásban megszerezhetı végzettségi szinteket leíró általános (nem szakspecifikus) jellemzıket
(kompetenciákat) - a hitéleti képzés szakjainak kivételével - e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
2. § A felsıoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak
kivételével - e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A hitéleti alapképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
3. § A felsıoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak,
valamint a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak) kivételével - e rendelet
3. számú melléklete határozza meg. A hitéleti mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeit e rendelet 4. számú melléklete határozza
meg.
(2) A tanári szakon megszerezhetı tanári szakképzettségek jegyzékét a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl,
valamint a szakindítási eljárás rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) A tanári szakra történı belépés feltételeire a Kormányrendelet 12. §-ának (5) bekezdése az irányadó. Az
ettıl eltérı egyedi szabályokat a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg.
(4) A tanári szak három elemérıl, azok kreditértékérıl, valamint az elsı és második tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének általános kereteirıl a Kormányrendelet 12-13. §-ai
rendelkeznek.
5. § E rendelet 2-4. számú mellékleteiben meghatározott alap- és mesterképzési szakokon az elsajátítandó
szakmai kompetenciák részét képezi a szaknak megfelelı informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs
rendszer, szövegszerkesztı, táblázatkezelı, internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos
ismeretek), továbbá az egészségfejlesztési alapismeretek, melyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és
fogyasztóvédelem alapismereteit is.
6. § Az e rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a teljes idejő és
részidıs, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben is.
7. § (1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglalt idegennyelvi követelményeket, valamint a gyakorlatigényes alapképzési szakokon
az összefüggı szakmai gyakorlat követelményét a 2006. szeptember 1-jétıl tanulmányaikat megkezdı
hallgatókra kell elıször alkalmazni.
(3) Az egyes tanári szakképzettségeken a képzés abban az esetben indítható, amennyiben e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott tanári szakképzési és kimeneti követelményei kiegészülnek az egy vagy két tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modul megválasztásának elıfeltételeivel, szükség szerint az
elsı és második tanári szakképzettség társításának sajátos szabályaival, valamint az adott tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulnak a tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeitıl
eltérı sajátos követelményeivel.

1. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZİK,
KOMPETENCIÁK
1. Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhetı végzettségi szint jellemzıi
Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
- a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott
és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet;
- képes a választott képzési ág összefüggésein kívül esı alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására,
alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására;
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- ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben
milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- szakképzettségének megfelelı munkakör ellátására;
- az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására;
- idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat,
érveket és elemzéseket különbözı nézıpontok szerint bemutatni;
- a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
- önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévı készségei fejlesztésére és
olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül
felelısségteljes munkakör vállalására;
- a tanulást illetıen képes összefüggı szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal
tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.)
megértésére, értelmezésére;
- saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére;
- a legkülönbözıbb tanulási források felhasználására;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- olyan személyes tulajdonságokkal és együttmőködési készséggel, amelyek a személyes felelısséget és az
egyéni döntéshozatalt is megkövetelı munkakörökhöz szükségesek;
- minıségtudattal és sikerorientáltsággal;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.
2. Ciklusokra bontott képzésben az osztott és az egységes, osztatlan mesterképzésben szerezhetı végzettségi
szint jellemzıi
Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
- felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a
tudományterületrıl vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülı új problémák, új
jelenségek kritikus feldolgozására;
- ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelı absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb
összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában,
valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában;
- képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különbözı módszerek értékelésére, önálló kritika
megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- rendszerszerően és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot vagy véleményt
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebbıl adódó következtetéseket levonni és közérthetıen bemutatni;
- a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére;
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- a képzési terület belsı törvényszerőségeinek mélyebb megismerésére és önmővelésre;
- az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bıvítésére;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttmőködésre,
kezdeményezésre és személyes felelısségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével,
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.
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2. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
IX. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás
2. Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
- szakképzettség:
a) ápoló
b) dietetikus
c) gyógytornász
d) mentıtiszt
e) szülésznı
- választható szakirányok: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentıtiszt, szülésznı
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése:
a) Nurse
b) Dietetician
c) Physiotherapist
d) Ambulance Officer (Paramedic)
e) Midwife
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. Képzési ág: egészségtudományi
5. A képzési idı félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 240 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhetı minimális kreditérték: 110 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetı minimális kreditérték: 95 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggı gyakorlati képzésben szerezhetı minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja: olyan ápoló és betegellátó szakemberek képzése, akik az egyén, a család, a közösség és a
társadalom egészségvédelmérıl és az egészség helyreállításáról, valamint az egészségügyi és szociális ellátásról
szerzett ismereteik alapján képesek az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén a megelızı,
gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában önálló felelısséggel részt venni. Kellı ismerettel rendelkeznek a
képzés második ciklusában történı folytatásához.
Közös kompetenciák az ápolás és betegellátás alapképzési szakon
Az alapfokozattal rendelkezı szakemberek ismerik:
- az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember szomatikus, pszichés és szociális állapotának
sajátosságait
- az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának
tudományos alapjait az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti felépítését, informatikai alapjait,
finanszírozási rendszerét, közép- és hosszú távú célkitőzéseit,
- saját szakterületükön a menedzsment feladatokat,
képesek:
- részt venni az egészségügyi és/vagy szociális ellátás valamennyi szintjén a megelızı, gyógyító, gondozó és
rehabilitációs munka folyamataiban;
- szükség esetén elsısegélynyújtást biztosítani és a szakképzettségének megfelelı intézkedést hozni,
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- egészségnevelı feladatok ellátására, továbbá az informatikai eszközök és módszerek alkalmazására, továbbá
a dokumentációs feladatok ellátására,
- önálló és szakmai csoportban munkaszervezésre, munkavégzésre interperszonális kapcsolatok kialakítására
és fenntartására,
- saját szakterületükön összefüggések felismerésére, az eredmények, tapasztalatok értékelésére, valamint az
elméleti és gyakorlati oktatásban való részvételre,
- személyiségének és szakmai felkészültségének folyamatos, tervszerően tudatos fejlesztésére.
Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon ismerik:
- az egészségügyi és szociális intézményrendszert,
- az egészséges szervezet mőködését, az egészségkárosodások etiológiai tényezıit, megelızésük lehetıségeit,
fontosabb morfológiai és funkcionális jellemzıit, patomechanizmusát,
- a gyakoribb betegségek diagnosztikájában alkalmazott vizsgáló módszereket,
- a gyakoribb betegségek kezelési módozatait, a prevenció, a rehabilitáció lehetıségét,
- a betegellátás (gondozás) során elıforduló nosocomialis ártalmakat, a megelızés és az elhárítás módjait,
valamint a higiéné szabályait.
Az ápoló és betegellátók az ápoló szakirányon alkalmasak:
- segítséget nyújtani az egészségügyi és szociális szolgáltatások elérésében,
- a beteg (gondozott) sajátos szükségleteinek a feltárására, az ápolási diagnózis felállítására és a prioritások
alapján történı szakszerő feladatellátásra,
- együttmőködésre az egészségügyi és szociális szolgáltatások tervezésében, fejlesztésében, lebonyolításában,
- az ápolási modellek megválasztására, azok alkalmazására,
- ápolási folyamat megvalósításához szükséges információk, erıforrások feltárására, felhasználására.
Az ápoló és betegellátók a dietetikus szakirányon ismerik:
- az egészséges táplálkozás követelményeit, a helytelen táplálkozás egészségkárosító hatását, a megelızés
módjait és lehetıségeit,
- a gyakoribb betegségek és betegségtípusok etológiai tényezıit, fontosabb morfológiai és funkcionális
jellemzıit, patomechanizmusait és a dietoterápia lehetıségeit,
- az élelmezési üzemre vonatkozó általános követelményeket, a korszerő ételkészítési technológiákat és a
diétás konyhatechnológia eljárásait, alkalmazási lehetıségeit,
- az ételek tápanyag-összetételét, az ételkészítés során abban végbemenı változásokat és a tápanyagok
szerepét az egészséges és a beteg ember táplálkozásában,
- az élelmezés területén adódó nosocomialis ártalmakat, azok megelızésének, kiküszöbölésének módjait,
valamint az élelmezéshigiéné elıírásait,
- a különbözı üzemeltetık (önkormányzat, vállalkozási formák) által mőködtetett élelmezési üzemek
menedzsment feladatait,
- az alapellátás, gondozás (hospice, home care) szerepét, feladatait.
Az ápoló és betegellátók a dietetikus szakirányon alkalmasak:
- táplálkozási és élelmezési szakemberként a dietoterápia önálló mővelésére, az élelmezési üzemek vezetésére,
továbbá egyéni és csoportos dietetikai szaktanácsadásra,
- a kulturált étkeztetés feltételeinek és körülményeinek kialakítására,
- feladatkörükben az élelmezési üzem munkafolyamatainak megszervezésére és az élelmezési szolgálat
irányítására,
- a gondozó team tagjaként a dietetikai és táplálási feladatok ellátásra.
Az ápoló és betegellátók a gyógytornász szakirányon ismerik:
- az egészséges szervezet mőködését, az egészségkárosító hatásokat,
- a gyakori betegségek etiológiai tényezıit, a megelızés lehetıségeit, fontosabb morfológiai és funkcionális
jellemzıit, patomechanizmusait,
- a mozgásszervi betegségek belgyógyászati, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más
betegségek fizioterápiás gyógyító eljárásait,
- a fizioterápiában használatos orvostechnikai berendezések, gyógyászati segédeszközök mőködési elvét és
gyakorlati alkalmazását,
- a betegellátás kapcsán elıforduló nosocomialis ártalmakat, azok megelızésének, kiküszöbölésének módjait,
valamint a kórházhigiéné elıírásait.
Az ápoló és betegellátók a gyógytornász szakirányon alkalmasak:
- a mozgásrendszer funkcionális vizsgálatára és elemzésére, a mozgásszervi státus felvételére,
dokumentálására, valamint az egészséges mozgásképesség kritériumainak megállapítására,
- fizioterápiás és rehabilitációs terv önálló készítésére és rehabilitációs programok végrehajtására,
- a mozgásszervi betegségek belgyógyászati, pszichiátriai, sebészeti, neurológiai, ortopédiai és más
betegségekben a saját vizsgálatra épülı fizioterápiás gyógyeljárások alkalmazására, az orvos diagnózisa alapján
és az orvosi kezelésbe illeszkedıen.
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Az ápoló és betegellátók a mentıtiszt szakirányon ismerik:
- a hazai egészségügy szervezeti felépítését és intézményrendszerét; ezen belül a mentıellátás helyét, szerepét
és kapcsolatrendszerét,
- a hazai mentıellátás szervezetét, mőködését és a vonatkozó jogszabályokat,
- az operatív mentımunka szolgálati, mőködési és magatartási szabályait,
- a mentésben használatos korszerő eszközöket, gyógyszereket, kötszereket és mőszereket,
- a sürgısségi ellátást igénylı betegségeket és helyzeteket.
Az ápoló és betegellátók a mentıtiszt szakirányon alkalmasak:
- a sürgısségi betegellátás körülményei között szükségessé váló egyes orvosi beavatkozások szakszerő és
biztonságos elvégzésére,
- tömeges balesetek és megbetegedések, illetve katasztrófa helyszínén a kompetenciájukba tartozó
mentıfeladatok ellátására,
- az ismeretek szakszerő alkalmazására valamennyi oxiológiai ellátást igénylı esetben a helyszínen, illetve a
sürgısségi betegellátás rendszerében gyógyintézeti keretek között, elsısorban sürgısségi osztályon,
- munkacsoport munkájának a megszervezésére,
- elsısegélynyújtás oktatására, mentıápolók és mentı-gépkocsivezetık képzésében és továbbképzésében való
részvételre.
Az ápoló és betegellátók a szülésznı szakirányon ismerik:
- a legfontosabb élettani folyamatokat, a kóros állapotokat, veszélyhelyzeteket, a nıgyógyászati és szülészeti
sürgısségi tennivalókat; az orvos által használt beavatkozásokat és technikákat, az emocionális változásokat és
azok jelentıségét,
- az orvosi standardok lehetıségeit és azok korlátait, a szülészeti protokollt, a nı- és anyavédelem törvényi
szabályozását, valamint e körben meglévı egészségügyi és szociális forrásokat, a tiszta és aszeptikus technikák
elveit és gyakorlatát, az emberi szexualitás folyamatát és problémáit, a reproduktív egészséggel kapcsolatos
etikai megfontolásokat, a kulturális különbözıségeket, a gondozási alternatívákat,
- a terhesség felismerésének módszereit, a terhes nı környezeti és foglalkozási veszélyeit, a genetikai
veszélyeket, a magzat növekedését és fejlıdését, a különbözı szőrımódszerek indikációit és kivitelezését, az
RH-negatív nık speciális gondozási szükségleteit, a terhesség alatti veszélyeket;
- a normális nıi életciklusokat, a nıi reproduktív rendszerek problémáinak okait és kezelésük módját, az
öregedés anatómiai és fiziológiai jelenségeit, a menopauza hatását a fizikális és mentális egészségre, az
elırehaladott korú nık szőrı és diagnosztikus tesztjeit.
Az ápoló és betegellátók a szülésznı szakirányon alkalmasak:
- a szülés vezetésére, az újszülött ellátására szülés után, az anya-újszülött korai közvetlen kapcsolatának
biztosítására;
- gyermekágyas megfigyelésre, gondozásra, a szoptatás segítésére, a hazabocsátással kapcsolatos feladatok
ellátására (tanácsadás, kóros tünetek felismerése, intézkedés);
- terhesgondozási feladatok végzésére;
- általános ápolási feladatok végzésére;
- feladatkörében biztonságos higiénés környezet megteremtésére (egészségügyi technika, eszközök, mőszerek
ismerete és szakszerő használata, fertıtlenítési és sterilizálási eljárások alkalmazására;
- nıbetegek gondozására, ápolására, speciális kezelésére, szülészeti és nıgyógyászati mőtéteknél
segédkezésre, mőtétre váró betegek elıkészítésére;
- kommunikációra a terhes és szülı nıvel, azok családjával, felvilágosításra és tanácsadásra a
fogamzásgátlással és a családtervezéssel kapcsolatban.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 30-35 kredit
etika, egészségfejlesztés-egészségnevelés, egészségügyi informatika, egészségügyi mőszaki alapismeretek,
filozófia, idegen szaknyelv, orvosi latin, szociológia, szociálpolitika, egészségügyi jogi, gazdasági és
menedzsment ismeretek, népegészségtan, oxiológia-elsısegélynyújtás, toxikológia;
- szakmai törzsanyag: 55-65 kredit
a) egészségtudományi ismeretkörök: addiktológia, anatómia, ápolásetika, ápolástan, biokémia, biológia,
dietetika, élettan-kórélettan, fizioterápia, gerontológia, gyógyszertan, klinikai ismeretek, közegészségtanjárványtan, mikrobiológia,
b) személyiség- és kommunikációfejlesztési ismeretek: személyiséglélektan, szociálpszichológia, beteg ember
lélektana, életkorok pszichológiája, személyiség- és kommunikációfejlesztı csoporttréning;
- differenciált szakmai anyag: 110-130 kredit
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a) ápoló szakirány: alapellátás, aneszteziológia, belgyógyászat, csecsemı- és gyermekgyógyászat, geriátriai,
intenzív terápia, neurológia, pszichiátria, sebészet, szülészet-nıgyógyászat és mindezek ápolástana, valamint
közösségi ápolástan, krónikus beteg ápolástana,
b) dietetikus szakirány: belgyógyászati klinikai dietetika, csecsemı- és gyermekkori betegségek dietetikája,
élelmezési menedzsment, élelmezési üzemek mőszaki ismeretei, élelmiszer- és biokémia, élelmiszerismeret és technológia, ételkészítési technológia és kolloidika, gyakorlati dietetika, háztartásökonómia, közétkeztetési
ismeretek, pénzügyi ismeretek, sebészeti klinikai dietetika, speciális klinikai dietetika, táplálkozás-pszichológia,
táplálkozástudomány-, politika-, epidemiológia,
c) gyógytornász szakirány: fizioterápiai alapok, manuális technikák kardiorespiratorikus betegségek
fizioterápia, mozgásszervi betegségek fizioterápia, neurológiai-pszichiátriai fizioterápia, csecsemıgyermekgyógyászati és szülészet-nıgyógyászati fizioterápia, rehabilitáció, elektrodiagnosztika, radiológia és
képalkotó eljárások,
d) mentıtiszt szakirány: belgyógyászat, csecsemı- és gyermekgyógyászat, igazságügyi orvostani ismeretek,
neurológia, oxiológia-mentéstechnika, pszichiátria, sebészet-traumatológia, szolgálatvezetés, szülészetnıgyógyászat, toxikológia,
e) szülésznı szakirány: szülészeti-nıgyógyászati szakismeretek, szakápolástan és ápoláslélektan, reprodukciós
szervek élettani és kóros mőködése, élettani és kóros terhesség, klinikai genetikai ismeretek, felkészítés a
terhességre és a szülésre, szülés és szülıszobai teendık, családközpontú szülészeti gyakorlat, gyermekágy,
„rooming-in”, élettani és intenzív újszülöttellátás, terhes és gyermekágyas gondozása, terhespatológiai és
nıgyógyászati szakambulanciák, speciális szakrendelések, családvédelmi szolgálat, szülészeti-nıgyógyászati
mőtı és anaszteziológia, nıgyógyászati és inkológiai betegek ellátása, gondozása, szülészeti-nıgyógyászati
etika.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés a gyakorlati órákat és a külsı szakmai területeken végzett 1-4 hetes, valamint az
összefüggı, komplex, irányított 14-15 hetes szakmai gyakorlatokat foglalja magában.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvébıl vagy orosz nyelvbıl
vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvbıl középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - a Magyar Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia és a Mővészeti
Egyetemek Rektori Széke egyetértésével - a következıket rendelem el:
1. § A felsıoktatásban megszerezhetı végzettségi szinteket leíró általános (nem szakspecifikus) jellemzıket
(kompetenciákat) - a hitéleti képzés szakjainak kivételével - e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
2. § A felsıoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak
kivételével - e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A hitéleti alapképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
3. § A felsıoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak,
valamint a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak) kivételével - e rendelet
3. számú melléklete határozza meg. A hitéleti mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeit e rendelet 4. számú melléklete határozza
meg.
(2) A tanári szakon megszerezhetı tanári szakképzettségek jegyzékét a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl,
valamint a szakindítási eljárás rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) A tanári szakra történı belépés feltételeire a Kormányrendelet 12. §-ának (5) bekezdése az irányadó. Az
ettıl eltérı egyedi szabályokat a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg.
(4) A tanári szak három elemérıl, azok kreditértékérıl, valamint az elsı és második tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének általános kereteirıl a Kormányrendelet 12-13. §-ai
rendelkeznek.
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5. § E rendelet 2-4. számú mellékleteiben meghatározott alap- és mesterképzési szakokon az elsajátítandó
szakmai kompetenciák részét képezi a szaknak megfelelı informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs
rendszer, szövegszerkesztı, táblázatkezelı, internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos
ismeretek), továbbá az egészségfejlesztési alapismeretek, melyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és
fogyasztóvédelem alapismereteit is.
6. § Az e rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a teljes idejő és
részidıs, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben is.
7. § (1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglalt idegennyelvi követelményeket, valamint a gyakorlatigényes alapképzési szakokon
az összefüggı szakmai gyakorlat követelményét a 2006. szeptember 1-jétıl tanulmányaikat megkezdı
hallgatókra kell elıször alkalmazni.
(3) Az egyes tanári szakképzettségeken a képzés abban az esetben indítható, amennyiben e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott tanári szakképzési és kimeneti követelményei kiegészülnek az egy vagy két tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modul megválasztásának elıfeltételeivel, szükség szerint az
elsı és második tanári szakképzettség társításának sajátos szabályaival, valamint az adott tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulnak a tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeitıl
eltérı sajátos követelményeivel.

1. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZİK,
KOMPETENCIÁK
1. Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhetı végzettségi szint jellemzıi
Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
- a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott
és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet;
- képes a választott képzési ág összefüggésein kívül esı alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására,
alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására;
- ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben
milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- szakképzettségének megfelelı munkakör ellátására;
- az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására;
- idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat,
érveket és elemzéseket különbözı nézıpontok szerint bemutatni;
- a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
- önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévı készségei fejlesztésére és
olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül
felelısségteljes munkakör vállalására;
- a tanulást illetıen képes összefüggı szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal
tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.)
megértésére, értelmezésére;
- saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére;
- a legkülönbözıbb tanulási források felhasználására;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- olyan személyes tulajdonságokkal és együttmőködési készséggel, amelyek a személyes felelısséget és az
egyéni döntéshozatalt is megkövetelı munkakörökhöz szükségesek;
- minıségtudattal és sikerorientáltsággal;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.
2. Ciklusokra bontott képzésben az osztott és az egységes, osztatlan mesterképzésben szerezhetı végzettségi
szint jellemzıi
Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
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- felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a
tudományterületrıl vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülı új problémák, új
jelenségek kritikus feldolgozására;
- ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelı absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb
összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában,
valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában;
- képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különbözı módszerek értékelésére, önálló kritika
megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- rendszerszerően és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot vagy véleményt
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebbıl adódó következtetéseket levonni és közérthetıen bemutatni;
- a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére;
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- a képzési terület belsı törvényszerőségeinek mélyebb megismerésére és önmővelésre;
- az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bıvítésére;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttmőködésre,
kezdeményezésre és személyes felelısségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével,
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.

2. EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI
SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció
2. Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
- szakképzettség: népegészségügyi ellenır, védını
- választható szakirányok: népegészségügyi ellenır, védını
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Public Health Care Inspector, Health Visitor
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. Képzési ág: egészségtudományi
5. A képzési idı félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 240 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhetı minimális kreditérték: 100 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetı minimális kredit: 95 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggı gyakorlati képzésben szerezhetı minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi
egészség megırzése törvényszerőségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és
elısegítik az egészségük fejlesztésének lehetıségeit. Kellı ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában
történı folytatásához.
Közös kompetenciák az egészségügyi gondozási és prevenció alapképzési szakon
Az alapfokozattal rendelkezı szakemberek ismerik:
- az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a balesetmegelızési elıírásokat;
- az egészséges emberi szervezet alapvetı biológiai és pszichológiai mőködését;
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- az egészségmagatartás meghatározóit;
- az egészségügyi rendszer felépítését és mőködésének elemeit;
képesek:
- sürgıs szükség esetén elsısegélyt nyújtani;
- az idegen nyelvő szakirodalomban tájékozódni;
- a megfelelı és helyes szakmai kommunikációra;
- a számítástechnika felhasználói szintő alkalmazására;
- az általános etikai normák betartására;
- az egészség megırzését szolgáló alapvetı tevékenységek társadalommal történı megismertetésére.
A népegészségügyi ellenır ismeri:
- a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait;
- a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelı járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók felkutatásának
és ellenırzésének, továbbá a fertızı betegek nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését;
- a levegı-, víz-, talajszennyezıdés, a szennyvíz, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt
hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások megelızésének és/vagy felszámolásának módozatait és
lehetıségét, továbbá képesek azok végrehajtására;
- az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, továbbá az ételfertızésre,
ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek
elıállítását, forgalmazását szabályozó elıírásokat;
- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelı munkakörnyezet kialakításának feltételeit;
- kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit;
- valamint a szakterülettel összefüggı információs és kommunikációs rendszereket és képesek azok
alkalmazására;
alkalmas:
- népegészségügyi hatósági tevékenység ellátásra a jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére
és ellenırzésére,
- nem hatósági tevékenységi körében a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelı hatósági ellenırzés
eredményes lefolytatására,
- járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására,
- járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus
alkalmazására,
- szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthetı
formában történı kommunikálásra,
- a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai kidolgozására és megvalósítására,
- nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére,
- a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelızı programok tervezésére, szervezésére,
lebonyolítására és értékelésére.
A védını ismeri:
- az egészségvédelmi szőrıvizsgálatok rendszerét és elvi alapjait,
- egészségmegırzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit,
- a védınıi munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket,
- az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális mőködéseket és a hozzájuk kapcsolódó
ellátást,
- gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket,
- valamint a szakterülettel összefüggı információs és kommunikációs rendszereket,
- a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját,
- a hátrányos helyzető családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait;
alkalmas:
- az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és
értékelésében együttmőködni,
- az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és szociális - szükségleteinek
feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények megállapítására, kielégítésére,
- az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetıség szerint megoldására, illetve a
megfelelı szakemberek ezen feladatok megoldására történı bevonására,
- a rendelkezésre álló és feltárható erıforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, kliensek, illetve
közösségek ellátására,
- a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások végzésére, meghatározott
szőrıvizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, értékelésére és az eredmények dokumentálására,
- otthoni és intézeti körülmények között nıvédelmi szőrıvizsgálatok szervezésében való részvételre,
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülıi szerepre való felkészítésre,
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- várandós anyák célzott gondozására, szőrıvizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás,
anyaotthoni vagy sürgısség esetén kórházi elhelyezés kezdeményezésére,
- a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális állapotuknak és szükségleteiknek
megfelelı ellenırzı vizsgálatok elvégzésére,
- az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására,
- a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemık állapotának és fejlıdésének a
figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban meghatározott szőrıvizsgálatok végzésére,
- folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, gondozására, a nevelés, a
szocializáció és az egészséges táplálás területén történı útmutatásra, illetve e területen történı szőrıvizsgálatok
elvégzésére,
- gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves),
- segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelızésében, a serdülıkor
problémáinak a megoldásában, illetve megfelelı szakemberhez való irányításban,
- gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzıfunkció” szerepének betöltésére,
- családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra,
- a családot érintı szociális és jogi ismeretek átadására,
- a védıoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására,
- egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra vonatkozó és az egészség
megırzéséhez szükséges ismereteket átadni.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 25-35 kredit
biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek,
népegészségtan, elsısegélynyújtás, informatika;
- szakmai törzsanyag: 50-65 kredit
anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia,
ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika,
egészségügyi menedzsment, latin nyelv;
- differenciált szakmai anyag: 100-115 kredit
népegészségügyi ellenır szakirány: biostatisztika, epidemiológia, népegészségügyi medicina,
környezetegészségtan, táplálkozás egészségtan, munka- és sugáregészségtan, gyermek- és ifjúság- egészségügy,
egészségfejlesztés, közigazgatási és jogi ismeretek; népegészségügyi terep és laboratóriumi gyakorlatok;
védını szakirány: szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védınıi módszertan,
táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai
gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen
az intézmény által irányított, ellenırzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvébıl vagy orosz nyelvbıl
államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékő érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
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VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
1. EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: népegészségügyi
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles népegészségügyi szakember (megjelölve a szakirányt)
- választható szakirányok: (népegészségügyi felügyelı, epidemiológia, környezet- és foglalkozásegészségügyi, egészségfejlesztés)
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: MSc in Public Health (specialized in Public Health,
Epidemiology, Environmental and Occupational Health, Health Promotion)
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetık figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció
alapképzési szak, valamint a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai szintő
közegészségügyi járványügyi felügyelı és védını szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe: továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idı félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 90 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 30-34 kredit
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek száma: 40-45 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı kreditek száma: 5 kredit
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%
7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység
tudományos alapját jelentı és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a
lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelızésére a szakmai, az össztársadalmi és az
ágazatközi együttmőködés során. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
formájában történı folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhetı ismeretek:
- egészségügyi és népegészségügyi ismeretek,
- vezetési és szervezetelméleti ismeretek,
- menedzsment és kommunikációs ismeretek,
- ökológiai, környezet-egészségtani és környezetvédelmi ismeretek,
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- biostatisztikai és epidemiológiai ismeretek,
- táplálkozás-egészségügyi ismeretek,
- munkabiztonsági ismeretek,
- kémiai biztonsági ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: népegészségügyi felügyelı szakirányon:
- a lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására, azok rangsorolására és kezelésére,
- népegészségügyi hatósági feladatok ellátására vezetıi és végrehajtói szinten,
- szervezetfejlesztésre, népegészségügyi programok, akciók tervezésére, szervezésére, irányítására és
értékelésére,
- egészségterv készítésére; epidemiológia szakirányon:
- a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló tényezıknek, valamint a betegségek megelızési és.
kezelési lehetıségeinek biostatisztikai/epidemiológiai elemzésére, jellemzésére és monitorozására,
- statisztikai programcsomag alkalmazására adatkezelés és -elemzés céljából,
- statisztikai elemzések elvégzésére,
- etiológiai, intervenciós, diagnosztikus és prognosztikus epidemiológiai kutatások megvalósítására,
- meta-analízis készítésére,
- döntéselemzési problémák megoldására,
- mintavételi eljárások elvégzésére;
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon:
- a környezet állapota (külsı, belsı, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések
feltárására, elemzésére és jellemzésére,
- az egészséget károsító környezeti tényezık azonosítására, ezek hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére,
- környezeti monitorozás elvégzésére,
- kémiai biztonsági felügyelet ellátására,
- sugár-egészségügyi felügyelet ellátására,
- környezeti kockázatbecslés és -elemzés elkészítésére,
- munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátására;
egészségfejlesztés szakirányon:
- a népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztési és betegségmegelızési programok
tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- célcsoportok egészségi, kulturális és társadalmi-gazdasági szempontú jellemzésére,
- kapcsolatépítésre egyénekkel, csoportokkal és intézményekkel,
- egészségfejlesztési programok tervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- egészségterv készítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs és együttmőködési készségek,
- önálló véleményalkotás,
- vezetıi képességek,
- környezettel szembeni érzékenység,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 30-34 kredit
kutatási módszerek, elemzések és értékelések a népegészségügyi gyakorlatban; egészségügyi rendszerek és
egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a népegészségügyi gyakorlatban; népegészségügyi
projekttervezés és megvalósítás.
8.2. Szakmai törzsanyag, kötelezıen válaszható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 40-45 kredit
népegészségügyi felügyelı szakirányon: az egészséget meghatározó környezeti és társadalmi tényezık
felmérése és kezelése; egészségterv készítése és megvalósítása; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és
kommunikáció; a népegészségügyi felügyelet európai kitekintésben; államigazgatási szakismeretek,
epidemiológia szakirányon: modern biostatisztikai módszerek: egészségfelmérések; klinikai és genetikai
epidemiológia; epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebonyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése a
népegészségügyi és a klinikai gyakorlatban,
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon: a természeti, az épített és a munkahelyi környezet,
valamint a táplálkozás és élelmezés hatása az egészségre; környezetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció; környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások,
egészségfejlesztés szakirányon: különbözı társadalmi csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetőek)
népegészségügyi problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció;
egészségfejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelése;
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diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat idıtartama legalább 4 hét, amelyet a felsıoktatási intézmény tanterve határoz meg.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élı idegen nyelvbıl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek
- felsıoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhetı legyen
legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökbıl: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi
medicina, környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek,
egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított
két féléven belül, a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
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36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet az egészségügyi felsıoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeirıl
A Kormány a felsıoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. §-ának c) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:
1. § Az egészségügyi felsıoktatásban alapképzésben egyetemi és fıiskolai végzettség szerezhetı.
2. § (1) Az egészségügyi felsıoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési követelményeit e rendelet 1.
számú melléklete, az egyetemi szintő alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 2. számú melléklete,
míg a fıiskolai szintő alapképzési szakok sajátos képesítési követelményeit a 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) Az egészségügyi szakoktató szak képesítési követelményeit külön jogszabály tartalmazza.
3. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelızı idıszakban
a) a fıiskolai szintő intézetvezetı szakot a szakterületet irányító miniszter megszüntette;
b) a fıiskolai szintő
- egészségügyi védını szakon,
- diétás nıvér szakon,
- közegészségügyi-járványügyi ellenır szakon
szerzett képesítések - azok sorrendjében - 1993. január 15. napjától a végzettség szintje szerint a szakterületet
irányító miniszter által módosított, alább felsorolt fıiskolai szintő szakokon szerzett képesítésekkel
egyenértékőek:
- védını szak,
- dietetikus szak,
- közegészségügyi-járványügyi felügyelı szak.
(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt szakokon kiadott oklevelek az azokban foglalt végzettség szintjének,
illetve szakképzettségnek felelnek meg.
4. § (1) E rendelet 1996. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelettel meghatározott képesítési követelmények rendelkezéseit az 1996-97. évi tanévben az elsı
évfolyamokra, a következı években pedig fokozatosan a magasabb évfolyamokra kell alkalmazni.
5. § Az e rendeletben meghatározott általános orvostudományi szak, fogorvostudományi szak,
gyógyszerésztudományi szak képesítési követelményei a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok
tagállamai közötti társulás létesítésérıl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdetı 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek
következı jogszabályaival összeegyeztethetı szabályozást tartalmaznak:
a) a Tanács 93/16/EGK irányelve az orvosok szabad mozgásáról és az oklevelek kölcsönös elismerésérıl;
b) a Tanács 78/687/EGK irányelve a tagállamoknak a fogorvosok tevékenységére vonatkozó jogszabályainak
az összehangolásáról;
c) a Tanács 85/432/EGK irányelve a tagállamok meghatározott gyógyszerészi tevékenységekre vonatkozó
jogszabályainak összehangolásáról;
d) a Tanács 81/1057/EGK irányelve, az orvosok, általános ápolók, fogorvosok és állatorvosok okleveleinek,
végbizonyítványainak és bizonyítványainak kölcsönös elismerésérıl, mely a 75/362/EGK, 77/452/EGK,
78/686/EGK és 78/1026/EGK irányelveket egészíti ki.

1. számú melléklet a 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelethez
Az egészségügyi felsıoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési
követelményei
1. Az egészségügyi képzés célja:
Szakemberek képzése, akik magas szintő szakmai és általános mőveltséggel, ennek megfelelı emberi
magatartással rendelkeznek, mely nagyfokú felelısség- és hivatástudattal párosul, képesek a magyar és idegen
nyelvő szakirodalomban való tájékozódásra, valamint a képzési idı alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai
készségek, szakképzettségüknek megfelelı szemlélet és magatartás alapján szakterületük magas szintő
mővelésére.
1.1. Az egyetemi szintő képzés további célja, hogy az egyetemi végzettséget szerzett szakember
- rendelkezzék kellı ismerettel a szakmai tevékenység etikai és jogi vonatkozásait illetıen, feleljen meg
ezeknek, és tudja alkalmazni ezen ismereteit a gyakorlatban;
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- legyen képes szakmai ismereteit önállóan és/vagy szervezett képzés keretében folyamatosan gyarapítani,
megújítani, és az így szerzett ismereteket mindennapi szakmai tevékenységében alkalmazni; megfelelı
interperszonális kapcsolatot kialakítani a betegekkel, hozzátartozókkal, más egészségügyi szakemberekkel és
munkatársakkal; továbbá munkacsoport keretében dolgozni;
- ismerje, és tudja alkalmazni a munkakörébe tartozó feladatok elvégzésében az egészségügyi informatikai
rendszer alapjait.
1.2. A fıiskolai szintő képzés további célja, hogy a fıiskolai végzettséget szerzett szakember
a) legyen képes önálló és szakmai csoportban való munkaszervezésre, munkavégzésre; interperszonális
kapcsolatok kialakítására és fenntartására;
b) az egészségügyi ügyvitelszervezı kivételével
- ismerje az egészség fogalmát és kritériumait, valamint az ember szomatikus, pszichés és szociális
állapotának sajátosságait, legyen személyiségközpontú;
- legyen képes a munkája során adódó tapasztalatok, eredmények és összefüggések felismerésére,
dokumentálására, és a megalapozott általános következtetések levonására, valamint saját szakterületén elméleti
és gyakorlati oktatásban való részvételre;
- rendelkezzék megfelelı ismeretekkel - saját szakterületén - menedzsment feladatok ellátására;
c) az egészségügyi ügyvitelszervezı és az optometrista kivételével
- legyen képes egészségnevelı feladatokat ellátni, továbbá alkalmazni az informatikát feladatkörébe tartozó
dokumentációs feladatok önálló ellátásában;
- ismerje az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának
tudományos alapjait; az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti felépítését és informatikai alapjait,
finanszírozási rendszerét, közép- és hosszú távú célkitőzéseit és a megvalósításukkal kapcsolatos fıbb
tennivalókat;
d) az egészségügyi ügyvitelszervezı, a mentıtiszt és az optometrista kivételével
- legyen képes szakképzettségének és kompetenciájának megfelelıen részt venni az egészségügyi és/vagy
szociális ellátás valamennyi szintjén a megelızı, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munka folyamataiban.
1.3. Az egyetemi, fıiskolai végzettséggel rendelkezı szakembernek szükség esetén elsısegélynyújtást kell
biztosítania, és szakképzettségének megfelelı intézkedést kell hoznia.
2. Végzettség szintje és a szakképzettség
Az egészségügyi felsıoktatásban szakképzettség
a) fıiskolai szinten és a b) pontban foglaltak kivételével egyetemi szinten nappali, esti és levelezı tagozaton,
továbbá távoktatásban szerezhetı,
b) egyetemi szinten az általános orvostudományi, fogorvos-tudományi, gyógyszerésztudományi szakon
kizárólag nappali tagozaton
szerezhetı.
3. A képzési idı
a) Egyetemi szint
A képzési idı legalább 10 félév.
b) Fıiskolai szint
A képzési idı nappali tagozaton legalább 6 félév.
A képzési idı magában foglalja a kötelezı, kötelezıen választandó és szabadon választható tantárgyak
elméleti és gyakorlati óráit.
Esti és levelezı tagozaton, illetıleg távoktatás esetén a képzési idıt a felsıoktatási intézmény határozza meg
oly módon, hogy a képzési idı nem lehet kevesebb a nappali tagozaton megállapított képzési idınél.
4. A képzés fıbb tanulmányi területei
4.1. Egyetemi szinten:
A 2. számú mellékletben foglaltak az irányadók.
4.2. Fıiskolai szinten:
a) Alapozó elméleti ismeretek és gyakorlati készségek
b) Szaktudományi elméleti ismeretek és gyakorlati képességek
c) Társadalomtudományi ismeretek.
4.3. A gyakorlati órák aránya a képzési idın belül mindkét szinten 50-70%.
5. Az ismeretek ellenırzési rendszere, az ellenırzés formái
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Az ismeretek ellenırzési rendszere a tantervben elıírt - részben egymásra épülı, részben egymástól független
- aláírások, gyakorlati jegyek megszerzésébıl, vizsgákból - kollokvium, szigorlat, nyelvvizsga -, szakmai
gyakorlatok elvégzésébıl, szakdolgozat elkészítésébıl, valamint záróvizsga letételébıl tevıdik össze.
5.1. A szakdolgozat
A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelı, a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó dolgozat, amely a hallgató
alapos tárgyi ismereteit bizonyítja, elkészítésével a hallgatónak tanúsítani kell, hogy tanulmányai során
elsajátította a könyvtárhasználat és az irodalomkutatás alapjait, valamint egy szakmai kérdés feldolgozása
kapcsán képes saját önálló véleményét szabatosan és tömören megfogalmazni, és azt megfelelı írásos formában
dokumentálni, továbbá bírálóbizottság elıtt szóbeli vitában sikeresen megvédeni.
5.2. A záróvizsga
5.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei
A tantervben elıírt valamennyi tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése
- a szakdolgozat elkészítése, benyújtása és megvédése,
- angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvbıl C típusú - egyetemi szinten középfokú, fıiskolai szinten
alapfokú -, állami vagy azzal egyenértékő nyelvvizsga letétele.
5.2.2. A záróvizsga részei
A komplex záróvizsga keretében
- országosan szakonként egységes írásbeli (teszt) vizsga,
- szóbeli vizsga,
- gyakorlati vizsga.
5.2.3. A záróvizsga eredménye
A záróvizsga értékelésének és az eredménye kiszámításának módját az egészségügyi felsıoktatási
intézmények szabályzatukban, egyeztetve, egységesen állapítják meg.

2. számú melléklet a 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelethez
Az egészségügyi felsıoktatás alapképzési szakjainak sajátos képesítési
követelményei
Védını alapképzési szak
1. A képzési cél
Az egyetemi szintő védınıképzés célja olyan egészségügyi szakemberek képzése, akik
- modern szemlélet és igényes magatartás alapján vesznek részt a védınıi ismeretek oktatásában, az
egészségmegırzés és egészségfejlesztés kutatásában, a védınıi munka közép- és felsıszintő szervezésében és
irányításában,
- magas szintő szakmai és általános mőveltséggel, ennek megfelelı emberi magatartással rendelkeznek, amely
nagyfokú hivatás- és felelısségtudattal párosul,
- munkájuk során messzemenıen figyelembe veszik az védınıoktatással szemben támasztott kívánalmakat,
- közremőködnek a védınıoktatás fejlesztésében, új oktatási formák kutatásában és kifejlesztésében,
- részt vesznek az egészségmegırzés, egészségfejlesztés tudományos problémáinak megoldásában, ezen a
téren új ismeretek kutatásában,
- részt vesznek új gondozási formák kialakításában és alkalmazásában,
- figyelemmel kísérik és munkájuk során figyelembe veszik az egészségügy és a betegek/kliensek
gondozásával szembeni mindenkori kívánalmakat, a betegek/kliensek eltérı sajátosságait, emberi jogait és
méltóságát, ennek megfelelıen döntenek és cselekszenek, és
- képesek a magyar és idegen nyelvő szakirodalomban való rendszeres tájékozódásra.
Az egyetemi szintő végzettséggel rendelkezı védınık a Rendelet 1. és 3. számú mellékletében a fıiskolai
szintő védını szakképzettséggel rendelkezık részére elıírt ismereteken és készségeken túlmenıen
a) ismerik
- a hazai egészségügyi intézményrendszer szervezeti felépítését és informatikai alapjait, finanszírozási
rendszerét, közép- és hosszú távú célkitőzéseit és a megvalósításukkal kapcsolatos fıbb tennivalókat, ezen
ismeretek elméleti és gyakorlati oktatásának módjait,
- a felsıoktatási intézményrendszer felépítését és informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, közép- és
hosszú távú célkitőzéseit, a megvalósításukhoz kapcsolódó fıbb tennivalókat, és részt vesznek ezek
kidolgozásában,
- a felsıoktatás különbözı oktatási módszereit, ezek alkalmazásának lehetıségeit a védınıképzés területén,
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- a védınıi munka irányítási, szervezési elveit és ezek oktatásának és gyakorlati alkalmazásának kérdéseit a
védınıi munka területén,
- a munkavédelmi elıírásokat, azok oktatásának és alkalmazásának módjait,
- a természetgyógyászat (alternatív medicina) lehetıségeit és korlátait,
- a betegek/gondozottak/kliensek jogait és azok érvényesítésének módjait,
- a hátrányos helyzető családok ellátásának sajátosságait,
- az egyén és a társadalom egészségvédelmének, a betegségek megelızésének, a diagnosztika és terápia,
valamint a rehabilitáció elméleti és gyakorlati alapjait,
- a betegségeknek a lelki élettel, magatartással összefüggı és szociális vonatkozásait,
- a népegészségtan és epidemiológia alapjait,
- a hazai egészségvédelmi szőrıvizsgálatok rendszerét és elvi alapjait;
b) képesek
- kritikusan különbséget tenni az egyes ápolási elméletek között, és azokat alkotóan továbbfejleszteni,
- a gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket a hazai sajátosságoknak megfelelıen
továbbfejleszteni vagy újakat kidolgozni,
- a gondozás, egészségfejlesztés és oktatás-kutatás ismereteinek oktatására, ilyen kutatási programok
kidolgozására, a kutatási programok végrehajtására,
- a gondozást, egészségfejlesztést és prevenciót végzık, valamint a fıiskolai diplomások és egyetemi
hallgatók elméleti és gyakorlati oktatására, a szakmai klinikai és területi gyakorlatok megszervezésére,
vezetésére,
- az oktatás új formáinak és módszereinek kidolgozására és alkalmazására,
- a védınıi tevékenység elméleti-gyakorlati feladatainak meghatározására,
- a védınıi tevékenység széles körő (országos, területi, helyi és házi) megszervezésére, irányítására,
ellenırzésére,
- új szervezési és finanszírozási lehetıségek kutatására,
- a gondozás tárgyi eszközeinek és berendezéseinek korszerő oktatására,
- az egészség helyreállítására, rehabilitációra vonatkozó tudományos ismeretek védınıi feladatkörben történı
alkalmazására,
- tudományos elıadások tartására, vitákban való részvételre magyar és legalább egy idegen nyelven,
- a védınıi kompetenciák kialakítására, az egészségügyi ellátásban részt vevı más szakemberek (orvosok,
dietetikusok, védınık, ápolók, gyógytornászok stb.) képviselıivel való együttmőködésre,
- magukat tudományos fokozat megszerzése érdekében továbbképezni.
2. Az oklevélben szereplı szakképzettség megnevezése
Okleveles védını.
3. A képzési idı
3.1. Elsı alapképzésben nappali tagozaton 10 félév, 300 kreditpont, legalább 3000 tanóra.
3.2. Kiegészítı alapképzésben a fıiskolai szintő szak 240 kreditpontjából 210 kreditpont az egyetemi szintő
képzés részeként elismerve 3 félév, 90 kreditpont, nappali tagozaton legalább 900 tanóra, levelezı tagozaton
legalább 270 tanóra.
A képzési idı magában foglalja az elméleti, gyakorlati órákat, valamint a klinikai és területi gyakorlatot.
Minden félév egy modul, ahol az oktatás tantárgycsoportokban történik.
3.3. A kötelezı tantárgyakhoz, a kötelezıen választható és a szabadon választható tantárgyakhoz rendelt
kreditek aránya a teljes képzési idıhöz tartozó kreditértékhez viszonyítva
- a kötelezı tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya: legfeljebb 80% (240 kreditpont),
- a kötelezıen választható tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya: legalább 15% (45 kreditpont),
- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelt kreditek százalékos aránya: legalább 5% (15 kreditpont).
4. A képzés fıbb tanulmányi területei és azok aránya
A képzés fı tanulmányi területei magukba foglalják azokat az ismereteket, amelyekre a védınık oktatásában,
kutatásában és a Védınıi Szolgálat vezetésének különbözı szintjein szükség van.
4.1. Általánosan mővelı és társadalomtudományi ismeretek 5-10% (15-30 kreditpont):
filozófia, etika, általános és egészségszociológia, pszichológia, fejlıdéslélektan, pedagógia, kommunikáció,
számítástechnika ismeretek, a magyarországi cigányságra vonatkozó ismeretek.
4.2. Alapozó szakmai ismeretek és gyakorlati készségek 10-15% (30-45 kreditpont):
anatómia, élettan, kórélettan, biológia, genetika, biokémia, mikrobiológia, egészségügyi informatika,
egészségügyi mőszaki ismeretek.
4.3. Speciális szakmai ismeretek és gyakorlati készségek 10-15% (30-45 kreditpont):
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táplálkozástan, közegészségtan, járványtan, társadalom-egészségtan, egészségnevelés, hátrányos helyzet,
mentálhigiéné, gyógyszertan, elsısegélynyújtás.
4.4. Szakterületi törzsképzéshez tartozó ismeretek 45-55% (135-165 kreditpont):
ápolástan, gondozástan, védınıi módszertan, kábítószer-fogyasztásból eredı problémák, a megelızés
színterei, a kezelés lehetıségei, egészségnevelés, hátrányos helyzető családok, sajátos egészségügyi, szociális
ismereteket igénylı személyek/csoportok problémáinak megismerése, megoldási gyakorlatok, szülésre
felkészítés, gyermekgyógyászat, szülészet-nıgyógyászat, belgyógyászat, sebészet, egyéb klinikai ismeretek,
neurológia, neurohabilitáció, pszichiátria, gyermekpszichiátria, egészségügyi jogi ismeretek, minıségbiztosítás,
védınıi vezetési és irányítási ismeretek, tanácsadási ismeretek, egészségtudományi kutatási-statisztikai
ismeretek, védınıi oktatási ismeretek.
4.5. A szakterületi elméleti és gyakorlati képzés aránya: a 4.2-4.4. tanulmányi területeken a gyakorlati képzés
aránya 50-70%, amely magában foglalja a minısítéssel záruló csoportos tantermi, illetve a klinikai és területi
gyakorlatokat is (1-4 és 14-15 hetes).
5. Az ismeretek ellenırzési rendszere
A Rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltakat figyelembe véve:
5.1. Kötelezı szigorlatok
- komplex élettudományok (anatómia, élettan, kórélettan),
- komplex társadalomtudományok (általános szociológia, egészségszociológia, pszichológia, fejlıdéslélektan,
pedagógia),
- védınıi módszertan,
- gyermekgyógyászat,
- szülészet-nıgyógyászat,
- komplex egészségfejlesztés (egészség és egészségfejlesztés, egészségfejlesztési projekt, egészségfejlesztési
módszertan, tanácsadási jártasság),
- komplex védınıi, vezetési, oktatási ismeretek (oktatás és vezetés szociológiája, információkutatás, védınıi
menedzsment és munkairányítási ismeretek, felsıoktatási és oktatási ismeretek).
5.2. A szakdolgozat kreditértéke: 20 kreditpont.
5.3. A záróvizsgára bocsátás feltétele a Rendelet 1. számú mellékletének 5. pontjában foglaltak
figyelembevételével legalább 280 kreditpont megszerzése és C típusú középfokú államilag elismert vagy azzal
egyenértékő nyelvvizsga az Európai Gazdasági Térség tagállamainak valamelyik nyelvébıl vagy a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek valamelyik nyelvébıl.
5.4. A komplex záróvizsga témakörei:
- alapismereti és klinikai tantárgyak,
- társadalomtudományi tantárgyak,
- védınıi módszertani, oktatási, vezetési ismeretek,
- egészségnevelési és megelızési ismeretek,
- gyakorlati védınıi feladat megoldása intézeti, illetve otthoni körülmények között.
5.5. A záróvizsga eredményének kiszámítása
A záróvizsgajegy a vizsgáztató bizottság által a záróvizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsga részére adott
érdemjegyek számtani átlaga. A záróvizsga eredménye a záróvizsgajegy és a szakdolgozatra adott érdemjegy
egészre kerekített átlaga. Amennyiben a záróvizsga bármely részjegye elégtelen, a záróvizsgát meg kell
ismételni.
6. Értelmezı rendelkezések e szak képesítési követelményeinek alkalmazásában
A gyakorlati képzéshez tartozik a képzı intézményben megvalósított gyakorlatok mellett az egészségügyi
ellátás valamennyi területén végzett védınıi és egészségfejlesztési, valamint vezetıi és oktatási-képzési
gyakorlat.
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Védınıi graduális képzésben használt irodalom
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1993. III. tv a szociális igazgatásról
1997. Évi CL/V. Törvény az egészségügyrıl
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrıl .Ápolás.
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérıl
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól
1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról
A Büntetı Törvénykönyv egységes szerkezetbe foglalt szövege.
A család (vál. és szerk. Neményi Mária) Bp.: Gondolat K., 1988.
A családok támogatásáról szóló törvény (1998. évi LXXXIV. tv.)
A deviancia szociológiája. Szöveggyőjtemény a szociális szakképzés számára.Szerk.: Gönczöl Katalin Kerezsi Mária ELTE Szociológiai Intézet - T-Twins Kiadó, Bp. 1993.
A deviáns viselkedés szociológiája Szerk.: Andorka Rudolf - Buda Béla - Cseh-Szombathy László
Gondolat Kiadó, Bp. 1974.
A HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Mentálhygiénés Csoport, Magyar
Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Szekciójának Kiadványa, Budapest, 1991.
A kórházi szociális munka alapjai Szerk.: Boda Józsefné - Váradi Józsefné Bp. 1993. Szociális Munka
Alapítvány Kiadványai 7.
A középkori városok környezetvédelme
A magyar Ápolási Egyesület Alapszabálya
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (1959. évi IV. tv. több-ször mó-do-sít-va)
A Népjóléti Miniszter 27/1998 ( VI.17 ) rendelete
A Nıvér és az Ápolásügy c. folyóiratok aktuális számai
A prevenció helyzete Magyarországon és viszonya a lakosság egészségi állapotából adódó prioritásokhoz.
OMFB Technológiai elıretekintı program DOTE Népegészségügyi Iskola (szerk: Ádány Róza)
A pszichológia alapjai szerk.: Bernáth László, Révész György Budapest, Tertia, 1997.
A védını preventív alapfeladatai, kötelezettsége és felelıssége a megelızı ellátásban, Országos
Tisztifıorvosi Hivatal 2004
A Védınıi Szakmai Kollégium által kiadott módszertani irányelvek , és módszertani levelek
Ádám Borbála: Újszülöttrıl új szülıknek. (Me-di-ci-na, Bpest, 1988.)
Ádám Gy.: Az emberi gondolkodás színe és fonákja. Budapest, Okker Kiadó, 2002
Ádám Gy.: Érzékelés, tudat, emlékezés biológus szemmel. Gondolat Kiadó, Budapest, 1976
Adler, A.: Életünk jelentése. Kossuth Kiadó, 1994
Ajkai Zoltán: Amit, a szőrıvizsgálatokról tudni kell (SubRosa Kiadó, Budapest 1996.)
Allan Pease: Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból Park Kiadó, 1989.
Allport G. W.: A személyiség alakulása. (Gon-do-lat, Bpest, 1980.)
Allport, G. W.: A személyiség alakulása. Kairosz Kiadó, Budapest, 1998
Allport: Az elıítélet, Gondolat
Amstrong - Feldamann: A születés mővészete, Altematal Alapítvány, Atkinson és mtsa: Pszichológia,
Osiris
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába (Osiris, 2000.)
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába OKI., Bp., 1986.
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába Osiris Bop. 1997
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris, 1997.
Andreasen N. C. 4 Black D. W.: Be-ve-ze-tés a pszi-chi-át-ri-á-ba. (Me-di-ci-na, Bpest, 1997.)
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Animula Bang: A célzott beszélgetés, Tankönyvkiadó
Antal Z. László: A gyógyítás társadalmi beágyazottsága Szociológiai Szemle 1995/2
Anthony Giddens: Szociológia, Osiris Kiadó, Bp., 1997.
Anthony Giddens: Szociológia, Osiris Kiadó, Bp., 1995.
Ápolás a jövı évezredben
Ápolás Magyarországon az ezredfordulón 2000
Ápolási beavatkozások és mőveletek
Ápolásügy 1196./2. szám
Ápolók Nemzetközi Tanácsa
Aquinói Szent Tamás: A létezırıl és a lényegrıl ford. Klima Gyula, Bp. Helikon K. 1990.
Aries: Gyermek, család, halál. Gondolat
Armstrong, D.: Az orvosi szociológia alapjai Semmelweis Kiadó, Bp. 1995.
Aronson: A társas lény (Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1998.)
Aronson: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp. 1987.
Aszmann Anna (szerk.): Egészségvédelem az oktatásban. Anonymus K. Bp.: 1999.
Aszmann (szerk.): Az iskola-egészségügy kézikönyve, Anonymus Bp. 1998
Aszmann Anna (szerk.): Az iskolaegészségügy kézikönyve (Anonymus, Bpest, 1998.)
Aszmann Anna (szerk.): Iskolás gyermekek egészségmagatartása (Anony-mus Ki-adó, Bpest, 1997.)
Aszmann Anna (szerk.): Serdülık egészségi állapota, egészség-magatartása (Új Arany-híd Kft. Bpest,
1995.)
Atkinson és Hilgard: Pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 2005
Atkinson Rletal: Pszichológia Osiris, Budapest, 1995.
Az 1997. évi XXXI. Sz. törvény teljes, egységes szövege a "Gyermekek jogairól és a gyámügyi
igazgatásról".
Az Agresszió világa,
Az általános iskolai kerettanterv (dokumentumok)
Az egészség érték (Egészségi értékközvetítés a nevelımunkában) . Pápai Páriz Egészségnevelési
Országos Egyesület. 1991. 112 – 121.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérıl és védelmérıl szóló tör-vény
(1997. évi XLVII. tv.)
Az OSZNYI, illetve OCSGYI által kiadott módszertani levelek
Az óvodai nevelés országos alapprogramja MKM 1997.
Az öngyilkosság pszichés háttere (eset-ta-nul-má-nyok) (Me-di-ci-na, Bpest, 1987.)
Bábosik: Neveléstan Telosz Bp. 1994
Bagdy Emıke, Telkes J .: Személyiségfejlesztési módszerek az iskolában Nemzeti Tankönyvkiadó .Bp.
1995
Bagdy Emıke: A pszichodráma MPSz. 38.439-456, 1981.
Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Bp.: Tankönyvkiadó, 1977.
Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó Bp 1995
Bagdy Emıke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.
Bágyoni Attila: Szenvedélyek rabságá-an (Me-di-ci-na K., Bpest, 1982.)
Baintner Károly: Drog és szenvedély (jegyzet, Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar) Kaposvár:
2000.
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Bp.
Bakonyi Éva - Kovács György: Játék az óvodában Debrecen, 1995.
Bakonyi P.: Téboly, terápia, stigma (Szép-iro-dal-mi Könyv-ki-adó, Bpest, 1983.)
Balázs Péter (szerk.): Népegészségtan Semmelweis Egyetem 2001.
Balázs: Népegészségtan és orvostudomány, népegészségügy és gyógyítás-megelızés -Népegészségügy
1998. 3. 9-15.
Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája Bp.: Kossuth K., 1990.
Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség. (Animula Egye-sü-let, Bpest, 1990.)
Bálint: A gyermekszoba pszichológiája, Kossuth
Balogh L.: Gyermek ápolástan I-II. Szakiskolák tankönyve. (Me-di-ci-na, Bpest, 1984.)
Balogh Miklósné: Gondozás (Labora Kiadó, Budapest 1993.)
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Balogh: Lélek és játék, Akadémiai
Bang, R.: A célzott beszélgetés (Pszichológia – nevelıknek) (Tan-könyv-ki-adó, Bpest,
Bang, R.: A segítı kapcsolat (Pszichológia – nevelıknek), (Tan-könyv-ki-adó, Bpest, 1980.)
Bang, Ruth: A segítı kapcsolat, Tankönyvkiadó, Bp., 1980.
Bang: A segítö kapcsolat, Tankönyvkiadó
Bánki M. Csaba: A beteg elme (Me-di-ci-na, Bpest, 1981.)
Bárány Ferenc Szociálpolitikai ismeretek (Segítı foglalkozásúak sorozata) JGYF. Kiadó, Szeged, 1999.
124 p.
Barkó Éva szerk.: A gyermekbántalmazás Magyarországon. Tanulmánykötet. (Népjóléti
Minisztéri-ki-adá-sa. Ka-pos-vá-ri Nyom-da, 1995.)
Barkóczi I., Putnoky J.: Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
Barnes G. G.: Családterápia és gondozás. (Családterápiás olvasókönyv so-ro-zat II.) Ani-m-u-la
Egye-sü-let, Bpest, 1991.)
Barnes: Család, terápia, gondozás családterápiás olvasókönyv II.
Barta Árpád: A játék Tárogató kiadó Bp. 1994.
Batár István(szerk.): Nıvédelem és családtervezés, Medicina, Bp., 1978.
Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó, Bp.: 1992.
Báthory: Tanulók iskolák különbségek OKKER Bp. 1997
Bayer István: A kábítószer. Gondolat Kiadó, Bp., 1989.
Bazsó: Harmonikus öregkor, Medicina Kiadó
Belügyi Szemle, 1997., 10. szám
Benedek: Játék és pszichoterápia, Magyar Pszichiátriai Társaság Ginott: Szülık és gyermekek
Benjamin Curtis: Etika az ápolásban Bp. 1991
Benjamin-Curtis: Etika az ápolásban Népjóléti Minisztérium Bp. 1991.
Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás sorozat 5. Animula Kiadó,
Budapest, 2003.
Bernáth László, Révész György: A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Budapest, 1995
Berne: Emberi játszmák (Háttér, 1997.)
Betegápolás a szabadságharc idején
Bettelheim Bruno: A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek, Gondolat, Bp., 1985
Bettelheim: A mese bővölete és a bontakozó gyermeki lélek Fromm: A szeretet mővészete, Bp.: Helikon,
1984.
Bettelheim: Az elég jó szülı Bp.: Gondolat Kiadó, 1999.
Biblia – Szent István Társulat, Bp.: 1999.
Bíró - Komlósi (szerk.): Családterápiás olvasókönyv 1. Animula
Bíró György – Lindner Károly: Tápanyagtáblázat (Medicina, Bpest, 1995.)
Bíró Judit szerk.: Deviációk Új Mandátum Kiadó, Bp. 1998.
Blasszauer Béla: Orvosi etika (Medicina, Bp. 1995.)
BNO-10 Mentális és viselkedészavarok diagnosztikája, DSM-IV. Diagnosztika kritériumai.
Boda Domokos: Gyerekgyógyászat. (Medicina, Bpest, 1981.)
Boda Márta (szerk.): Gyermekgyógyászat Fıiskolai jegyzet (HIETE, Bpest, 1994.)
Bodrog M.: Álmaink barlangvilága. Akadémia Kiadó, Budapest, 1995
Bognár, J., és Telkes, J., A válás lélektana (Haas & Singer Alapítvány, Budapest, 1994)
Bognárné Várfalvi Marianna: Módszertani kézikönyv a szülésre felkészítéshez NEVI 1996
Bognárné Várfalvi Marianna: Szemléltetı kézikönyv védınıknek J&J MAVE 1998
Bognárné Várfalvi Marianna: Védını 1992/2
Bokor N.: Ápolástangondozástan I-II. (Medicina, Bpest, 1991.)
Boncz Imre - Buda József: Kutatásmódszertani és egészségügyi statisztikai alapismeretek
Borbély - Jászberényi - Kedl: Szülık könyve, Medicina Kálmán: Bánatkı, Keraban
Boros László (szerk.): Érték, iskola, család. Akadémiai K.,, 1993
Bourdieu, P.: Gazdasági tıke, kulturális tıke, társadalmi tıke, in Angelusz: A társadalmi rétegzıdés
komponensei, Új Mandátum, 156-177, 1997.
Bölcskei Gusztáv – Lenkey István: Idegen eredető vallási szavak és fogalmak szótára, Mécs László
Kiadó, Bp. 1991.
Böszörméyni: A gyermekkor és az ifjúkor pszichiátriája Medicina Bp. 1979
Bromlay: Az emberi öregedés pszichológiája, Gondolat
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Buda B. – Füredi J.: Az öngyilkosság a szociálpszichiátria szempontjából. (Magyar pszichiátriai
Társaság, Bpest, 1986.)
Buda B., László L.: Beszéd a szavak mögött. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981
Buda B.: A személyiségfejlıdés és a nevelés szociálpszichológiája Bp.: Tankönyv Kiadó, 1986.
Buda B.: Az empátia – a beleélés lélektana. (Gondolat, Bpest, 1980.)
Buda B.: Empátia…( Eco school, 1993.)
Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás (Gondolat K., Bpest, 1974.)
Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerőségei (Membrán könyvek)
Tömegkommunikációs és Kutató Központ, Bp. 1988.
Buda Béla: A személyiségfejlıdés és a nevelés szociológiája
Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana 4. kiadás, (Ego School, Bpest, 1993.)
Buda Béla: Az empátia - a beleélés lélektana, Gondolat Kiadó Bp. 1978.
Buda Béla: Elmélet és alkalmazás a mentálhigienében. TÁMASZ, Bp. 1998.
Buda Béla: Mentálhigiéne Animula Bp. 1994
Buda Béla: Szexuális viselkedés (Animula, Bpest, 1995.)
Buda Béla: Szexualitás lélektana Bp.: Mapet: Végeken Alapítvány, 1997.
Buda József: Az orvoslás története 2. átdolgozott kiadás, (POTE, Pécs, 1996.)
Buda József: Betegápolás története
Bu-da Jó-zsef: Be-teg-ápo-lás tör-té-ne-te (POTE, EFK Pécs, 1995.)
Buda József: Demográfia sztomatometria epidemiológia. (POTE EFK jegy-zet, Pécs, 1993.)
Buda József: Közösségi egészségügyi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana
Buda József: Közsségi egészségügyi ellátás elmélete és módszertana (POTE EFK, Pécs, 1998.)
Buda: A betegápolás története és szemelvény a betegápolás történetének irodalmából, POTE EFK
Buda: Elmélet és alkalmazás a mentálhigiénében,Támasz Alapítvány
Buda: Mentálhigiéne, Animula
Budai Béla : Az öngyilkosság, (2001)
Burr A.: Alkoholista a családban (Alkohológiai kiskönyv-tár 11.) (Medicina, Bpest, 1987.)
Büntetı Törvénykönyv,
Büntetıtörvénykönyv, Büntetı-eljárásjog vonatkozó jogszabályai
C. Molnár Emma: Az anyaság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Bp.: 1996.
Caplan: Az élet elsı 12 hónapja, Medicina
Carver, C. S., és Scheier, M. F.: Személyiségpszichológia Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
Cecil G. Helman: Kultúra, egészség betegség Melánia 2000
Ceff: A varázslástól a modern orvostudományig, Kossuth 1957.
Changeux, J. P.: Agyunk által világosan (A neurális ember, avagy az agykutatás keresztmetszete).
Typotex Kiadó, Budapest,
Changeux, J. P.: Agyunk által világosan. Typotex Kiadó, Budapest, 2000
Charlie McConell: A közösségfejlesztés Európában - Parola; Bp. 1992.
Choli Daróczi József: Szociológiai alapismeretek. Cornius Kiadó Bp. 1999
Cholnoky Péter: Gyermekgyógyászat (kézirat, Szombathely, 1995.)
Cole - Cole: Fejlıdéslélektan, Osiris
Cole Michael, Sheila R. Cole: Fejlıdéslélektan. (Osiris K., Bpest, 1997.)
Cole, M., Cole, S. R., Fejlıdéslélektan, Osiris Kiadó, Budapest, 1998
Cole: Fejlıdéslélekta Bp.: Osiris K., 1997.
Családjogi törvény, illetıleg a Legfelsıbb Bíróság Polgári és Büntetı Kollégiumának Állásfoglalásai,
bírósági határozatokban közzétett eseti döntései.
Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek I. – Krízis – Pszichoszonatika – Alkoholizmus –
Narkománia. A HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Mentálhygiénés Csoport,
Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichohygiénés Szekciójának Kiadványa, Budapest, 1989.
Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek IX. – Tisztázó Beszélgetések – Családkonzultációs és
családterápiás módszerek. A HÍD Családsegítı Központ, Nemzeti Egészségvédelmi Intézet Kiadványa,
Budapest, 1992.
Családsegítés, mentálhygiéné, módszertani füzetek V. – Segítı Találkozások /Példatár/
Családterápiás olvasókönyv I. kötet szerk: Bíró Sándor, Komlóssy Piroska Mérei Ferenc, Mentálhigiénés
Szolgálat Bp. 1989
Családterápiás olvasókönyv sorozat. I. kötet. Animula Egyesület, Bp.
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Csányi V.: Az emberi természet. Budapest, Vince Kiadó, 1999
Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés „ leadership” vezetés és szervezeti fejlesztés és tanulást
elısegítı Kft Kiadványa
Cseh-Szombathy László: A házastársi konfliktusok szociológiája Bp.: Gondolat, 1985.
Cseh-Szombathy László: Családszociológiai problémák és módszerek Bp.: Gondolat K. 1979.
Csepeli Gy., Papp Zs., Pokol B.: Modern polgári társadalomelméletek. Gondolat, 1987.
Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata (Múzsák Bp., 1987.)
Csepeli György: Szociálpszichológia (Osiris Bp., 1998.)
Csepeli: A meghatározatlan állat.Bp.1993.
Cseres: Eltékozolt újszülöttek BM Kiadó
Czeizel Endre: Felkészülés a családi életre (Corvina K., Bpest, 1998.)
Daniel Shapiro és munkatársai:Egészségnevelési kézikönyvek Open Society Institue, 888 Seventh
Avanue, New York, 1995
Deákné: Anya, taníts engem! Deák és Társa Kiadó
Deli István: Bevezetés a pedagógiába. CSVM TKF, Kaposvár: 1999.
Deli István: Didaktika. CSVM TKF., Kaposvár, 1999.
Demetrovics Zsolt: Szintetikus drogok világa,
Dési Illés: Népegészségtan (1998., Semmelweis Kiadó)
Dési: Környezetegészségtan, Szeged, JGYF
Dési: Népegészségtan, Semmelweis.
Devianciák Magyarországon Közélet Kiadó, Bp. 1994.
Devics Józsefné: Csecsemık szakácskönyve, 1997
Devics Józsefné: Várandós kismamák szakácskönyve (Dabasi Nyom-da, Dabas, 1997.)
Diósi Ágnes: Cigányút. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988.
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2002.
Dohányzás megelızés tanári kézikönyv, (Drogalapítvány Bpest, 1991.)
Szemle, 1999. 3. p: 54 - 68.
Doris M. Modly: Ápolás a jövıben - a harmadik millenium kihívásai
Dr Eia Asen : A boldog Család Park Bp. 1997.
Dr, Benjamin Spock-Dr. Michael B. Rothenberg: Dr. Spock csecsemı- és gyermekgondozása
Dr. Balogh László: Gyermekápolástan I-II- Medicina Bp. 1995
Dr. Barkó Éva: A gyermekbántalmazás Magyarországon
Dr. Barna Mária: Táplálkozás-Diéta Medicina Bp. 1996
Dr. Bíró-Dr. Linder: Tápanyagtáblázat Medicina Bp. 1995
Dr. Blasszauer Béla: Egészségügyi etika Pécs 1991
Dr. Blasszauer Béla: Eutanázia Medicina, Bp. 1997.
Dr. Blasszauer Béla: Orvosi etika Medicina Bp. 1995.
Dr. Bokor Nándor Általános ápolástan-gondozástan 1-2 Medicina 1991
dr. Bombay Lászlóné: Egészségtani és gondozási ismeretek, Bp. 1995
dr. Bombay Lászlóné: Egészségtani és gondozási ismeretek, Bp. 1995
Dr. Buda Béla: Szenvedélyeink SubRosa Bp. 1995.
Dr. Buda József: A betegápolás története POTE EFK jegyzet 1994
Dr. C. Molnár e.: Az anyaság pszichológiája Bp.: 1996.
Dr. Ceizel Endre: Felkészítés a családi életre Corvina Bp. 1996
Dr. Czeizel Endre: Egészséges utódokért. Kossuth K., 1986.
Dr. Czeizel Endre: Felkészülés a családi életre. Corvina K., 1996.
Dr. Czeizel Endre: Optimális Családtervezési Szolgálat WHO Együttmőködési Központ, 1996.
Dr. Dési H. Illés: Népegészségtan SE K. Bp. 1995
Dr. Doris M. Modly: Ápolás a jövıben . a harmadik millenium kihívásai
Dr. Gárdai Miklós: Etika az egészségügyben HIETE jegyzet, Bp. 1992.
Dr. Gibicsár Gyula: Ügyészi tapasztalatok a gyermek és fiatalkorúak devianciájáról
Dr. Gulácsy Éva: Beszélgetések a családi életrıl. Bába Kiadó, Szeged, 2006.
Dr. Illei György: Ápolás az ezredfordulón
Dr. Kálmán Zsófia: Bánatkı (Sérült gyermek a családban) Bliss Alapítvány Keraban Könyvkiadó, 1995.
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Dr. Kapronczay Károly: A magyar ápolónıképzés fejlıdése
Dr. Kapronczay Károly: A magyarországi gyógyító és beteggondozó szerzetesrendek
Dr. Kapronczay Károly: Az 1948/1949-es szabadságharc egészségügye
Dr. Kelemen Gábor: Az addikciók széles spektruma
Dr. Kincses Gyula: Egészség? - gazdaság?, Budapest, 1999. Praxis Server Kft.
Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapja Medicina 1997
Dr. Köles Tibor: Orvosi mőhiba perek (hvgorac Lap- és Könyvkiadó, Budapest 1999.)
Dr. Kırös András: A családjog kézikönyve (hvgorac Lap- és Könyvkiadó, Budapest)
Dr. Marsi Edit: A magzati élet védelme…
Dr. Marsi Edit: Az ellátás visszautasításának joga az Alkotmánybíróság 22/2003. (IV.28.) számú
határozatának tükrében (2003. november 11. A Tudomány Napja alkalmából tartott elıadás anyaga)
Dr. Pálhegyi Ferenc (szerk.): A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái, Tanulmány
Győjtemény, Nemzeti TK, 1996.
Dr. Patai Klára: Szenvedélybetegségek 1994. Glaxo KFT Vöröskereszt Zsiráf
Dr. Petı Éva: Egészségmegırzés egészségfejlesztés. Egészséggondozási tanulmánykötet Szeged 2000
Dr. Stéger István: Klinikai ismeretetk Medicina 1988
Dr. Székely Lajos: Az iskolai egészségnevelés alapjai PPEOE Bp. 1998
Dr. Szél Éva: A gyermek fejlıdése és táplálása, gondozása SE Kiadó Bp. 1996
Dr. Széll Kálmán: Egészségügyi etika POTE jegyzet, Pécs 1995.
Drogambulanciák,
E. Berne: Emberi játszmák. Háttér Kiadó, Bp. 1984.
E. Berne: Sorskönyv. Háttér Kiadó, Bp. 1997.
Egészség Évtizede Johan Béla Program
Egészség Évtizede Johan Béla Program
Egészségfejlesztés: környezetvédelem és egészségnevelés (szerk.: Benkı Zsuzsanna) Szeged: JGYTFFK,
1992
Egészségnevelés
Egészségnevelés folyóirat
Egészségnevelés folyóirat 1995-tıl
Egészségügy és piacgazdaság MTA, Bp. 1998.
Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágositási Központja Évkönyve, Bp. 1970.
Egészségügyi Törvény és kapcsolódó jogszabályok, a
Egészségügyrıl szóló törvény (1997. évi CLIV. tv.)
Ehrat, Fredi – Mattmüller – Frick, Felix: A nehezen kezelhetı gyermekek (POS). (Gondolat, Bpest,
1991.)
Elekes - Spéder - Andorka (szerk.):Törések és kötések a magyar társadalomban.
Elekes Attila: Egészségnevelés módszertan 1983 Bp. Medicina
Elekes Attila: Egészségnevelési módszertan Medicina K., Bp.:
Elekes Attila: Pedagógia - egészségpedagógia Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet Bp.:
1999.
Elekes Attila: Pedagógia 1999 Egészségügyi Szakdolgozók Továbbképzı Intézete
Elizabeth Fenwick: Kismamák nagykönyve. (Officina Nova, Bpest, 1993.)
Elkonyin: A gyermeki játék pszichológiája, Gondolat
Elliot Aronson: A társas lény Közgazdasági és Jogi Kiadó. Bp. 1994
Emberi viszonyok: Cseh-Szombathy László tiszteletére (szerk. Spéder Zsolt, Tóth Pál Péter) Bp.:
Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég K., 2000. 52-157. p.
Erikson E. H.: A fiatal Luther és más írások
Ernst-Yung: A menedzserek kézikönyve – amit a vezetésrıl tudni kell
Ewlles – Simnett.: Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató. (Medicina, Bpest, 1999.)
Ewlles Simnett: Egészségfejlesztés gyakorlati útmutató Medicina Bp. 1999
F. Leboyer: A gyöngéd születés (T-TWINS, Bpest, 1994.)
F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam. Kvár.: Perl, 1992.
F. Várkonyi Zsuzsa: Tanulom magam, Magyar Könyvklub Bp. 2000.
Falk Judit: Orvosi munka a bölcsıdében és a csecsemıotthonokban, Medicina, 1979.
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Faludi Erika: A helyi fejlesztések szerepe és lehetıségei I-II. - Parola; Bp. 1994 / V-VI. sz.
Falus Iván – Ollé János (szerk.): Statisztikai módszerek pedagógusok számára Okker K., Bp.:2000.
Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Keraban K., Bp.: 1996.
Fekete Miklós: Problémaorientált csecsemıgyógyászat, (Golden Book Kiadó, Bpest,1995.)
Fekete Sándor: Szociálpolitika JPTE-FEEFI, Pécs, 1997.
Felkai Gábor [szerk.]: A szociológia kialakulása. Budapest, Új Mandátum, 1999.
Felkészítés szülésre DOTE kiadvány 1986
Fercsik Erzsébet: Kommunikáció szóban és írásban Korona Nova Székesfehérvár 1993.
Ferge Zsuzsa – Lévai Katalin (szerk.): A jóléti állam (T-TWINS, Bpest, 1991.)
Ferge Zsuzsa (szerk.): Szociálpolitika és társadalom (T-TWINS, Bpest, 1991.)
Fiatalok – Fiataloknak. Az AIDS-rıl az AIDS ellen. (PEP/MA, Arany-híd Kft., Bpest, 1995.)
Fizioterápiás Szakdolgozók Egyesülete: www.fizio.hu/news.php
Fohn Márta Csecsemı- és kisgyermekkori étkezési zavarok. In.: Étkezési zavarok. (Magyar Pszichiátriai
Társaság, Bpest, 1993.)
Forgács A.: A társas érintkezés pszichológiája. KAIROSZ
Forgács József : A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. (2002)
Forgács József : Az érzelmek pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest. (2003)
Forgács József: Az érzelmek pszichológiája. Karion Kiadó, Budapest, 2002
Forgas.: Társas érintkezések pszichológiája (Gondolat, 1997.)
Forrai Judit: Szexuális felvilágosíás és nevelés, AIDS megelızés (Holistic K., Bpest, 1992.)
Forrai Judit: Szexuális felvilágosítás és nevelés
Forrai: A magánélet és az egészség kultúrája
Forray R. Katalin – Hegedős T.A.: Cigány gyermekek szocializációja; Aula Kiadó 1998.
Forray R. Katalin (szerk.): Romológia – Ciganológia. Dialóg Kampus Kiadó, Bp-Pécs, 2000.
Forri Judit: A magánélet és az egészség kultúrája 2002 Dialóg Campus Kiadó
Fraiberg: Varázsos évek Bp.: Park Könyvkiadó, 1995.
Frank Caplan: Az élet elsı tizenkét hónapja Medicina K., Bp.: 1998.
Fredi Ehrat – Feliy Mattmüller – Frick: A nehezen kezelhetı gyermekek (POS) Gondolat K., Bp.: 1991.
Frenkl Sylvia - Rajnik Mária: Életesemények. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
Kineziológiai és Sportorvosi Intézet Mentálhigiéne Tanszék, Párbeszéd Alapítvány Bp. 2000.
Frenkl Sylvia- Rajnik Mária: Életesemények a fejlıdéslélektan tükrében Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Kar, Mentálhigiene Tanszék Bp.: 2000.
Frenkl Sylvia-Rajnik Mária: Életesemények. Semmelweis Egyetem TF. És Párbeszéd /Dialógus/
Alapítvány, Budapest, 2000.
Friedrich W Korn: Pedagógia Osiris
Fritzpatrich: Az ápoláskutatás fejlıdése
Fruttus-Nemeskéri-Pintér és szerzıtársaik: Személyzeti Osztály, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp.
1997.
Frydman – Coten – Solal: Kismamák és kisbabák egészségkönyve (Kossuth Kiadó, Bpest, 1994.)
Füredi J. (szerk.): A pszichiátria magyar kézikönyve. (Medicina, Bpest, 1998.)
Füredi János: A pszichiátria magyar kézikönyve,
G. Molnár Erzsébet: Gondolatok a térségfejlesztésrıl – Parola; Bp. 1994 / II. sz.
G.W., Allport: A személyiség alakulása. Kariosz Kiadó, 1998
Gaál József (szerk.): Szülészeti és nıgyógyászati gondozástan jegyzet védını hallgatóknak
Gaál József : Szülészet-nıgyógyászat Bp. 1989.
Gál Péter: A new Age keresztény szemmel 6. kiadás Pécs, 2000. Theilard de Chardin: Az emberi jelenség
Gondolat, Bp.: 1998.
Gáti István-László János (szerk.): A szülészet és nıgyógyászati idıszerő kérdései, Medicina, 1987.
Gazsó – Laki (2004): Fiatalok az újkapitalizmusban. Budapest: Napvilág Kiadó.
Gerevich József (szerk.): Közösségi mentálhigiene. Gondolat, Bp. 1989.
Gerevich József: Közösségi mentálhigiéne Gondolat Bp. 1989
Gerevich: Közösségi mentálhigiéne, Gondolat
Gergely Attila: Intézmény építése a helyi közösségben - Parola; Bp. 1991.
Gerhard J. Bellinger: Nagy valláskalauz, Akadémiai Kiadó, Bp.: 1999.
Gerı Zsuzsa: KLLNikai gyermekpszichológia Bp. 1988.
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Giddens, Anthony: Szociológia (1., 5., 18., 21. fejezetek) Osiris Kiadó, Bp. 1995.
Gill Gorell Barnes: Család terápia és gondozás Családterápiás olvasókönyv sorozat II. kötet Animula Bp.
1991.
Ginnot H.: Szülık és gyerekek
Gion Gábor: Egészségünk alapjai I-II. (Békés Megyei Pedagógiai Inté-et, Békéscsaba, 1994.)
Gion: A serdülök egészségvédelme
Glatz (szerk.): Egészségügy Magyarországon, Magyarország az ezredfordulón, MTA Közegészségügyi,
járványügyi és sugáregészségügyi szakmai kollégium állásfoglalása a szakterületet érintı alapvetı
fogalmakról - Népegészségügy, 1996. 4. 42.
Goldschmidt, Halász P.: Alvás, álom, álmatlanság. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1988
Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K., Bölcsek a bölcsıben – Hogyan gondolkodnak a kisbabák?,
Gordon W. Allport: A személyiség alakulása Kairosz, Bp.: 1998.
Gordon, T.: P. E. T.
Gordosné Dr. Szabó Anna: Gyógypedagógia, TK. Bp. 1981.
Gönczöl Katalin: Bőnös szegények (KJK, Bpest, 1991.)
Gregory, R. L.: Az értelmes szem. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1974
Grezsa Ferenc: Bevezetés a mentálhigiénébe. Magyar Testnevelési Egyetem, Bp., 1998.
Grezsa: Bevezetés a mentálhigiénébe, Testnevelési Egyetem
Groenman-Slevin-Buckenham: Szociológia, szociálpszichológia és magatartástudomány ápolóknak
Semmelweis Kiadó, Bp. 1996.
Gross, C. G.: Agy, látás, emlékezet. Typotex Kiadó, Budapest,
Gyarmati Tamás:Beszéljünk errıl 1994. Apolesz
Gyermek és felnıtt betegek, valamint idıskorúak gondozása. Magyar Vöröskereszt és a Budapesti
Mentıalapítvány kézikönye. (SubRosa Kiadó, Bpest, 1993.)
Gyermekápolás-tan I-II. Szerk.: Blogh Lász-ló. (Medicina, Bpest, 3. kiadás, 1996.)
Gyermekbántalmazás 1-11. Tanulmány győjtemény, Esztergom, Vitéz János Római Katolikus
tanítóképzı Fıiskola
Gyermekgyógyászat. Szerk.: Schuler Dezsı, (Semmelweis Kidó, 3. kiadás, Bpest, 1992.)
György Júlia: A nehezen nevelhetı gyermek. Medicina K., Bpest.: 1965.
Gyı-ri L.: Pszichiátria. Elmélet. (POTE EFK. jegyzet, Pécs, 1995. II. kö-tet 729-828. o.)
Gyulai: Ápoláselmélet-ápolásfilozófia HIETE EFK
Hagymási L.: Családközpontú szülészet (Signatura, Bpest, 1994.)
Hagymási: Családközpontú szülészet
Haim Ginot-t: Szü-lık és gyer-me-kek (Me-di-ci-na, Bpest, 1980.)
Halász L., Marton L. M.: Típustanok és személyiségvonások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1978
Halász P.: Alvás és alvászavarok. Medicina Könyvkiadó Budapest, 1982
Halász: Epilepsziás tünetegyüttes Springer Bp. 1997
Haller József: Miért agresszív az ember. Osiris Kiadó, Budapest, 2005
Halljad, Izrael: A zsidó vallás alapjai Alef MIOK Bp.: 1988.
Hámori J.: Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal. Budapest, Kozmosz Kiadó, Budapest,1985
Hanák Katalin (szerk.): Terheség, szülés, születés (MTA Szociológiai Kutató Intézet, Bpest, 1991.)
Hans Joachim Störig: A filozófia világtörténete Helikon Kiadó, Bp.: 1997.
Harday Silvia Ildikó (2004): Az elfogadás mővészete. Akadémiai Kiadó Budapest.
Hárdi István: Az agresszió világa. Medicina Kiadó, Budapest (2000)
Hárdi István: Lelki egészségvédelem Medicina Bp. 1997
Hárdi István: Pszichológia a betegágynál (Medicina, Bpest, 1995.)
Hárdi István: Pszichológia a betegágynál Medicina Bp. 1998
Hayman, S.: Együttélés egy tinédzserrel
Házasságról, családról és gyámságról szóló törvény (1952. évi IV. tv. többször módosítva
Hebb, D. O: A pszichológia alapkérdései. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1995
Hebb: A pszihológia alapkérdései Gondolat, Budapest, 1975.
Helembai Kornélia: Ápoláslélektan Medicina 1992
Helembai Kornélia: Az ápolás lélektan alapkérdései Aesculart Bp. 1992
Henderson: Az ápolás alapelvei,. Ápolónık Nemzetközi Tanácsa - Magyar Kórházszövetség Népjóléti
Közlöny XLVII 1. évf. (1998.) 1.sz. (14-67.0.):
Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái (Pont Kiadó Bpest, 1997.)
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Herczog: A gyermekvédelem dilemmái, Pont Kiadó
Hermann A.: Emberré nevelés
Hidas György (szerk.): A megtermékenyítéstıl a társadalomig. Dinasztia Kiadó Bp.: 1997.
Hilscher Rezsı: Szociálpolitikai Egyesület Bp. 1994
Horváth Attila: Kooperatív technikák. OKI, Bp. 1994.
Horváth B – Boncz I.: Az egészségügyi menedzsment és gazdaságtan alapvonalai Pécs, 2001. jegyzet
Horváth Boldizsár (szerk.): Családközpontú szülészet (Jegyzet védını és szülésznı hallgatók számára)
POTE, 1997.
Horváth Gy.: A tartalmas gondolkodás. Tankönyvkiadó Budapest, 1984
Hun Sheila Kippley: A természetes családtervezés mővészete (Szt. István Társulat 1986.)
Hunyadi György (Szerk): Szociálpszichológia (Akadémiai Kiadó Bp. 1984.)
Huszár: A pszichiátria vázlata, HIETE EFK
Ian e. Thompson:Ápolási etika Medicina Könyvkiadó Rt. 1999.
Illei György (szerk.): Szülészet – nıgyógyászat szakápolástan (Medicina, Bpest, 1998.)
Illei György: (szerk.) Klinikai ápolástani- ismeretek.
Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal. Animula, 1995.
Internet aktuális oldalai
Internet: gyermekirodalom.lap.hu , egyszervolt.hu, csodaceruza. Com stb.
Iskolaegészségügy ( szerk.: Aszmann Anna) Anonymus, 1998
Iványi Márta: Terhestorna szüklés elıtt, szülés után (Novotrade, Bpest, 1991.)
J.P.Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Bp. 1994.
Janikovszky Éva: Ha én felnıtt volnék … Móra Háttér Kiadó, Bp.: 1993.
Jelenics István-Tomcsányi Teodóra: (szerk.): Egymás közt egymásért, HÍD Bp. 1990.
Jelentés az orvosi hálapénzrıl Springer Kiadó, Bp. 2000.
Jennie Naidoo – Jane Wills: Egészségmegırzés, gyakorlati alapok Medicina Könyvkiadó Rt. Bp., 1999
Jim Mclain: Táplálkozás – Dohányzás – Alkohol és más drogok – Szexualitás –
Jobst Ágnes: Gyógyító szerzetesrendek
Joseph P. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Bp. 1989
Joseph P.Forgas: A társas érintkezés pszichológiája Gondolat Bp. 1989.
Jouvet, M.: Alvás és álom. Typotex Kiadó, Budapest
Józse Péter: Az esztétikai élmény nyomában, Akadémiai, Bp. 1986.
Judy Dunn: Testvérek Gondolat K. Bp.: 1990.
Juhász Sándor (szerk..) Nonverbális pszichoterápiák. Animula Könyvek, Magyar Pszichiátriai Társaság,
Bp.: 1991.
Jung, C. G.: A lélektani típusok. Európa Kiadó, Budapest, 1994
Jung, C. G.: Mélységeink ösvényein. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1993 (115-167.o.)
Kabainé Huszka Antónia: Tanuljunk meg gyermeknyelven. RTV Minerva Bp.: 1980.
Kábítószer megelızés tanári kézikönyv, (Drogalapítvány, Bpest, 1991.)
Kalányosné László Julianna – Adatok az ıcsényi cigányság terhesség, szülés, csecsemıápolás körében
kialakult szokásaihoz, hiedelmeihez; folklórjához
Kálmán Attila: Az óvodai nevelés helyzetérıl az európai országokban és hazánkban Óvodai nevelés
1993/8
Kálmán Zsófia: Bánatkı (Keraban Könyvkidó, Bpest, 1994.)
Kálmán Zsófia: Bánatkı. (Sérült gyermek a családban) Bliss Alapítvány (Keraban Könyvkiadó, Bpest,
1995.)
Kálmán: Bánatkı (sérült gyermek a családban) Keraban
Kálmánchey: Gyermekneurológia Medicina Bp. 2000
Kapronczay Károly: A magyar kórházügy fejlıdése 1945-ig
Kapronczay Károly: Gondolatok a hazai kórházügy történetéhez
Kardos Gábor: Az egészségügyi foglalkozásokkal kapcsolatos szakmai követelmények az
Kardos L.: Érzékeléstıl a cselekvésig. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978
Karl Rahner: Hitünk alapjai
Karl-Ludwig Tascher (2000): Kemény drogok, lágy drogok,
Kárpáti Zoltán: Diplomás ápolók lehetıségei
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Kastaly Ildikó szerk.: Szociológia szöveggyőjtemény HIETE, Bp. 1994.
Katona Ferenc: Fejlıdésneurológia és neurohabilitáció Medicina K., Bp. 1990.
Katona: Az öntudat újraébredése, Medicina
Katona: Klinikai fejlıdésneurológia, Medicina
Katonáné Pehr E: Örökbefogadás
Kékes Ede (szerk.): Egészségügyi informatika Bp. Medicina, 2000.
Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia (addiktológiai és pszichoterápiás
tanulmányok) Pro Pannónia Kiadó, Alap, 2000.
Kemény Ferenc: Családgondozás. Tankönyvkiadó, Bp.: 1989.
Keményné Pálffy Katalin: Bevezetés a pszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Kerezsi: A védtelen gyermek KJK
Kertai Pál: Megelızı orvostan (1999., Medicina Kiadó)
Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Socio-typo Bp., 1998.
Kertész Erzsébet: Kossuth Zsuzsanna, Nık a történelemben, Kossuth 1983.
Ki kicsoda a magyar gyermekirodalomban? (szerk. Fogarassy Miklós: Debrecen, 1991),
Kiger: Elképzelések az ápolásról az új hallgatók között: A jó és a rossz
Kismama c. folyóirat
Kiss – Szentágothai: Az ember anatómiájának atlasza (1-3. kö-tet) (Medicina, Bpest,1980.)
Kiss Béla: Ápolástan I., II. (OTE, Bpest, 1989.)
Kiss-Szentágotai: Az ember anatómiájának atlasza. (Me-di-ci-na, Bpest, 1959.)
Kiszel János: Neonatológia. (Medicina, Bpest, 2. kiadás, 1987.)
Kiszel János: Neonatológia. (Medicina, Bpest, 2. kiadás, 1987.)
Klein-brecht – Franz – Windorfer: Gyógyszeres kezelés a terhességben és szoptatás alatt. Golden Book
Kiadó, Bpest, 1999.
Kolosi – Tóth – Vukovich: Társadalmi Riport, 2002. TÁRKI, Budapest, 2002.
Kolozsi Béla: Deviancia Gondolat Kiadó, Bp. 1992.
Komáromi Gabriella (szerk.) Gyermekirodalom Helikon 2001
Komáromi Gabriella: A gyermekkönyvek titkos kertje ( Bp. 1998),
Komlósi Annamária: Nem vagy egyedül: Személyiséglélektan mindenkinek, de legfıképpen a
kamaszoknak és a velük élı felnıtteknek Budapest, Osiris, 1999.
Komlósi Sándor (szerk.): Családi életre nevelés. Nemzeti tankönyvkiadó, Bp.,
Komlósi, P., 1993, Családterápiás megközelítés az anorexia nervosa kezelésében. In: Étkezési zavarok
(Anorexia, bulímia, obesitas). Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest.
Korai személyiségfejlıdés és terápiás folyamat Bp.: Animula, 1996.
Korán – Simon Róbert: A korán világa Helikon K. Bp. É.n.
Kornai János az egészségügy reformjáról KJK, Bp. 1998.
Koronkay – Bagdy: Relaxációs módszerek 2. bıv. kiad. (Medicina, Bpest,1988.)
Kósáné: Beilleszkedési nehézségek és az iskola, Tankönyvkiadó Vikár: Az ifjúkor válságai, Gondolat
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai. Medicina, 1997.
Kozma Béla: Pedagógia II. Comenius Bt., 1997.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1999.
Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti TK Kiadó, 1997.
Köles Tibor: Orvosi mőhiba perek. Hvgorac Lap- és Könyvkiadó Kft. 1999.
Környey Edith-Kassai-Farkas Ákos: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szövıdményei
Körös András: A családjog kézikönyve HVG ORAC Bp. 1995
Kıszegfalvi Edit: Egészségügyi jogi kézikönyv (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1999.)
Köves (szerk.): Amit az emlırıl és betegségeirıl tudni kell, Kossuth Leach: Picik és kicsik, Park
Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. tv. többször módosítva)
Krasznai: Lehet fájdalom nélkül is szülni
Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia ELTE Eötvös Kiadó, Bp.: 1998.
Kun M. – Sze-ge-di M. (sz-erk.): Az inteligen-cia mé-ré-se. (Aka-dé-mi-ai Ki-adó, Bpest, 1971.)
Kunt Helmuth Eimuth: A szektások gyermekei Bp.: Ecclesia Kairon, 1999.
Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben (Zsiráf Kiadó, Bpest, 1996.)
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Kurt Buser, Ursula Kaul-Hecker: Orvosi pszichológia. Orvosi szociológia Medicina Könyvkiadó Rt.
Budapest, 1998.
Kübler - Ross A halál és a hozzá vezetı út, Gondolat
Kürti: Kreativitás fejlesztés kisiskolás korban, Tankönyvkiadó Harsányi: A tanulók megismerése,
Tankönyvkiadó
La-Leche Liga 9 db-ból álló sorozata
LAM 1994. 4. (11) 1088-1089
LAM 1994. 4. (7) 700
LAM 1997. 7. (7-8) 530-532
LAM 1998. 8. (12) 904-907
LAM 1998. 8. (5) 370-375
LAM 1999. 9. (12) 990-992
Lampé László – Papp Zoltán: Szülészetnıgyógyászat. Tankönyv, (Semmelweis Kiadó, Bpest. 1992.)
Lampé László (szerk.): Szülészet – nıgyógyászat és pszichoszomatika II. (A terhesség
pszichoszomatikája) Továbképzési jeyzet, DOTE 1986.
Lampé László: Intenzív szülıszoba (Medicina, Bpest. 1986.)
Landau, E.: A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1976
Lao Ce: Tao te king ford.: Karátson Gábor Cserépfalvi Kiad, 1997.
László János – Forray R. Katalin: Roma tanulók iskolai pszichológiája. PTE BTK Pszichológiai Intézete,
Pécs, 2002.
Lauster, Peter : Ne hagyd magad! - Az önérvényesítés mővészete Mérték Kiadó, Budapest.(2004)
Leach: Picik és kicsik, Park Kiadó
Leann L. Strasen: Az ápolói hivatás imázsa (Medicina, 1997)
Leboyer F: Gyöngéd születés Medicina 1994
Leboyer: A gyöngéd születés, T-TWINS
Léderer Pál (szerk.): AIDS gondolkodás. Egy betegség társadalomrajza (T-TWINS, Ki-adó, Bpest, 1994.)
Lemon 3. füzet: Kommunikáció. Ápolási tananyag. Népjóléti Minisztérium Ápolási és eü. Szakképzési
fıosztálya, MEDINFO EVSZ Dok. Központ Intézet és Könyvtár
Lemon 5. füzet: Egészségfejlesztés és egészségnevelés.
LEMON 9. füzet: Szakmai és morális kérdések
LEMON Ápolási tananyag
Lemon füzetek (11.): Vezetés és változás az ápolásban
Linda Ewles - Ina Simnett: Egészségfejlesztés 1999. Bp. Medicina Rt.
Linda Ewles – Ina Simnett: Egészségfejlesztés, gyakorlati útmutató Medicina Könyvkiadó Rt. Bp., 1999
Lipcsey A. – Szentistványi I. – Janka Z.: A pszichiátria biológiai alapjai. (Akadémiai Kiadó)
Losonczi Ágnes: A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben Magvetı Kiadó, Bp. 1986.
Losonczi Ágnes: Ártó-védı társadalom (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp.1989.)
Losonczi Ágnes: Az életmód az idıben, a tárgyakban és az értékekben Gondolat Kiadó, Bp. 1977.
(Bevezetés 12-53. o.)
Losonczi Ágnes: Életmód és társadalmi változások Szociológia, Bp.1972/1.
Losonczi Ágnes: Utak és korlátok az egészségügyben (Magyarország az ezredfordulón V., Az
életminıség tényezıi Magyarországon) MTA. Budapest, 1998. 243 p.
Lynad Juall carpentio: Ápolási diagnózisok Medicina Kiadó, 1996.
Magyar Gyógytornászok Társasága: www.gyogytornaszok.hu/
Magyar István: Pszichiátria (SO-TE, Bpest, 1991.)
Magyar Közlöny, Egészségügyi Közlöny aktuális számai
Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv. többször módosítva)
Magyar Védınık Egyesülete: www.mave.hu
Maire Messenger Davies: Szoptatóskönyv, (Holistic Ki-adó, Bpest, 1992.)
Maire Messenger Davies: Szoptaóskönyv Holistic Bp. 1991.
Majorossy Judit: Együtt az elsı osztályba. Kézikönyv szülıknek. Trivium Kiadó, Bp.: 1992.
Marczell István: Korunk réme az AIDS (SubRosa Kiadó, Bpest, 1995.)
Marguis-Huston.:Vezetıi szerepek és menedzsment funkciók az ápolásban (Medicina,
Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Medicina K., Bp.: 1996.
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Maródi L.: Fizikális vizsgálómódszerek gyermekkorban 1995
Maródi László (szerk.): Gyermekgyógyászat. (Medicina K., Bpest, 1998.)
Maródi László: Fizikális vizsgáló módszerek a gyermekgyógyászatban. (Medicina, Bpest, 1987.)
Maródi: Gyermekgyógyászat Medicina Bp. 1998
Marosán György: Álláskereés, hivatás, karrier. Szókratész, Bp.; 1998.
Martha Tailor: Drogfüggık esély a gyógyulásra.
Marton István: Terheskönyv 5. kiadás, (Park Kiadó, Bpest, 1994.)
Marton L. M. (szerk.): A tanulás szerepe az észlelésben. Gondolat Könyvkiadó, Budapest,1975
Mary Elizabeth Milliken – Gene Chambell: Mindennapos betegápolás OOIIK 1991
Maslow, A.: A lét pszichológiája felé. Ursus Libris Bt., Budapest, 2004
Maslow, Abraham : A lét pszichológiája felé. Ursus Libris Kiadó, Budapest.(2003)
Máttyus-Paraicz-Szénásy: Csecsemı és gyermekneurológia. (Medicina, Bpest, 1982.)
Megadott témához kapcsolódóan releváns szakmai folyóiratok
Mentálhigiene és pszichoszomatika folyóirat
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika folyóirat
Mérei - Binét: Gyermeklélektan Bp.: Gondolat K., 1993.
Mérei - V. Binet: Gyermeklélektan, Gondolat
Mérei Binét: Gyermeklélektan Medicin Bp. 1998
Mérei F.: Lélektani napló . implikált tudás az álomban. Osiris Kiadó, Budapest, 1998
Mérei Fe-renc – Binét Ágnes: Gyermeklélektan. (Gondolat, Bpest, 1990.)
Mérei Ferenc, Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Gondolat, Budapest, (több kiadás)
Mérei Ferenc: Mentálhigiénés Szolgálat, Budapest.
Mérei-Szakács F.: A klinikai pszichológia gyakorlata, Medicina, Bp. 1974.
Mérı L.: Észjárások. Tericum Kiadó, Budapest, 1997
Merton, K. R.: Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Gondolat, 1980.
Michael Cole Sheila R. Cole: Fejlıdéslélektan Osiris 1997
Michael Cole, Sheila R. Cole: Fejlıdéslélektan. Osiris Bp., 1997.
Michael W. Adler: ABC köny-vek AIDS (Literatura Me-di-ci-na K., Bpest, 1995.)
Millicen – Cambelle: Mindennapos betegápolás. Az ápolói hivatás kézikönyve, (Országos
Orvostudomá-yi Információs Intézet és Könyvtár, 1991.)
Miriam Stoppard: Babakönyv 2. kiadás. (Nonotrade Kiadó, Bpest, 1991.)
Módszertani levél a csecsemıtáplálásról (OCSGYI, Bpest, 1994.)
Módszertani levél a Humán Immundeficiencia Vírus (HIV) fertızésrıl és a Szerzett IImmunhiányos
Szindrómáról (AIDS), (Országos Közegészségügyi Intézet, Bpest, 1992.)
Mód-szer-ta-ni le-ve-lek
Módszertani levelek, Védınıi Szakmai Kollégium szakmai állásfoglalásai
Molnár László (szerk.): Orvosi szociológia. Medicina Kiadó, Bp. 1989.
Montágh: Mondd ki szépen! Móra
Mumenthaler: Neurológia. (Medicina, Bpest, 1989.)
Munka törvénykönyv,
Munkatörvénykönyve (1992. évi XXII. tv. többször módosítva)
Nadioo J Wills J: Egészségmegırzés gyakorlati alapok Medicina Bp. 1999
Nagy Andor József (1999): A média pedagógiája. EKTF Líceum Kiadó, Eger
Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál Pont kiadó, Bp. 1997.
Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Mogyoród: Volos, 1997.
Naidoo J. és Wills J.: Egészségmegırzés. Gyakorlati alapok. Betegápolás otthon.(Medicina, Bpest, 1999.)
Nancy C. Andreasen, Donda W. Black: Bevezetés a pszichiátriába, Magyar István: Pszichiátria,
Neisser, U.: Megismerés és valóság. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1984
Neményi Mária: A család Gondolat Kiadó Bp. 1979
Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben – Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal kiadványa
1998
Nemes Lívia: KLLNikai megfigyelés a pubertáskor kezdetérıl.
Németh Attila: Kényszerbetegség. (Cserépfalvi Könyvkiadó, Bpest, 1994.)
Nemzeti Alaptanterv, Mővelıdési és Közoktatási Minisztérium. 1995
Népegészség, orvos, társadalom MTA, Bp. 1998.
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Népegészségtan (Szerk.:Nagymajtényi László), Juhász Gyula Felsıoktatási Kiadó, 2006.
Népegészségügyi Jelentés, 2004. . Szakértıi változat. (www.oek.hu)
NM rendelete (az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásáról)
Nosza (szerk.): Ápolástani alapismeretek HIETE EFK
Nosza Magdolna: Ápolástan, HIETE EFK jegyzet 1993
Nıvér 1992. 5. évf. 1. sz.
Nıvér 1993. 6. évf. 4. szám
Nıvér 1993. 6. évf. 4. szám
Nıvér 1994. 7. évf. 6. sz.
Nıvér 1994. 7. évf. 6. szám
Nıvér 1996. 9. évf. 6. sz.
Nıvér 1997. 10. évf. 6. sz. 3. o.
Nıvér 1997. 10. évf. 6. szám
Nıvér 1998. 11. évf. 4. sz. 17. o.
Nıvér 1998. 11. évf. 4. szám
Nıvér 1998. 11. évf. 5. szám.
Nıvér 1998. 11. évf. 6. sz.
Nıvér 1999. 12. évf. 4. szám
Nıvér 1999. 5. évf. 5. szám
Nıvér Újság
Nyári Andrásné: Egészségnevelés. Calibra K. Bp.: 1996.
Oláh Andor – Kállai Klára – Vadnai Zsolt: Reformkonyha. A természetes életmód és étrend elmélete és
gyakorlata (Mezıgazdasági Kiadó, Bpest, 1990.)
Oláh Attila, Bugán Antal (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeirıl. ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, 2000
Onnis Luigi: A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás (Olvasókönyv Sorozat,
Bpest, 1993.)
Onnis, L., 1993, A pszichoszomatikus zavarok rendszerszemlélete. Családterápiás olvasókönyv sorozat.
III. kötet. Bp.
Orosz Éva: Egészségügyi rendszerek és reformtörekvések Politikatudományi Tanulmányok Intézete
Alapítvány, Bp. 1992.
Orvosi pszichológia. Orvosi szociológia (7-11. fejezet) Medicina Kiadó, Bp. 1998.
Osvát Zsuzsa: Florence Nightingale
Ottawai egészségmegörzési nyilatkozat, 1986 (In: Egészséget mindenkinek 2000-re. Egészségügyi
Ötven nagyon fontos gyerekkönyv (szerk.: Borbély Sándor Bp. 2000)
Paerson - Vaughan: Az ápolási gyakorlat modelljei, Medicina
Pálhegyi F.: Személyiséglélektani kalauz. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985
Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis, Magvetı (Magyar Hírmondó)
Papp Zoltán (szerk.): Szülészetnıgyógyászat tankönyve (Semmelweis K., Bpest, 1999.)
Parola füzetek vonatkozó cikkei:
Pásztor Emil: Operálható idegbetegségek. (Medicina, Bpest, 1985.)
Patai Klára: Szenvedélybetegségek (Glaxo és Zsi-ráf Kft. közös kiadása, Bpest,)
Patai Klára: Szenvedélyeink (Zsiráf Kft. Bpest, 1996.)
Patricia A Potter – Anne Griffin Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai
Patricia Ann Dempsey – Artur D. Dempsey: Kutatómunka az ápolásban Medicina K., Bp.: 1999.
Paul Rodgers: A hatékony tanulás titka. Oktatás önirányító kiscsoportokban. Calibra Kiadó, Bp. 1998.
Paul Tournier: Személy és szerep. Harmat Kiadó, Bp.: 1998.
Peck D. – Whit-low D.: Sze-mé-lyi-ség el-mé-le-tek. (Gon-do-lat, Bpest, 1983.)
Peck, D. . Whitlow, D.: Személyiségelméletek. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988
Penn, P., Az „elırecsatolás” technikája. In: Családterápiás olvasókönyv sorozat. I. kötet. Mérei Ferenc
Mentálhigiénés Szolágat, Budapest.
Pethı B.: Pszichiátria és társadalmi ügy (Magvetı, Bpest, 1986.)
Piczil Márta – Pikó Bettina: Az ápolói hivatás pszichoszociális kihívásai. Kiégettség, kockázati
magatartás, társas támogatás Ápolásmenedzsment, 2003/5. 29-33.
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Piczil Márta – Pikó Bettina: Quo vadis, nıvéri hivatás?! Egészségügyi szakdolgozók szociális
körülményei Szegeden Egészségügyi Gazdasági Szemle 2002, 40, 5, 575-582.
Pikler Emmi (szerk.): Az egészséges csecsemı és gyermek fejlıdése és gondozása, Medicina, 1978.
Pikler Emmi: Anyák könyve (Medicina, Bpest, 1985.)
Pikó Bettina - Piczil Márta: "És rajtunk ki segít ...?Kvalitatív egészségszociológiai elemzés a nıvéri
hivatásról.
ESÉLY, 2000/1. 110 - 120.
Pikó Bettina - Piczil Márta: Az elégedettség és elégedetlenség szociológiai vizsgálata a nıvéri hivatásban
Lege Artis Medicinae 8: 728 - 734.
Pikó Bettina – Piczil Márta: Megküzdési (coping) stratégiák és a társas támogatottság összefüggése az
ápolónık egészségi állapotával Pszichológia, 2002, (22), 4, 437-447.
Pikó Bettina: Egészségszociológia. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002.
Pikó Bettina: Lelki egészség a modern társadalomban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005.
Pikó Bettina: Orvosi szociológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006.
Pikó Katalin: Bevezetés a pszichológiába
Pikó Katalin: Patopszoichológia oktatási segédanyag
Pinker, S.: A nyelvi ösztön. Typotex Kiadó, Budapest, 1999
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert? Horton, Bp. 2001.
Pléh Cs., Síklaki I., Terestyéni T.: Nyelv . kommunikáció . cselekvés. Budapest, Osiris Kiadó, 1997
Pléh Csaba, Boros Ottilia (szerk.): Bevezetés a pszichológiába. Osiris Kiadó Budapest, 2004
Po/ez: Meghalok én is, Századvég
Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Budapest, Rejtjel, 1999.
Polcz Alaine: Meghalok én is? Századvég kiadó, Bp. 1993.
Polgári Törvénykönyv,
Popper Péter: Belsı utak könyve, Magvetı Bp. 1981.
Porkolábné dr. Balogh Katalin: Kudarc nélkül az iskolában. Alex-Típo Kiadó és Reklámiroda, Budapest,
1992.
Pósfay Péter: Kistérségi együttmőködést segítı fejlesztı folyamat. - Parola; Bp. 1995 / II. sz.
Potter – Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai (Medicina, Bpest, 1996.)
Potter - Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai Medicina
Potter-Perry Az ápolás elmélete és gyakorlati alapja Medicina 1996
Potter-Perry: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai (Medicina, 1996)
Pratkanis-Aronson (2001): A rábeszélıgép. Ab Ovo Kiadó, Budapest.
Prevenció az alapellátásban Szerk.( Dr. Morava Endre)
Prónai Csaba (szerk.): Cigány világok Európában Nyitott Könyvmőhely Kiadó, Bp. 2006
Pszichoterápiás és Mentálhygiénés Szemléletformáló Füzetek II-III. – A segítı beszélgetés /p. 80116./.Budapest, 1987.
R. L. Atkinson-R. C. Atkinson-E. E. Smith, D. J. Bem: Pszichológia Osiris, Budapest (több kiadás)
Rácz József: A drogfogyasztó magatartás. (Medicina, Bpest, 1988.)
Rácz József: Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori “devianciák”. (Magyar Pszichiátriai Társaság, Bpest,
1989.)
Rácz: A drogozás útvesztıi
Raffai Jenı: Megfogantam, tehát vagyok – Párbeszéd a babával az anyaméhben. Útmutató Kiadó Bp.:
1997.
Raffai: Megfogantam, tehát vagyok
Rákóczi István: 101 kérdés a fogamzásgátlásról (Medicina, Bpest, 1985.)
Rákóczi István: Gyermeket várunk 2. kiadás, (Medicina, Bpest, 1992.)
Ranschburg Jéenı: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban Nemzeti Tankönyvkiadó 1998
Ranschburg J.: Szeretet, erkölcs, autonómia Bp.: 1996.
Ranschburg Jenı: Az érzelem és a jellem lélektana. OKKER Kiadó, Budapest, 2004
Ranschburg Jenı: Félelem, harag, agresszió
Ranschburg Jenı: Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998
Ranschburg Jenı: Jellem és jellemtelenség. Saxum Könyvkiadó, Budapest, 2004
Ranschburg Jenı: Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bpest,
1998.)
Ranschburg Jenı: Szeretet erkölcs, autonómia. IntegraProjekt Bp. 1993
Ranschburg Jenı: Szeretet, erkölcs, autonómia
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Ranschburg Jenı: Szeretet, erkölcs, autonómia.. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1984
Ranschburg: Szeretet, erkölcs, autonómia, Gondolat
Révész György: Szülıi bánásmód-gyermekbántalmazás, Új mandátum, Bp., 2004
Richard E., Behrnom: Gyer-mek-gyógy-ászat (MELANIA, 1996.)
Rita L. Atkinson et al: Pszichológia. Osiris, Bp.: 1995.
Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson: Pszichológia,
Robert Shermann és Norman Fredman: Strukturális technikák pár- és családterápiában Magyar
Pszichiátriai Társaság Bp 1989
Ross Campbell: Dühöngı ifjak. Harmat, Bp. 1997.
Rozsos Erzsébet: Ápolásetikai ismeretek Medicina Könyvkiadó Rt. 2000.
Rudas János (szerk.): Delfi örökösei (Gondolat-Kairosz, 1997.)
Rudas János (szerk.): Önismereti csoport, Animula Bp.
Ruth Bang: Segítı kapcsolat (Tankönyvkiadó Bpest,1980.)
Salamon: Értelmi fejlıdés pszichológiája, Gondolat
Satír V.: A család együttélésének mővészete
Schacter, D. L.: Az emlékezet hét bőne. HVG Kiadó Kht., Budapest, 2003
Schacter, D. L.: Emlékeink nyomában. Háttér Kiadó, Budapest, 1998
Schuler Dezsı: Gyermekgyógyászat (Medicina, Bpest, 1992.)
Schwarzmann Pál: Kisklinikumok és szakápolástan (Medicina, Bpest, 1986.)
Sellin Birger: A lélek börtöne. (Fabula Könyvkiadó, Bpest. Kaposvári Nyomda, 1994.)
Séra László: Általános pszichológia. Comenius Bt., Pécs, 2000
Sharon Golub: Az ápolás alapja Medicina 1998
Sharon Golub: Az ápolás alapjai (Medicina, 1998)
Simon P. Györgyi (szerk.): Fejlıdéslélektani szöveggyőjtemény Bp., 1988.
Somlai: A modern család társadalmi meghatározottsága. in. A család szociálpszichiátriája (szerk.: Füredi
- Buda) Medicina
Spielman József: Betegség, orvoslás, társadalom. Az orvosi szociológia vázlata Kriterion Kiadó,
Bukarest, 1984.
Spock B.: Szülınek lenni nehéz (Glória, Bpest, 1988.)
Steller Mária: Általános családgondozás vagy szakvédınıi rendszer Zöldkereaszt 1931. II. évf. 1.sz.
Stewart, Michael: Daltestvérek – Az oláh cigány identitás és közösség továbbélése a szocialista
Magyarországon – MTA Szociológiai Intézete – 1994
Stoppard: Babakönyv Novotrade
Stöckert - Hárdyné: Játékpszichológia'
Sugárné Kádár Júlia: Beszéd és kommunikáció az óvodás és kisiskolás korban Akadémiai Kiad. Bp.:
1987.
Sutton - Smith: Hogyan játsszunk gyermekeinkkel
Suzanne Szász: Gyermekünk szótlan nyelve Kossuth Nyomda, Bp.: 1987.
Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába Nemzeti Tankönyvkiadó Bp. 1994.
Szabó Kálmán: Osztályfınöki Kézikönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp.
Szabó Katalin: Kommunikáció felsıfokon Kossuth Bp. 1997
Szabóné Kármán Judit: Családgondozás – krízisprevenció. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004.
Szalai Júlia: Az egészségügy betegségei Közgazdasági és Jogi Kiadó, Bp. 1986.
Szczepanski, J.: A szociológia története. Kossuth, 1973.
Székely – Szél – Szeles: Védınıi módszertan (Jegyzet, HIETE, Bpest, 1999.)
Székely - Szél - Szeles - Kispéterné: Védınıi módszertan, SE EFK
Székely – Szeles : Egészségmegırzés – Egészségnevelés. SZOTE, Szeged, 1993. p: 12 –29.32 – 42.
Székely – Szeles: A drogmegelızés pedagógiája. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület. 1994.
9 – 12, 99 – 104.
Székely L.- Szeles V.:Egészségmegırzés egészségnevelés 1990
Székely L.: A drogmegelızés pedagógiája 1992. Bp. Timoteus
Székely L.:Egészségfejlesztés – Egészségpedagógia 1999 Bp., Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata
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Székely L.:Egészségnevelés a múltból elıre tekintve 1995 Bp., Pápai Páriz Egészségnevelési Országos
gyesület
Székely Lajos – Szeles Veronika: A drogmegelızés pedagógiája, Pápai Páriz E. 1994
Székely Lajos: Az óvodai egészségnevelés elmélete és gyakorlata Bp. 1999.
Székely Margit – Weiss Mária: Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiá-a. (Tanszer – Tár Bt.,
Bpest, 1994.)
Székely-Szél-Szeles: Védınıi módszertan, HIETE jegyzet 1999
Szél Éva: A gyermek fejlıdése, táplálása, gondozása 5. kiad. (Semmelweis Kiadó, Bpest, 1996.)
Szél: Az egészséges gyermek fejlıdése, táplálása, gondozása HIETE EFK
Széll Kálmán: Egészségügyi etika (POTE EFK jegyzet, Pécs, 1995.)
Szél-Szele-Székely Védınıi Módszertan HIETE Bp. 2000
Szemelvények a kormány 1998-2002-re szóló programjából
Szemenyei Betti: Szia, mami. Az író saját kiadása (Bpest, 1989.)
Szent Ágoston: Vallomások
Szentágotai Já-nos: Funkcionális anatómia. (Neuroanatomia, Medicina, Bpest, 1971.)
Szenvedélybetegségek
Szikszay Petronella- Tóth Miklós: Deviáns alkohológia
Szilárd János – Vetró Ágnes (szerk.): Gyermek- és ifjúságpszichiátria. (jegyzet) (Szeged, 1990.)
Szilárd János: Neuropszichiátria a védınıi szak hallgatói számára (OTE, Bpest, 1992.)
Szirmai Imre: Gyakorlati neurológia. (Tertia BT, Bpest, 1992.)
Szirmai Imre: Sürgısség a neurológiában. (UCB Kis-könyv-tár, 12.)
Szociális munka és egészségügy. Tanulmányok. Bp. 1994. Szociális Munkások Magyarországi
Egyesülete.
Szociálpszichológia (Szerk.: Hewstone és társai) Közgazdasági és Jogi Kiadó Bp.1997.
Szociológiatörténeti szöveggyőjtemény (szerk.: Huszár T., Somlai P.). Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993.
Szöveggyőjtemény a Család- gyermek- gyermekvédelem tanulmányozásához. KLTE, Debrecen, 1999.
Szuhai Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra, vagy a szegénység kultúrája.
Panoráma, Bp. 1999.
Szuhay: A magyarországi cigányság kultúrája: Etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája, Panoráma
Szumovszki: Az orvostudomány története
Szülészet-nıgyógyászati protokoll, Golden Book
T Kiss Tamás: A szemtıl szembeni formációk kommunikáció viszonyai GAETI FTF Gödöllı 1995
Takács - Schád: Iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana
Tánczos (szerk.): Szociális munka elmélete és gyakorlata 1-11. Semmelweis
Tanulmánykötet (Népjóléti Minisztérium Budapest 1995.)
Tarbay Ede Gyermekirodalomra vezérlı kalauz (Bp. 1998),
Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon (Andorka Rudolf és munkatársai, Kossuth
Könyvkiadó Bpest,1986.)
Társadalmi riport 1998. Szerk.: Kolosi - Tóth - Vukovich TÁRKI, Bp. 1998.
Társadalomtudományi Társaság - Századvég Kiadó. Bp. Család és népesedés
Taschner, Karl-Ludvig: Kemény drogok, lágy drogok: információk és tanácsok szülıknek, barátoknak,
nevelıknek és az érintetteknek: a szenvedélybetegség felismerése, kezelése. Medicina, Bp., 2000.
Temple - Jonson: Gyakorlati ápolástan, Medicina
Tények könyve, Medicina 1998.
Tények könyve. Medicina. Bp., 1998. Geiger-Delacroix Kiadó
Tényi Jenı - Sümegi Gyöngyi: Egészségfejlesztés - egészségnevelés. Pécs: 1997.
Theodor Hellbrügge-Hermann von Wimpffen: Az elsı 365 nap a gyermek életében, Alexandria kiadó
Thomas Gordon: P.E. T. A szülıi eredményesség tanulása, Gondolat Kiadó, Bp. 1990.
Thompson Ian E., Melia K. M., Boyd K. M.: Ápolási etika, Medicina, 1999.
Tiba J. – dr. Szeverényi P.: Felkészítés a szülésre (OSZNI, Bpest, 1988.)
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Tina Dige Vinter: A SZOPTATÁS hogyan segítsük a sikert, gyakorlati útmutató eü dolgozóknak WHO
EU-i Reg. Koözpont Koppenhága 1993
Típustanok és személyiségvonások / írták Ernst Kretschmer et. al. Budapest: Gondolat, 1978.
Tomcsányi T.: A dramatikus terápiák, MPSz. 38.457-467., 1981.
Tomcsányi Teodora - Grezsa Ferenc - Jelenits István (szerk.): Tanakodó. Magyar Testnevelési Egyetem,
Bp. 1999.
Tomka Béla: Családfejlıdés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia, vagy
divergencia? (Osiris zsebkönyvtár) Osiris, Bp., 2000. 152 p.
Tomm, K., Az interventív (beavatkozó) interjúzás. In: Családterápiás olvasókönyv sorozat. I. kötet.
Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó, 2005.
Törések és kötések a magyar társadalomban (szerk. Elekes Zsuzsanna, Spéder Zsolt) Bp.: Andorka
Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég K., 2000. 239-327. p.
Tırey Zoltán: Az emberi öntudat forrása . Az agytól az elméig. OKKER Kiadó, Budapest,2004
Tringer László: A gyógyító beszélgetés, FER-Co. Kft, Váci ÁFÉSZ Nyomda, Vác, 1991.
Tringer László: A pszichiátria tankönyve
Tringer László: A Pszichiátria Tankönyve,
Tringer László: Gyógyító beszélgetés. SOTE Kiadványa, Budapest, 1992.
Vajda Zsuzsanna- Kósa Éva: Neveléslélektan. Osiris Kiadó, Bp., 2005.
Varga A. Tamás – Vercseg Ilona: Település – közösség – fejlesztés Bp. OKK. 1991.
Varga Domonkos: Kölyökkóstolgató Korona Média Print, Kaposvár, 1994.
Varga Domonkos: Tisztelt családom (-od, -ja) Móra Könyvkiadó, 1979.
Várkonyi Zs.: Baj van a gyermekemmel
Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam… (Coué Egyesület, Bpest, 1998.)
Várnagy Elemér – Várnagy Péter: A hátrányos helyzet pedagógiája Corvina Kiadó, Bp. 2000.
Várnagy Elemér (szerk.): A hátrányos helyzet szociálpedagógiája, JPTE Tanárképzı Intézet, Pedagógiai
Tanszék, Pécs, 1996.
Vas megye Biztonságáért program (Szerzıi kollektíva) Szombathely, 1998.
Vastagh Zoltán (szerk.): Kooperatív pedagógiai ismeretek az iskolában. III. JPTE, Tanárképzı Intézet
Pedagógia Tanszék, Pécs, 1998.
Védını c. folyóirat
VÉDİNİ folyóirat
Védını újság és az Esszencia c. továbbképzı folyóirat megadott példányai
Vekerdy Tamás: Az óvoda és az elsı iskolai évek a pszichológus szemével. Tankönyvkidó, Bp.: 1989.
Velkey és mtsi Gyermekgyógyászati praktikum 1994
Velkey Lász-ló: Csecsemı-, kisdedgondozás, nevelés. (Miskolc, Magyar Vöröskereszt 5.
Velkey László: Gyermekeink gondozása, nevelése (Medicina, Bpest, 1984.
Vera F.: Berkenbihl. Fordította: Nagy Imre Kommunikációs gyakorlatok. Trivium Kiadó, 1998.
Vetró Ágnes – William LI. Parry – Jones (szerk.): Gyermek- és ifjúságpszichiátria (kézikönyv)
(Gyermekeink Lelki Egészségéért Dél-Magyarországi Alapítvány és a Szent Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetem kiadványa, Szeged, 1996.)
Vetró Ágnes: Gyermek és Ifjúságpszichiátria – segítıknek. Szeged, 1998.
Vetró Ágnes: Gyermek és ifjúságpszichiátria, mentálhigiéne. Egészség-fejlesztés –Mentálhigiéné JGYF
Kiadó, Szeged, 1994.
Vikár Gy.: A serdülıkori válságok
Viktor Emanuel Frankl: Az ember az értelemre irányuló kérdéssel szemben. Kötet Kiadó, Bp.: 1996.
Viktor Emanuel Frankl: Orvosi lélekgondozás, Kötet Kiadó, Bp.: 1997.
Világvallások, Magyar Könyvklub, Bp.: 1999.
Villányi Györgyné: Az óvodáskor specifikumai a tanulási folyamat szemszögébıl, óvodai nevelés 1993/3
Vingender: Szociológiai alapismeretek, SE EFK
Virginia Satir: A család együttélésének mővészete. COINCIDENCIAKft. Budapest, 1999.
Vizi E. Sz., Altrichter F., Nyíri K., Pléh Cs. (szerk.): Agy és tudat. Budapest, BIP, 2002
Vízvári László szerk.: Egészségtan. Mőszaki Kvk. Bp.: 1996.
Wessely (szerk.): A kutúra szociológiája, Osiris Bp., 1998.

Csordás Ágnes 2007

kutatási melléklet

17

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

10.sz. melléklet

Willi, J., Az összejátszás mint a házasságpszichológia és házaspárterápia alapjelensége. In: Buda (szerk.)
Pszichoterápia. Gondolat Kiadó, Bp.
www.apolasiegyesulet.hu
www.apolok.hu
www.eti.hu
www.icn.ch
www.meszk.hu
Zoltán Zsófia: Mit egyen a gyermek? (Anonymus Csop. 1994.)
Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai
Zombori Gyula: Szociálpolitika (Hilscher Rezsı Szociálpolitikai Egyesület, Bpest, 1994.)
Zrínszky László: Neveléselmélet. Mőszaki Könyvkiadó, Bp., 2002.
Zrínyi Miklós: Mővészet és tudomány viszonya az ápolásban
Zsidi Zoltán: Hagyjuk sorsára? Magatartászavar fiatalkorban. (Nemzeti Tan-könyv-ki-adó, Bpest, 1997.)
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TOVÁBBKÉPZİ TANFOLYAM VÉDİNİK SZÁMÁRA
1992. február 24-28.
1992. február 24. Hétfı
Helye: OTE Nıvérszálló
10:00

Megnyitó

10:10-11:20

Új módszerek a terhesgondozás gyakorlatában
Dr. Konczwald László fıorvos

11:30-13:00 A gyermeknıgyógyászat mindennapos gondjai a védınıi munkában
Dr. Örley Judit fıorvos
13:00-14:00

Ebéd

14:00-15:30

Koraszülöttek korszerő ellátása, utógondozásuk
Dr. Mészáros József adjunktus

15:40-16:30

Az új társadalombiztosítási rendszer bemutatása
Társ. Bizt. Igazgató

1992. február 25. Péntek
Helye: Szabadsághegyi Gyermek Szanatórium Bp. XII. Eötvös u. 2.

8:30-10:00

Neurorehabilitáció újszülött és csecsemıkorban
Dr. Csider Erika adjunktus

10:10-11:30

A gyermekpulmonológia aktuális kérdései
Dr. Madách Ádám adjunktus fıorvos

11:40-13:00 Krónikus beteg-gondozás különös tekintettel a kardiológiai esetekre
Dr. Simon György fıorvos
13:00-14:00 Ebéd
14:00-

Pethı Intézet XII. Kútvölgyi u. 6.

1992. február 26. Szerda
Helye: OTE Nıvérszálló

9:00-10:00

Az anyasággal kapcsolatos neurotikus állapotok
Dr. C. Molnár Emma pszichológus

10:00-11:00 Az új élet kihordása, szülés, születés
Dr. Losonczi Ágnes szociológus
Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

1

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

11.sz. melléklet

11:10-12:00 Védınık – a terhes szemével
H. Sas Judit szociológus
12:00-13:00 Ebéd
13:00-14:00 A csecsemıhalandóság néhány szociológiai vonatkozása
Boócné Sáfár Gyöngyi kutatásszervezı
14:10-15:10 Halmozott élethátrányok
Honák Katalin szociológus

1992. február 27. csütörtök
Helye: OTE Nıvérszálló

9:00-10:00

Praenatalis diagnosztikai eljárások
Dr. Papp Csaba tanársegéd

10:00-11:30 A leggyakoribb szemészeti elváltozások
Dr. Sebestyén Ibolya
11:30-13:00 Beszédhibák, hangképzési zavarok
Dr. Pataki László adjunktus
13:00-14:00 Ebéd
14:00-15:30 AIDS
Dr. Jelenik Zsuzsa adjunktus
15:30-

Család: Szövetség vagy versengés?
Gulyás Lóránt szociológus

1992. február 28. Péntek
Helye: OTE Nıvérszálló

9:00-10:00

Család: Szövetség vagy versengés?
Gulyás Lóránt szociológus

10:40-12:30 Somatometria
Dr. Örley Judit fıorvos
12:30

Zárás
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Védını képzés-továbbképzés a jogszabályi elıírások tükrében
1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyrıl
115. § (1) Az egészségügyi képzés feladata olyan szakemberek képzése, akik ismereteik,
képességeik és készségeik alapján képesek szakmai képzettségüknek megfelelı egészségügyi
feladatok ellátására.
Védını képzési szak 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet ( Fıiskolai, egyetemi szint) 2007-ig
Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak 2007-tıl

(2) Az egészségügyi szakképzés feladata a képzési fokoknak és szinteknek megfelelı elméleti
és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása.
(3) A továbbképzés feladata a megszerzett ismeretek és készségek folyamatos szinten tartása
és fejlesztése a tudomány korszerő színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek
megfelelıen.
Védını:
Kiemelt tudomány területek:
Egészségügyi ellátási szükségletek:
Szülészet
Szőrés, gondozás
Gyermekgyógyászat
Korai fejlesztés
Népegészségügy
Tanácsadási jártasság
Pszichológia
Kommunikáció
Pedagógia
Csoportos egészségfejlesztés
(4) A fıiskolai szintő egészségügyi alapképzésben szakképesítést szerzett egészségügyi
dolgozók fıiskolai vagy egyetemi szakirányú továbbképzésben, illetve szakirányú
szakképzésben vehetnek részt.
Védını: (lehetıségek egyéni döntés alapján)
Szakirányú szakképzés:
Szakirányú továbbképzés:
családvédelmi szolgálat védınıje
iskolavédını
életmódtanácsadó
családgondozó védını
babamasszázs oktató
kórházi védını
egészségügyi oktató
szoptatási tanácsadó
egészségügyi menedzser
szülıi szerepre, szülésre felkészítı egészségtan tanár
perinatális tanácsadó
Eü. Tv 116. § (1) Az egészségügyi szakképzés alap-, közép- és felsıfokú szakképzés
keretében, valamint egyetemi és fıiskolai szinten történik, a szakképzésre és felsıoktatásra
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelıen.
(2) A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok
képzésének (felsıfokú szakirányú szakképzés) és továbbképzésének - beleértve más
felsıfokú végzettséggel rendelkezık egészségügyi szakirányú és továbbképzését is szabályait az egészségügyi miniszter a szakmai kamarákkal egyeztetve rendeletben
szabályozza.
(3) Az egészségügyi képzés és továbbképzés a szakmai képzés biztosításához szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezı oktatási intézményekben, illetve egészségügyi
szolgáltatóknál, továbbá az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott
szakmai feltételeknek megfelelı intézményekben történik.
Védını:
Egyetemek Egészségügyi Fıiskolai Karai (SE, SZOTE, PTE, ME) (képzés, továbbképzés)
Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Intézet (csak továbbképzés)
Magyar Védınık Egyesülete ( lajstromszám: AL 1333) (csak továbbképzés)
Csordás Ágnes 2007.
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Egyéb, az ESZTB által minısített továbbképzést folytató intézet, vállalkozás, alapítvány, egyesülete, ÁNTSZ
(csak továbbképzés)

117. § (1) Az egészségügyi képzés, továbbképzés, szakképzés, felsıfokú szakirányú
szakképzés és továbbképzés tekintetében az egészségügyi miniszter döntés-elıkészítı,
véleményezı, javaslattevı testületeként Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési
Tanács (a továbbiakban: ESZTT) mőködik, amely ellátja a (2) bekezdésben, valamint az
egészségügyi miniszter rendeletében meghatározott feladatokat.
(2) Az ESZTT
a) véleményezi valamennyi, az egészségügyi szakképzést, továbbképzést érintı jogszabály
tervezetét;
b) véleményezi az egyetemi, fıiskolai szintő egészségügyi alapképzésben az államilag
finanszírozott hallgatói keretszámokat, illetıleg azok megosztását;
c) közremőködik a szakorvos-, szakgyógyszerész- és szakfogorvosképzés, valamint az
egészségügyi dolgozók továbbképzése szakmai feltételeinek, egységes elveinek és
programjainak meghatározásánál és ezeket országosan minısíti és összehangolja,
d) külön jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a felsıfokú szakirányú
szakképzéssel kapcsolatos feladatokat.
(3) Az ESZTT-ben - az egészségügyi miniszter rendeletében foglaltak szerint - biztosítani
kell
a) a képzésben, továbbképzésben részt vevı felsıoktatási intézmények,
b) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsıfokú szakképzését koordináló intézmény,
c) az egészségügyben mőködı szakmai kamarák, ezek hiányában az érintett reprezentatív
szakmai szervezetek,
d) a szakmai kollégiumok
képviseletét.
(4) Az ESZTT munkájában meghívottként részt vesz az Oktatási Minisztérium
képviselıje.
118. § (1) Az egészségügyben dolgozóknak joguk van szakképzésben, szakirányú
szakképzésben és továbbképzésben részt venni. Jogszabály továbbképzést kötelezıen
elıírhat, a továbbképzésben történı részvétel feltételeinek egyidejő meghatározásával.
[28/1998. (VI. 17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének
szabályairól]
Védını: A képesítés megszerzését követıen (védınıi oklevél) az alapnyílvántartásba való
felvétel alapján [18/2007. (IV. 17.) EüM r.az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személyek alap- és
mőködési nyilvántartásáról ] a mőködési nyilvántartásba vétellel megkezdıdik az egészségügyi
szakdolgozók folyamatos továbbképzési kötelezettsége (életen át tartó tanulás) Jelenleg a
mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges ismeretek megszerzése (5 éves
ciklusokban) koordinálatlan, nem felel meg az egész életen át tartó tanulás magyarországi
stratégiájában megfogalmazott elvárásoknak, finanszírozása esetleges, nélkülöz minden
törekvést az esélyegyenlıségre, ezért sürgısen felülvizsgálatra szorul! A jogszabály nem
jelöl meg a szakdolgozóknak konkrétan kötelezı továbbképzést
(2) Az egészségügyi miniszter az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának biztosítása
érdekében részt vesz az egyetemi és fıiskolai szintő alapképzések képesítési
követelményeinek meghatározásában.
(3) Az egészségügyi miniszter meghatározza az egyes alap-, közép- és felsıfokú
szakképesítések, valamint a felsıfokú szakirányú szakképesítések képesítési feltételeit és
követelményeit.
Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

2

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

12. sz. melléklet

Védını:
[36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet, 15/2006. (IV. 3.) OM r. az alap- és mesterképzési
szakok képzési és kimeneti követelményeirıl]
Az állam felelıssége a lakosság egészségi állapotáért
141. § (1) Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között - felelıs a lakosság
egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer
kialakításával lehetıvé váljon a közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk
megırzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékő
helyreállítása.
(2) Az állam felelısségének tartalma:
a) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához az egészségügyi
ellátórendszer megfelelı mennyiségő, minıségő, eloszlású, összetételő és hatékonyságú
mőködése általános (szervezési, intézményi, oktatási, kutatási) feltételeinek megteremtése,
mőködtetésének biztosítása,
b) az egyén egészségügyi ellátáshoz való joga gyakorlásához a kötelezı egészségbiztosítási
rendszer mőködtetésének biztosítása,
c) az emberi méltóság és az önrendelkezési jog teljes körő védelme és biztosítása az
egészségügyi intézményrendszer mőködése során,
d) az egészségpolitikai cél-, feladat- és eszközrendszer meghatározása és érvényesítése.
(3) Az állam felelıssége körében az állam kötelezettségét képezi különösen
a) az egészségmegırzés és egészségfejlesztés alapvetı feltételeinek biztosítása,
b) az egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyi ellátási kötelezettség és felelısség
meghatározása,
c) az egészségpolitika céljait szolgáló finanszírozási, fejlesztési és információs rendszer
kialakítása és fejlesztése,
d) az egészségügyi szolgáltatások szakmai feltételrendszerének meghatározása, ideértve
az egészségügyi szolgáltatások minıségének biztosítását és ellenırzését is,
e) az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása,
feltételeinek biztosítása,
f) az egészségügyi kutatási tevékenység támogatása, szervezése és koordinálása,
g) az egészséges életmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe
történı integrálása,
h) az e törvényben meghatározott esetekben a közérdek védelme az egyéni érdekekkel
szemben,
i) az egyéni és a társadalmi érdekek összehangolása a ritka, a kiemelkedı költségigényő,
illetve az új módszerek és eljárások alkalmazásánál,
j) a katasztrófa-egészségügyi ellátás, a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás,
k) a népegészségügyi és az egészségügyi igazgatási tevékenység feltételeinek biztosítása.
A napjainkban zajló egészségügyi átalakulás igen felbolygatta az eddigi megszokott
struktúrát, ellátást minden ellátási szinten (alap-, járó-, fekvıbeteg ellátás). Az átalakuló
ellátási formák, finanszírozás, minıségi elvárások nem kedveznek az életen át tartó tanulás
elveinek befogadására, megvalósulására. Ennek ellenére fontos, hogy ne tegyünk le a
megvalósítás lehetıségérıl.
A szakmai presztizs, megbecsültség alapvetı pillére a jó szakmai teljesítmény, melynek
alapja a biztos, tudományosan megalapozott, naprakész tudás a szakemberek oldaláról,
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az egyén oldaláról pedig a minden körülmények között meglévı igény a mind több tudás
felhalmozására a kiegyensúlyozott, egészséges, tevékeny élet érdekében.
További jogszabályok, melyek befolyásolják az elfogadható továbbképzéseket
2001. évi CI tv felnıttképzésrıl
22/2004 Korm r.
a felnıttképzést folytató intézmények és a felnıttképzési programok
akkreditációjának szabályairól
24/2004. FMMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

381/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a többciklusú felsıoktatási képzési szerkezet
bevezetésének egyes szabályairól szóló
13/2006 SzMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállaló részére szervezett
képzéssel teljesítı hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeirıl és az elszámolás
szabályairól

233/2000. (XII. 23.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény egészségügyi ágazatban történı végrehajtásáról
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Védınık számára meghirdetett ismert továbbképzések (a teljesség igénye nélkül)

Továbbképzés címe

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

6512-1/2006

35

PLE-233

A

10695-1/2006

40

PLE-235

A

A várandósság, gyermekfogadás korszerő ismereteinek átadása. Az
újszülött fogadása, kizárólagos szoptatás támogatása. Az elsı hónapok
legfontosabb eseményei és a problémák megelızése, kezelése

Folyamatban

A

Beszéd és nyelvfejlıdés a kommunikáció fejlıdése 0-3 éves korban. A
kommunikáció normális fejlıdése a beszédet megelızı és követı
idıszakban, magatartás és játékszint fejlıdése. A mozgás és észlelés
fejlıdési szakaszai összevetve a beszédfejlıdéssel. A szülı és
gyermek kommunikációjának fejlıdése. Az észlelési és fejlıdési
zavarok felismerése, megfigyelési és vizsgálati
módszerek
megismerése.
Az ısi indiai masszázs izomlazító technikái (relaxáció). Svédmasszázs
vérkeringést fokozó hatása (stimuláció) , reflexológiai mozdulatok,
jógaelemeket is tartalmazó dinációs gyakorlatok betanítása a
szülıknek..
A tudományos ismereteken alapuló szoptatástámogatás, módszerek,
gyakorlati ismeretek a támogató szakemberek számára.

6511-1/2006

34

PLE- 232

A

9489-1/2006

40

PLE-236

A

Képzési cél, képzés tartalma

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

VÁRANDÓSSÁG -SZÜLÉS
Szülıi szerepre-, szülésre
felkészítés testi, lelki szellemi
tréningje
Megelızés és a leszokás
támogatása - avagy mit tehet
a védını a nemdohányzó
életmódért
Egészséges életkezdet

A várandósság, szülés, gyermekágy idıszakának anatómiája,
pszichofiziológiai jellemzıi. Az egészséges életmód, a szüléskörüli
idıszakkal kapcsolatos ismeretátadás módszerei. Ajánlott relaxációs
módszerek. Anyai attitőd változása
Bizonyítékon alapuló ismeretek összefoglalása. Szemléletváltozás a
tanácsadás és az életmód-befolyásolás terén. Csoportos fogalakozások
Bonyolítása, Kommunikácós gyakorlatok (NLP). Szerepjátékok.

42 óra

40 óra

I.

MAVE

I-II.

MAVE

30

30
40 óra

I-II.

MAVE

I-II.

MAVE

I.

MAVE

B

CSECSEMİ - KISDEDKOR
Nyelv és kommunikáció
zavarainak felismerése

Támogatás és megelızés a
Babamasszázs segítségével
Korszerő szoptatási ismeretek

14012-1/2005

40
A

40 óra

40 óra

20
40 óra

I.

Szoptatásért
magyar
Egyesület
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Továbbképzés címe

Csecsemı Szülı Konzultáció

Képzési cél, képzés tartalma

Az új csecsemıkutatás, klinikai tapasztalatok igazolják a korai
prevenció és intervenció fontosságát. A csecsemı-szülıkonzultáció,
terápia lehetıséget teremt, hogy a gyerekek korai regulációs és
viselkedési zavarai az elkövetkezı években ne alakuljanak át
pszichoszomatikus betegségekké, beilleszkedési és magatartászavarrá.
A fejlıdés-pszichológia és a metodikai ismeretek mellett a képzés
során az esettanulmányok a gyakorlati tapasztalatok erısítik

13.sz.melléklet

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

12482-1/2006

40

SE-2006-

A

100 óra

I.

40
A

40 órás
I
4x 5 óra

folyamatban

Az ontogenetikus fejlıdés
menete

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

OGYEI

07/00290

Megújítás alatt

A megváltozott fejlıdés korai
felismerése

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

Dr. Vass
Miklós
Alapítvány
BHRG
Alapítvány
Dr. Lakatos
Katalin

ISKOLÁSKOR
Élj egészségesen – iskolai
egészségnevelésre felkészítı t.

Szakma-specifikus korszerő
ismeretek iskolavédınık részére

Egészség-megırzési ismeretek, játékos gyakorlatok megismerése,
elsajátítása korcsoportonként 1-8 osztályosok számára. Az
egészségnevelés, fejlesztés fogalma, típusai szervezési ismeretek. A
drogfogyasztás megelızésének lehetıségei. A szerfogyasztás
felismerése, tünetei, teendık. Iskolai drogprevenció
Az iskolavédınık számára olyan magas szintő elméleti és gyakorlati
ismeretek átadása, melyeknek elsajátítása képessé teszi ıket az iskolai
szőrıvizsgálatok szakszerő elvégzésre, , az egészségnevelésben
történı aktív közremőködésre, és minden olyan prevenciós
tevékenység ellátására, melyek az általános iskolába járópopuláció
egészségvédelmét szolgálja.

18352-1/2006
PLE-230

11636 –1/2006
PTE-EFK

2160-1/2006

Közösségi egészségfejlesztés
módszerei

40
A

37

40 óra

I.

30
MAVE

40 óra

I.

PTE

A

39
A

60 óra

I.II

Gyıriek
Egészségéért
Közhasznú
Egyesület

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

Továbbképzés címe

Védını szerepe a
multidiszciplináris iskolaegészségügyi ellátásban

Képzési cél, képzés tartalma

13.sz.melléklet

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

Iskola-egészségügy m unka teljes áttekintése

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

40 óra

I-II.

DE
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

40 óra

I-II.

(Wenhard A.)

A

Iskolai szőrıvizsgálatok

készülıben

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

A
ÁLTALÁNOS
Szakmaspecifikus Korszerő
ismeretek oktató védınık
részére
A prevenció (lakossági), szőrés
és gondozás jelentısége az
egészségügyben

Másság és tolerancia az
egészségügyben

Az oktató védınık számára olyan magas szintő elméleti és gyakorlati
ismeretek átadása, melyeknek elsajátítása képessé teszi ıket védını
szakos fıiskolai hallgatók oktatására, a hallgatók gyakorlatának
szervezésére és irányításáar.
Megismerik a résztvevık a preventív szemléletet tükrözı , az ország
egészségügyi állapotát jellemzı, nagy mortalitású, nem fertızı
betegségek epidemiológiáját kutató módszereket, szőrıvizsgálatokat,
annak jelentıségét. Megismerik a betegségek megelızést, és korai
felismerését szolgáló szőrıvizsgálatokat, és az igénybevételükkel
kapcsolatos eljárások rendjét. Tüdıszőrés, nıgyógyászati rákszőrés,
csontritkulás
vizsgálat,
magasvérnyomás,
cukorbetegség,
alapvizsgálatok, endoszkópos eszközök használata, férfi nemi szervek
szőrıvizsgálata
Az egészségügyi szakemberek munkájának hatékonyabbá tétele a
kölcsönös tiszteleten alapuló segítı kapcsolat erıforrásaként való
mőködtetése, , mind a beteg, mind az egészségügyi szakemberek
számára. Megismerik az elıítélettel és a toleranciával kapcsolatos
fogalmakat, a jelenségek szociálpszichológiai hátterét , annak
érdekében, hogy megértsék azok mőködését, és ezáltal munkájuk
során hatékonyabb interperszonális együttmőködésre és toleránsabb
viselkedésre legyenek képesek.

A védını mentálhigiénéje

A cigány kisebbség
Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

39

40 óra

PTE

A

40 óra

DE
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

A

22145-1/2006

36

44 óra

DE
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

A

20

Megújítás alatt

36

18953-1/2004

A

Megújítás alatt

38

40 óra I.
40 óra

I-II.

MAVE

MAVE

3

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

Továbbképzés címe

Képzési cél, képzés tartalma

mentálhigiénéje
A táplálkozástudomány aktuális
kérdéseinek interdiszciplináris
megközelítése címő
továbbképzés

A táplálkozástudomány, az ehhez kapcsolódó prevenció és gondozás
fıbb területeinek legújabb eredményeit dolgozza fel. Bemutatja
továbbá az önmenedzselés a tudományos információszerzés
lehetıségeit. A témához kapcsolódó termékbemutatóval workshopokkal, esetbemutatókkal szélesíti a résztvevık ismereteit.

A gyermekbántalmazás
felismerése az egészségügyben
– a segítségnyújtás lehetıségei
Hatékony kommunikáció és
kapcsolatteremtés

Videotréning

Segítı kommunikáció, az
emberi kapcsolatfejlesztés
lehetıségei
Általános és orális egészség

Csordás Ágnes 2007.

13.sz.melléklet

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

18955-1/2005

A

14827-1/2006

40

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

42 óra

I.II.

SE Dietetika
Tandzék

40 óra

I-II.

EM csoport
Eü.
Menedzsment
fejlesztı kft

A

2726-1/2006

37
A

Megfelelı emberi készségek elsajátítására nyílik lehetıség (empátia,
sikeres kapcsolatteremtés, meggyızı fellépés, rugalmas érvelés,
stb.)Jó munkahelyi team kiépítésének technikája. A jó
kommunikációs technika, mint módszer elengedhetetlenül szükséges
a versenyképes pozíció megtartásához, különösen a humán
szolgáltatás fennmaradásához.
A tréning végére a résztvevık tudatosan és érzékenyebben képesek
figyelni kommunikációjuk elemeire. Tudatosabbá vált
kommunikációs készségeik révén javul szakmai munkájuk minısége,
önreflexiójuk és szakmai kompetenciájuk mélyül.
Az egészségügyi szakemberek munkájának hatékonyabbá tétele, a
kölcsönös tiszteleten alapuló segítı kapcsolat erıforrásként
mőködjön, , a gondozott, a beteg, és az egészségügyi szakember
számára. A pozitív érzelmi atmoszféra segítse a rászoruló emberek
gyógyítását végzık körében.
A preventív fogorvoslás szakdolgozói feladatainak elméleti és
gyakorlati tudnivalóinak áttekintése. Az orális egészségtámogatás
legújabb tudományos evidenciákon alapuló témaköreinek tárgyalása.
A különbözı szakmaterületeken dolgozók együttmőködésének
elısegítése. A rizikó-startégián alapuló caries, paradontitis, és
szájüregi daganatok megelızése, fogászati várandós-gondozás,az
általános és sztomatológiai egészségi kockázati tényezık
összefügései.
Kutatási melléklet

Megújítás alatt

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

20 óra

Vitarex/MAVE
15

Megújítás alatt

35

30 óra

Videótréning
Egyesület

A
32

40 óra

DE
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

A

2143-1/2007

10
B

5 óra

I.II.

Gyermekeink
Egészséges
Fogaikért
Egyesület

4

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között

Továbbképzés címe

Biotáplálkozás, biotermékek,
ökológiai gazdálkodás,
egészségtámogató ismeretek
A védınıi hálózat szerepe az
egészséges életmód
kialakításában

Képzési cél, képzés tartalma

Természetes és iparilag manipulált élelmiszerek Mindennapi mérgek,
adalékanyagok, nehézfémek, egyéb szennyezıdések. Öko-termékek
fogyasztása a terhesség és a szoptatás idıszakában. Táplálkozási
szokások kialakulása. Öko-gazdálkodás alapjai.
Helyünk a világban, Az egészséges életmód, Táplálkozás, korszerő
étrend, rendszeres fizikai aktivitás szerepe az egészséges életmódban.
Stressz kezelés.

Kommunikáció lehetıségei a gondozottak körében. Közösségi
egészséggondozás. Minıségi elemek a védınıi munkában. A védını
mentálhigiénéje.
A családtervezéssel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás biztosítása a
Családvédelmi szolgálat
lakosság számára , annak érdekében, hogy akkor és annyi gyermek
feladataira felkészítı szakirányú szülessen, amikor a pár szeretné és akkor, amikor egészségi állapotuk
tanfolyam
és a körülményeik a legmagasabbak a gyermek fogadásához.. Ifjúsági
házasság elıtti tanácsadás, Tanácsadás nem kívánt terhesség
megelızése érdekében, Tanácsadás a gyermekvállalás egészséges
utód érdekében, Terhességmegszakítás elıtti tanácsadás
Kihívások és lehetıségek a
védınıi gondozásban

Egészségügyi Vállalkozási
alapismeretek

13.sz.melléklet

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

9631-1/2006

40

PLE-234

A

11528-1/2006

8

PLE-229

B

187696-1/2006

10

PLE-231

B

16495-1/2006

40

48 óra

5 óra

5 óra
40 óra

A

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

I.

MAVE

I-II.

MAVE

I.

MAVE

ÁNTSZ / Dr.
Boros Mária
20

4128-1/2006

40

40 órás

SZOTE

A

Innovatív módszerek a
hátrányos helyzető és roma
lakosság esélyeinek javításáért

36
A

Elsısegélynyújtás

Lakóhelyi Rehabilitáció
A védını szerepe a
gyermekkori komplex
lakóhelyi rehabilitációban
Csordás Ágnes 2007.

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

40 órás

Sárospatak
Városi
Önkormányzat
Rendelıintéze
te

Kidolgozás alatt

OTH

Kidolgozás alatt

ME
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

Kutatási melléklet
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Továbbképzés címe

Képzési cél, képzés tartalma

13.sz.melléklet

Regisztrációs
száma
Programakkr.
lstromszám

Pont/
típus

Óraszám

Témacsoport
I. primer
II. secunder
III. tercier

Indítási
létszám
(fı)

Szervezı

Kidolgozás alatt

Védını munkaszervezés

30

(hosszú távollét után
visszatérés)
Kidolgozás alatt

Környezet egészségkárosító
szerepe
Felkészülés felkészítés az
apaszerepre

Csordás Ágnes 2007.

Mit jelent a férfi életében a születendı gyermek. Hogyan
kommunikáljunk a férfiakkal. Társkapcsolatokat meghatározó
élmény. Apaszerepek, az adás élménye. Férfi életszakaszok.

Kutatási melléklet

Kidolgozás alatt

5 óra

Zökdy Pál

6

Védınıkéápzés és továbbképzés 1975-2006. között

14- sz. melléklet

Felmérés a védınık élet- és munkakörülményeirıl
OALI 2002.
Országos összesítı
Feldolgozott kérdıívek száma

=

3938 fı

22-24 éves
25-35 éves
36-49 éves
50 év felett

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

245 fı
1015 fı
1520 fı
1158 fı

6,2%
25,8%
38,6%
29,4%

Nem válaszolt
a kérdésre

hajadon
házas
elvált
özvegy

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

650 fı
2702 fı
381 fı
205 fı

16,5%
68,6%
9,7%
5,2%

Nem válaszolt
a kérdésre

saját
fıbérleti
szolgálati
egyéb

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

3026 fı
52 fı
318 fı
536 fı

76,8%
1,3%
8,1%
13,6%

Nem válaszolt
a kérdésre

291 fı
829 fı
984 fı
1831 fı

7,4%
21,1%
25,0%
46,5%

Nem válaszolt
a kérdésre

1. Életkora:

0 fı

0,0%

2.Családi állapota:

0 fı

0,0%

3. Lakáskörülményei:

6 fı

0,2%

4. Lakásban/házban együtt élık száma:
1 fı
2 fı
3 fı
3 fınél több

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

3 fı

0,1%

5. Volt-e Ön az elmúlt évben színházban, moziban, hangversenyen, kiállításon?
igen
nem
anyagi ok miatt nem
nem igényli

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

3035 fı
626 fı
266 fı
8 fı

77,1%
15,9%
6,8%
0,2%

Nem válaszolt
a kérdésre

3406 fı
530 fı

86,5%
13,5%

Nem válaszolt
a kérdésre

3 fı

0,1%

6. Jár-e Önnek napilap, folyóirat, szakmai lap?
igen
nem

(1.)
(2.)

2 fı

0,1%

7. Milyen idıközönként olvas könyvet?
rendszeresen
ritkán
soha

(1.)
(2.)
(3.)

2335 fı
1575 fı
22 fı

59,3%
40,0%
0,6%

Nem válaszolt
a kérdésre
6 fı

0,2%

Védınıképzés továbbképzés 1975-2006

kutatási melléklet

Csoprdás Ágnes

Védınıkéápzés és továbbképzés 1975-2006. között

14- sz. melléklet

8. Egészségi állapot milyen (saját megítélése szerint)?
igen jó
elég jó
gyenge
rossz

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

535 fı
2877 fı
439 fı
74 fı

13,6%
73,1%
11,1%
1,9%

Nem válaszolt
a kérdésre

nem, soha
nem, leszoktam
igen, alkalmanként
igen, rendszeresen

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

2772 fı
493 fı
305 fı
367 fı

70,4%
12,5%
7,7%
9,3%

Nem válaszolt
a kérdésre

közalkalmazott
KHT
vállalkozó
egyéb

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

3819 fı
32 fı
31 fı
52 fı

97,0%
0,8%
0,8%
1,3%

Nem válaszolt
a kérdésre

nyelvvizsgával rendelkezik
kommunikációs szinten beszél

(1.)
(2.)

606 fı
1151 fı

15,4%
29,2%

Nincs
nyelvismerete

13 fı

0,3%

9. Dohányzik-e?

1 fı

0,0%

10. Alkalmazása:

4 fı

0,1%

11. Nyelvismerete:

2181 fı

55,4%

12. Munkahely:
falu
község
város
nagyváros
falu és község
község és város
város és nagyváros
nagyváros és falu
falu és város
község és nagyváros

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
-

420 fı
1030 fı
1644 fı
770 fı
10 fı
39 fı
0 fı
0 fı
19 fı
0 fı

10,7%
26,2%
41,7%
19,6%
0,3%
1,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%

Nem válaszolt
a kérdésre

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)

601 fı
207 fı
97 fı
46 fı
19 fı
20 fı
2781 fı

15,3%
5,3%
2,5%
1,2%
0,5%
0,5%
70,6%

Nem válaszolt
a kérdésre

6 fı

0,2%

13. Körzet: kapcsolt községek száma:
egy
kettı
három
négy
öt
hat
nincs kapcsolt község

Védınıképzés továbbképzés 1975-2006

kutatási melléklet

167 fı

4,2%

Csoprdás Ágnes

Védınıkéápzés és továbbképzés 1975-2006. között

14- sz. melléklet

14. Körzet lélekszáma:
100-200 fı
201-300 fı
301-400 fı
401-500 fı
501-< fı

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)

52 fı
298 fı
722 fı
643 fı
2106 fı

1,3%
7,6%
18,3%
16,3%
53,5%

Nem válaszolt
a kérdésre
117 fı

3,0%

15. Körzetben a gondozott családok száma:
< 100
101-200
201-300
301-<

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

46 fı
792 fı
1719 fı
1229 fı

1,2%
20,1%
43,7%
31,2%

Nem válaszolt
a kérdésre

van
nincs

(1.)
(2.)

611 fı
3291 fı

15,5%
83,6%

Nem válaszolt
a kérdésre

152 fı

3,9%

16. Van-e másodállása?

36 fı

0,9%

17. Helyettesítést végez:
igen
nem

(1.)
(2.)

1196 fı
2715 fı

30,4%
68,9%

Nem válaszolt
a kérdésre
27 fı

0,7%

18. Közlekedési lehetıség a körzetben:
gépkocsi
autóbusz
vonat
motor
kerékpár
gyalog
egyéb
1 közlekedési lehetıséget jelölt meg:
2 közlekedési lehetıséget jelölt meg:
3 közlekedési lehetıséget jelölt meg:
3-nál több közlekedési lehetıséget jelölt meg:

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)
(6.)
(7.)

1134 fı
1510 fı
69 fı
205 fı
1891 fı
2189 fı
113 fı

28,8%
38,3%
1,8%
5,2%
48,0%
55,6%
2,9%

-

1730 fı
1369 fı
614 fı
193 fı

43,9%
34,8%
15,6%
4,9%

(1.)
(2.)

2766 fı
1128 fı

70,2%
28,6%

Nem válaszolt
a kérdésre
32 fı

0,8%

19. Útiköltség térítést kap-e?
igen
nem

Nem válaszolt
a kérdésre
44 fı

1,1%

Védınıképzés továbbképzés 1975-2006

kutatási melléklet
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14- sz. melléklet

20. Kap-e területi pótlékot?
igen
nem

(1.)
(2.)

3079 fı
821 fı

78,2%
20,8%

Nem válaszolt
a kérdésre
38 fı

1,0%

21. Étkezési lehetısége:
van
nincs

(1.)
(2.)

2256 fı
1652 fı

57,3%
42,0%

Nem válaszolt
a kérdésre
30 fı

0,8%

22. Étkezési térítést kap:
igen
nem

(1.)
(2.)

3497 fı
416 fı

88,8%
10,6%

Nem válaszolt
a kérdésre
25 fı

0,6%

23. Kapott-e kitüntetést pályafutása során?
igen
nem

(1.)
(2.)

833 fı
3079 fı

21,2%
78,2%

Nem válaszolt
a kérdésre
26 fı

0,7%

24. Elégedett-e pályaválasztásával?
igen
nem

(1.)
(2.)

3064 fı
796 fı

77,8%
20,2%

Nem válaszolt
a kérdésre
78 fı

2,0%

25. Mit gondol, az Ön hivatásának milyen az erkölcsi megítélése a gondozottak részérıl?
kiemelkedı
közepes
alacsony

(1.)
(2.)
(3.)

912 fı
2761 fı
192 fı

23,2%
70,1%
4,9%

Nem válaszolt
a kérdésre
73 fı

1,9%
26. Mit gondol, az Ön hivatásának milyen az erkölcsi megítélése szakmai és munkáltatói körben?
kiemelkedı
(1.)
479 fı
12,2%
Nem válaszolt
közepes
(2.)
2673 fı
67,9%
a kérdésre
alacsony

(3.)

705 fı

17,9%

81 fı

2,1%
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27. Szükség van-e változtatásra a védınıi ellátás jövıjét illetıen?
nem
igen, a képzésben
igen, a struktúrában
igen, a finanszírozásban
igen, egyéb dolgokban

(1.)
(2.)
(3.)
(4.)
(5.)

139 fı
1023 fı
1959 fı
2672 fı
995 fı

3,5%
26,0%
49,7%
67,9%
25,3%

A változtatás szükségességét jelölık közül több választ is megjelölt:
2028 fı

51,5%

Nem válaszolt
a kérdésre
69 fı

1,8%

28. Kap-e ruhapénzt?
igen
nem

(1.)
(2.)

2888 fı
1023 fı

73,3%
26,0%

Nem válaszolt
a kérdésre

-

796 fı
350 fı
478 fı
239 fı
858 fı
167 fı

27,6%
12,1%
16,6%
8,3%
29,7%
5,8%

0,7%

(1.)
(2.)

1444 fı
2455 fı

36,7%
62,3%

Nem válaszolt
a kérdésre

27 fı

Az igen választ adók közül:
< 10 000
10 001-15 000 között
15 001-20 000 között
20 001-25 000 között
25 001 <
Nem írt be összeget

29.Kapott-e jutalmat 2001. évben?
igen
nem

39 fı

Az igen választ adók közül:
< 10 000
10 001-20 000 között
20 001-30 000 között
30 001 <
Nem írt be összeget

-

171 fı
357 fı
279 fı
391 fı
246 fı

11,8%
24,7%
19,3%
27,1%
17,0%

1,0%

(1.)
(2.)

377 fı
3549 fı

9,6%
90,1%

Nem válaszolt
a kérdésre

30. Tanul-e jelenleg?
igen
nem

12 fı

Az igen választ adók közül:
tanfolyamon
fıiskolán
egyetemen
nem nevesítette

Védınıképzés továbbképzés 1975-2006

-

212 fı
90 fı
29 fı
46 fı
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31. Rendelkezik-e postgraduális szakképesítéssel?
igen
nem
Az igen választ adók közül:
családgondozó szakvédını
egészségügyi menedzser
mentálhigiénés védını
ifjúsági védını
egészségtan tanár
népegészségügyi fıiskola
egyéb
nem nevesítette

(1.)
(2.)

711 fı
3188 fı

18,1%
81,0%

Nem válaszolt
a kérdésre
39 fı

-

397 fı
29 fı
96 fı
10 fı
2 fı
1 fı
130 fı
46 fı

55,8%
4,1%
13,5%
1,4%
0,3%
0,1%
18,3%
6,5%

1,0%

114 fı
90 fı
265 fı
785 fı
2371 fı

2,9%
2,3%
6,7%
19,9%
60,2%

Nem válaszolt
a kérdésre

32. Mikor vett részt utoljára továbbképzésen?
1998-ban vagy elıtte
1999-ben
2000-ben
2001-ben
2002-ben
Nem vett részt továbbképzésen

-

vagy nem vett részt

továbbképzésen
313 fı

7,9%

33. Van-e igénye egyetemi szintő védınıképzésre?
igen
nem

(1.)
(2.)

1445 fı
2422 fı

36,7%
61,5%

Nem válaszolt
a kérdésre
71 fı

1,8%

34. Ha igen, elvégezné-e?
igen
nem

(1.)
(2.)

1323 fı
115 fı

91,6%
8,0%

Nem válaszolt
a kérdésre
7 fı

0,5%

35. Ha elvégezné, akkor
önerıbıl
munkáltatói támogatással
egyéb támogatással

(1.)
(2.)
(3.)

64 fı
1198 fı
45 fı

4,8%
90,6%
3,4%

Nem válaszolt
a kérdésre
16 fı

1,2%
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15/2006. (IV. 3.) OM rendelet
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeirıl
A felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján - a Magyar Rektori Konferencia, a Fıiskolai Fıigazgatói Konferencia és a Mővészeti
Egyetemek Rektori Széke egyetértésével - a következıket rendelem el:
1. § A felsıoktatásban megszerezhetı végzettségi szinteket leíró általános (nem szakspecifikus) jellemzıket
(kompetenciákat) - a hitéleti képzés szakjainak kivételével - e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.
2. § A felsıoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak
kivételével - e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A hitéleti alapképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
3. § A felsıoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit - a hitéleti képzés szakjainak,
valamint a tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak) kivételével - e rendelet
3. számú melléklete határozza meg. A hitéleti mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit e
rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeit e rendelet 4. számú melléklete határozza
meg.
(2) A tanári szakon megszerezhetı tanári szakképzettségek jegyzékét a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl,
valamint a szakindítási eljárás rendjérıl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) A tanári szakra történı belépés feltételeire a Kormányrendelet 12. §-ának (5) bekezdése az irányadó. Az
ettıl eltérı egyedi szabályokat a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg.
(4) A tanári szak három elemérıl, azok kreditértékérıl, valamint az elsı és második tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének általános kereteirıl a Kormányrendelet 12-13. §-ai
rendelkeznek.
5. § E rendelet 2-4. számú mellékleteiben meghatározott alap- és mesterképzési szakokon az elsajátítandó
szakmai kompetenciák részét képezi a szaknak megfelelı informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs
rendszer, szövegszerkesztı, táblázatkezelı, internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos
ismeretek), továbbá az egészségfejlesztési alapismeretek, melyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és
fogyasztóvédelem alapismereteit is.
6. § Az e rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a teljes idejő és
részidıs, valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben is.
7. § (1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglalt idegennyelvi követelményeket, valamint a gyakorlatigényes alapképzési szakokon
az összefüggı szakmai gyakorlat követelményét a 2006. szeptember 1-jétıl tanulmányaikat megkezdı
hallgatókra kell elıször alkalmazni.
(3) Az egyes tanári szakképzettségeken a képzés abban az esetben indítható, amennyiben e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott tanári szakképzési és kimeneti követelményei kiegészülnek az egy vagy két tanári
szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modul megválasztásának elıfeltételeivel, szükség szerint az
elsı és második tanári szakképzettség társításának sajátos szabályaival, valamint az adott tanári szakképzettség
megszerzésére irányuló szakterületi modulnak a tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeitıl
eltérı sajátos követelményeivel.

1. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
A VÉGZETTSÉGI SZINTEKET LEÍRÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZİK,
KOMPETENCIÁK
1. Ciklusokra bontott képzésben az alapképzésben szerezhetı végzettségi szint jellemzıi
Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
- a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott
és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet;
- képes a választott képzési ág összefüggésein kívül esı alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására,
alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására;
Csordás Ágnes 2007.
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- ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat;
- képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben
milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- szakképzettségének megfelelı munkakör ellátására;
- az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására;
- idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat,
érveket és elemzéseket különbözı nézıpontok szerint bemutatni;
- a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására;
- önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévı készségei fejlesztésére és
olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül
felelısségteljes munkakör vállalására;
- a tanulást illetıen képes összefüggı szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal
tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.)
megértésére, értelmezésére;
- saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére;
- a legkülönbözıbb tanulási források felhasználására;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- olyan személyes tulajdonságokkal és együttmőködési készséggel, amelyek a személyes felelısséget és az
egyéni döntéshozatalt is megkövetelı munkakörökhöz szükségesek;
- minıségtudattal és sikerorientáltsággal;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével;
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.
2. Ciklusokra bontott képzésben az osztott és az egységes, osztatlan mesterképzésben szerezhetı végzettségi
szint jellemzıi
Mesterképzésben mesterfokozatot az szerezhet, aki
a) a képzés során az ismereteket illetıen bizonyította, hogy
- felkészült tanulmányi területén az ismeretek rendszerezett megértésére és elsajátítására, illetve a
tudományterületrıl vagy a megszerzett tapasztalatból származó információk, felmerülı új problémák, új
jelenségek kritikus feldolgozására;
- ismeri saját kutatásaihoz vagy tudományos munkájához szükséges, széles körben alkalmazható
problémamegoldó technikákat;
- eredeti látás- és gondolkodásmóddal és megfelelı absztrakcióval rendelkezik a tudományág mélyebb
összefüggéseinek megértésében, a megszerzett tudás alkalmazásában és gyakorlati hasznosíthatóságában,
valamint a problémamegoldó technikák felhasználásában;
- képes a tudományágában a tudományos kutatások és a különbözı módszerek értékelésére, önálló kritika
megfogalmazására és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére;
b) ismereteit illetıen alkalmas
- rendszerszerően és kreatívan új és összetett témakörökkel foglalkozni, helytálló bírálatot vagy véleményt
megfogalmazni, döntést hozni, és az ebbıl adódó következtetéseket levonni és közérthetıen bemutatni;
- a megoldandó problémák megértésére, önálló megoldására és eredeti ötletek felvetésére;
- szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani feladatokat;
- a képzési terület belsı törvényszerőségeinek mélyebb megismerésére és önmővelésre;
- az egyéni tudás, ismeret elmélyítésére, bıvítésére;
c) a szakmai attitődök és magatartás terén rendelkezik
- a munkakörhöz szükséges olyan tulajdonságokkal, amelyek alapján képes együttmőködésre,
kezdeményezésre és személyes felelısségvállalásra, döntéshozatalra, szakmai önképzésre;
- saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével,
- értékek kialakítására és megtartására törekvı céltudatos magatartással.
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2. EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPKÉPZÉSI
SZAK
1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi gondozás és prevenció
2. Az alapképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése:
- végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
- szakképzettség: népegészségügyi ellenır, védını
- választható szakirányok: népegészségügyi ellenır, védını
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: Public Health Care Inspector, Health Visitor
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. Képzési ág: egészségtudományi
5. A képzési idı félévekben: 8 félév
6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 240 kredit
6.1. A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 25 kredit
6.2. A szakirányhoz rendelhetı minimális kreditérték: 100 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı minimális kreditérték: 12 kredit
6.4. A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 20 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhetı minimális kredit: 95 kredit
6.6. Intézményen kívüli összefüggı gyakorlati képzésben szerezhetı minimális kreditérték: 7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány eredményei alapján az emberi
egészség megırzése törvényszerőségeinek megismerésével gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és
elısegítik az egészségük fejlesztésének lehetıségeit. Kellı ismerettel rendelkeznek a képzés második ciklusában
történı folytatásához.
Közös kompetenciák az egészségügyi gondozási és prevenció alapképzési szakon
Az alapfokozattal rendelkezı szakemberek ismerik:
- az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a balesetmegelızési elıírásokat;
- az egészséges emberi szervezet alapvetı biológiai és pszichológiai mőködését;
- az egészségmagatartás meghatározóit;
- az egészségügyi rendszer felépítését és mőködésének elemeit;
képesek:
- sürgıs szükség esetén elsısegélyt nyújtani;
- az idegen nyelvő szakirodalomban tájékozódni;
- a megfelelı és helyes szakmai kommunikációra;
- a számítástechnika felhasználói szintő alkalmazására;
- az általános etikai normák betartására;
- az egészség megırzését szolgáló alapvetı tevékenységek társadalommal történı megismertetésére.
A népegészségügyi ellenır ismeri:
- a népegészségügyi hatósági feladatok végzésének szabályait;
- a járványügyi állapotjelentés alapján megfelelı járványügyi vizsgálatok, baktériumhordozók felkutatásának
és ellenırzésének, továbbá a fertızı betegek nyilvántartásának és statisztikáinak értékelését;
- a levegı-, víz-, talajszennyezıdés, a szennyvíz, valamint a hulladék emberre és a környezetére gyakorolt
hatásait, az esetlegesen kialakuló környezeti károsodások megelızésének és/vagy felszámolásának módozatait és
lehetıségét, továbbá képesek azok végrehajtására;
- az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségkárosodásokat, azok vizsgálati módszereit, továbbá az ételfertızésre,
ételmérgezésre gyanús megbetegedések tüneteit, valamint a szükséges intézkedéseket és az élelmiszerek
elıállítását, forgalmazását szabályozó elıírásokat;
- az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, a megfelelı munkakörnyezet kialakításának feltételeit;
- kórházak, üzemek és intézmények üzemeltetésének higiénés feltételeit;
- valamint a szakterülettel összefüggı információs és kommunikációs rendszereket és képesek azok
alkalmazására;
Csordás Ágnes 2007.
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alkalmas:
- népegészségügyi hatósági tevékenység ellátásra a jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtételére
és ellenırzésére,
- nem hatósági tevékenységi körében a vonatkozó jogszabályok alapján a megfelelı hatósági ellenırzés
eredményes lefolytatására,
- járványügyi feladatok kezdeményezésére, megszervezésére és lebonyolítására,
- járványügyi vizsgálatok eredményeinek elemzésére, értelmezésére, felhasználására és kritikus
alkalmazására,
- szakterületével összefüggésben vizsgálata eredményeinek és a szükséges intézkedéseknek közérthetı
formában történı kommunikálásra,
- a lakosság egészségi állapotát javító helyi és központi egészségpolitikai kidolgozására és megvalósítására,
- nosocomialis surveillance megtervezésére és kivitelezésére,
- a lakosság egészségi állapotának monitorizálására, betegségmegelızı programok tervezésére, szervezésére,
lebonyolítására és értékelésére.
A védını ismeri:
- az egészségvédelmi szőrıvizsgálatok rendszerét és elvi alapjait,
- egészségmegırzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit,
- a védınıi munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket,
- az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális mőködéseket és a hozzájuk kapcsolódó
ellátást,
- gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket,
- valamint a szakterülettel összefüggı információs és kommunikációs rendszereket,
- a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját,
- a hátrányos helyzető családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait;
alkalmas:
- az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, fejlesztésében, kivitelezésében és
értékelésében együttmőködni,
- az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és szociális - szükségleteinek
feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen igények megállapítására, kielégítésére,
- az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetıség szerint megoldására, illetve a
megfelelı szakemberek ezen feladatok megoldására történı bevonására,
- a rendelkezésre álló és feltárható erıforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, kliensek, illetve
közösségek ellátására,
- a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások végzésére, meghatározott
szőrıvizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, értékelésére és az eredmények dokumentálására,
- otthoni és intézeti körülmények között nıvédelmi szőrıvizsgálatok szervezésében való részvételre,
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülıi szerepre való felkészítésre,
- várandós anyák célzott gondozására, szőrıvizsgálatok elvégzésére, szükség esetén szociális támogatás,
anyaotthoni vagy sürgısség esetén kórházi elhelyezés kezdeményezésére,
- a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális állapotuknak és szükségleteiknek
megfelelı ellenırzı vizsgálatok elvégzésére,
- az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására,
- a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemık állapotának és fejlıdésének a
figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban meghatározott szőrıvizsgálatok végzésére,
- folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, gondozására, a nevelés, a
szocializáció és az egészséges táplálás területén történı útmutatásra, illetve e területen történı szőrıvizsgálatok
elvégzésére,
- gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves),
- segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek megelızésében, a serdülıkor
problémáinak a megoldásában, illetve megfelelı szakemberhez való irányításban,
- gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzıfunkció” szerepének betöltésére,
- családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra,
- a családot érintı szociális és jogi ismeretek átadására,
- a védıoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására,
- egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra vonatkozó és az egészség
megırzéséhez szükséges ismereteket átadni.
8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
- alapozó ismeretek: 25-35 kredit
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biológia, kémia, ökológia, pszichológia, szociológia, kommunikáció, bioetika, jogi alapismeretek,
népegészségtan, elsısegélynyújtás, informatika;
- szakmai törzsanyag: 50-65 kredit
anatómia, biokémia, sejtbiológia, genetika, élettan, gyógyszertan, mikrobiológia, egészségpszichológia,
ápolástan, egészségszociológia, pedagógia, egészségfejlesztés, klinikai propedeutika, egészségügyi informatika,
egészségügyi menedzsment, latin nyelv;
- differenciált szakmai anyag: 100-115 kredit
népegészségügyi ellenır szakirány: biostatisztika, epidemiológia, népegészségügyi medicina,
környezetegészségtan, táplálkozás egészségtan, munka- és sugáregészségtan, gyermek- és ifjúság- egészségügy,
egészségfejlesztés, közigazgatási és jogi ismeretek; népegészségügyi terep és laboratóriumi gyakorlatok;
védını szakirány: szakápolástan, klinikai ismeretek, egészségfejlesztés gyakorlata, védınıi módszertan,
táplálkozástan, speciális gondozási ismeretek, szakmai vezetési és irányítási ismeretek.
9. Szakmai gyakorlat:
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A területi szakmai
gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az intézményen kívüli szakmai területen
az intézmény által irányított, ellenırzött, oktató vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység.
10. Nyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvébıl vagy orosz nyelvbıl
államilag elismert középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékő érettségi
bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

VI. ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET
2. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK
1. A mesterképzési szak megnevezése: népegészségügyi
2. A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése:
- végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
- szakképzettség: okleveles népegészségügyi szakember (megjelölve a szakirányt)
- választható szakirányok: (népegészségügyi felügyelı, epidemiológia, környezet- és foglalkozásegészségügyi, egészségfejlesztés)
- a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: MSc in Public Health (specialized in Public Health,
Epidemiology, Environmental and Occupational Health, Health Promotion)
3. Képzési terület: orvos- és egészségtudomány
4. A mesterképzésbe történı belépésnél elızményként elfogadott szakok:
4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetık figyelembe: az egészségügyi gondozás és prevenció
alapképzési szak, valamint a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti fıiskolai szintő
közegészségügyi járványügyi felügyelı és védını szakok.
4.2. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetık figyelembe: továbbá azok az alap- vagy
mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti
fıiskolai vagy egyetemi szintő alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló
ismeretek összevetése alapján a felsıoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
5. A képzési idı félévekben: 3 félév
6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditek száma: 90 kredit
6.1. A szakmai törzsanyaghoz rendelhetı kreditek száma: 30-34 kredit
6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhetı kreditek száma: 40-45 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhetı kreditek száma: 5 kredit
6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 12 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 40%
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7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan népegészségügyi szakemberek képzése, akik a népegészségügyi tevékenység
tudományos alapját jelentı és az ahhoz kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a
lakosság egészségi állapotának javítására, a betegségek megelızésére a szakmai, az össztársadalmi és az
ágazatközi együttmőködés során. A végzettek felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik doktori képzés
formájában történı folytatására.
a) A mesterképzési szakon szerezhetı ismeretek:
- egészségügyi és népegészségügyi ismeretek,
- vezetési és szervezetelméleti ismeretek,
- menedzsment és kommunikációs ismeretek,
- ökológiai, környezet-egészségtani és környezetvédelmi ismeretek,
- biostatisztikai és epidemiológiai ismeretek,
- táplálkozás-egészségügyi ismeretek,
- munkabiztonsági ismeretek,
- kémiai biztonsági ismeretek;
b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: népegészségügyi felügyelı szakirányon:
- a lakosság népegészségügyi szükségleteinek és igényeinek feltárására, azok rangsorolására és kezelésére,
- népegészségügyi hatósági feladatok ellátására vezetıi és végrehajtói szinten,
- szervezetfejlesztésre, népegészségügyi programok, akciók tervezésére, szervezésére, irányítására és
értékelésére,
- egészségterv készítésére; epidemiológia szakirányon:
- a lakosság egészségi állapotának és az azt befolyásoló tényezıknek, valamint a betegségek megelızési és.
kezelési lehetıségeinek biostatisztikai/epidemiológiai elemzésére, jellemzésére és monitorozására,
- statisztikai programcsomag alkalmazására adatkezelés és -elemzés céljából,
- statisztikai elemzések elvégzésére,
- etiológiai, intervenciós, diagnosztikus és prognosztikus epidemiológiai kutatások megvalósítására,
- meta-analízis készítésére,
- döntéselemzési problémák megoldására,
- mintavételi eljárások elvégzésére;
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon:
- a környezet állapota (külsı, belsı, valamint munkahelyi) és az egészségi állapot közötti összefüggések
feltárására, elemzésére és jellemzésére,
- az egészséget károsító környezeti tényezık azonosítására, ezek hatásainak csökkentésére, kiküszöbölésére,
- környezeti monitorozás elvégzésére,
- kémiai biztonsági felügyelet ellátására,
- sugár-egészségügyi felügyelet ellátására,
- környezeti kockázatbecslés és -elemzés elkészítésére,
- munkabiztonsági és élelmiszer-biztonsági felügyelet ellátására;
egészségfejlesztés szakirányon:
- a népegészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztési és betegségmegelızési programok
tervezésére, szervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- célcsoportok egészségi, kulturális és társadalmi-gazdasági szempontú jellemzésére,
- kapcsolatépítésre egyénekkel, csoportokkal és intézményekkel,
- egészségfejlesztési programok tervezésére, lebonyolítására és értékelésére,
- egészségterv készítésére;
c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
- jó kommunikációs és együttmőködési készségek,
- önálló véleményalkotás,
- vezetıi képességek,
- környezettel szembeni érzékenység,
- hatékony konfliktuskezelés.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. Szakmai törzsanyag kötelezı ismeretkörei: 30-34 kredit
kutatási módszerek, elemzések és értékelések a népegészségügyi gyakorlatban; egészségügyi rendszerek és
egészségpolitika; egészség-gazdaságtan; kommunikáció a népegészségügyi gyakorlatban; népegészségügyi
projekttervezés és megvalósítás.
8.2. Szakmai törzsanyag, kötelezıen válaszható ismeretkörei:
differenciált szakmai ismeretek: 40-45 kredit
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népegészségügyi felügyelı szakirányon: az egészséget meghatározó környezeti és társadalmi tényezık
felmérése és kezelése; egészségterv készítése és megvalósítása; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és
kommunikáció; a népegészségügyi felügyelet európai kitekintésben; államigazgatási szakismeretek,
epidemiológia szakirányon: modern biostatisztikai módszerek: egészségfelmérések; klinikai és genetikai
epidemiológia; epidemiológiai vizsgálatok tervezése, lebonyolítása és elemzése; az eredmények értelmezése a
népegészségügyi és a klinikai gyakorlatban,
környezet- és foglalkozás-egészségügyi szakirányon: a természeti, az épített és a munkahelyi környezet,
valamint a táplálkozás és élelmezés hatása az egészségre; környezetmonitorozás; környezeti kockázatbecslés, kezelés és kommunikáció; környezet-egészségügyi rendszerek és szabályozások,
egészségfejlesztés szakirányon: különbözı társadalmi csoportok (kiemelten a hátrányos helyzetőek)
népegészségügyi problémáinak azonosítása és kezelése; környezeti kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció;
egészségfejlesztési projektek tervezése, lebonyolítása és értékelése;
diplomamunka: 12 kredit.
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A szakmai gyakorlat idıtartama legalább 4 hét, amelyet a felsıoktatási intézmény tanterve határoz meg.
10. Idegennyelv-ismeret követelményei:
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékő érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élı idegen nyelvbıl, amelyen az
adott szakmának tudományos szakirodalma van.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek
- felsıoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhetı legyen
legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökbıl: biostatisztika és az epidemiológia alapjai, népegészségügyi
medicina, környezet-egészségügyi, munka-, foglalkozás- és táplálkozás-egészségügyi alapismeretek,
egészségfejlesztési alapismeretek, számítástechnika és egészségügyi informatika, egészségügyi államigazgatás.
A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtıl számított
két féléven belül, a felsıoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg
kell szerezni.
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Jogszabálygyőjtemény
Védınıi ellátást érintı jogszabályok
1990. évi LXV. törvény
a helyi önkormányzatokról
1990. évi XCIII. törvény
az illetékekrıl
1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvérıl
1992. évi XXIII. törvény
a köztisztviselık jogállásáról
1992. évi LXIII. törvény
a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelmérıl
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LV. törvény
a magyar állampolgárságról
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól, egységes szerkezetben
a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelettel
1997. évi XLVII. törvény
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésérıl és védelmérıl
1997. évi CLIV. törvény
az egészségügyrıl
2001. évi XXXIV. törvény az egészségügyi szakellátási kötelezettségrıl, továbbá egyes
egészségügyet érintı törvények módosításáról
2003. évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról
2003. évi LXXXIII. törvény a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl
2004. évi CXL. Törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról
2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl
46/2003. (IV. 16.) OGY határozat Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról,
47/2007.(V.31.) OGY határozat „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiáról
253/1997. (XII. 20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekrıl
43/1999. (III. 3.) Korm. r.

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§
233/2000. (XII. 23.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi ágazatban történı végrehajtásáról
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirıl,
valamint a mőködési engedélyezési eljárásról
166/2003 (X.21.) Korm. r. az egészségügyi felsıoktatás alapképzési szakjainak képesítési
követelményeirıl szóló 36/1996. (III. 5.) Korm r. módosításáról
79/2006. (IV. 5.) Korm. r. a felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
64/2004. (IV. 15.) Korm. r. a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl
295/2004. (X. 28.) Korm. r. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról
289/2005. (XII. 22.) Korm. r. a felsıoktatási alap- és mesterképzésrıl, valamint a szakindítás
eljárási rendjérıl
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361/2006. (XII.28.) Korm.r. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi
CXXXII Tv végrehajtásáról
45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és mőködési nyilvántartásának
vezetésérıl
7/1991. (IV. 26.) NM r.

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervezetérıl
és mőködésérıl
33/1992. (XII. 23.) NM r.
a terhesgondozásról
9/1993. (IV. 2.) NM r.
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának
egyes kérdéseirıl
26/1997. (IX. 3.) NM r.
az iskola-egészségügyi ellátásról
51/1997. (XII. 18.) NM r.
a kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek
megelızését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok igazolásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r.
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezelésének egyes kérdéseirıl
18/1998. (VI. 3.) NM r.
a fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekrıl
27/1998. (VI. 17.) NM r.
az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek
alapnyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakdolgozók
mőködési nyilvántartásának szabályairól (hatályát esztett, helyette
18/2007 EüM r)
28/1998. (VI. 17.) NM r.
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
4/2000. (II. 25.) EüM r.
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl
23/2003. (V. 9.) ESzCsM r. az anyatej-helyettesítı és az anyatej-kiegészítı tápszerekrıl
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r.a gyógyintézetek mőködési rendjérıl, illetve szakmai vezetı
testületérıl
60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekrıl
2/2004. (XI. 17.) EüM r.
az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrıl
20/2004. (III. 31.) ESzCsM r.a szakmai kollégiumokról
47/2004. (V. 11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos mőködtetésének egyes
szervezési kérdéseirıl
49/2004.(V. 21.) ESzCsM r. a területi védınıi ellátásról
15/2005. (V. 2.) EüM r.
az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletérıl
20/2005. (VI. 10.) EüM r. a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésérıl
18/2007. (IV. 17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezı személyek alap- és
mőködési nyilvántartásáról, valamint a mőködési nyilvántartásban
nem szereplı személyek tevékenységének engedélyezésérıl
14/1994. (VI. 24.) MKM r. a képzési kötelezettségrıl és a pedagógiai szakszolgálatokról
31/1999. (VIII. 13.) OM r. az ifjúsági védını szakirányú továbbképzési szak képesítési
követelményeirıl
15/2006. (IV. 3.) OM r.
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeirıl
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Egészségügyi Közlönyben megjelent fontosabb közlemények:
2005/12. szám (2005. július 15.)
Az Egészségügyi Minisztérium közleménye
1. kötet a védınıi ellátási standardok (VES) kézikönyvérıl (1.0 verzió)
2. kötet Ápolási szakmai protokoll általános szerkezeti felépítése
2006/5 .szám (2006. március 27)
2. kötet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja
Készítette: A Védınıi Szakmai Kollégium
¨
A védını feladatai a változókorban lévı nık egészségvédelmében
¨
A szülést követı idıszak pszichés változásai Védınık szerepe, lehetısége, kompetenciája a
szülés körüli hangulatzavarok felismerésében
¨ Csecsemıkori hasi panaszok védınıi ellátása
2007/4. szám (2007. február 21.)
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változata)
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Éves munkaidıszámítás a védınıi alapfeladatok ellátására
49/2004.
ESzCsM
rendlet alapján
a szakmai
szabályoknak
megfelelıen

látogatás
gondozott látogatás/gr éves szak látogatási
szám
szám/min
látogatás
idı/perc
összesen úttal,
várandós
20
5
100
gyermekágy
20
6
120
újszülött
20
6
120
csecsemı
20
11
220
kisded
40
6
240
kisgyermek
80
4
320
otthon gond i
10
4
40
210
-gyerekágy
190
1160
megnev

idı
perc
45
20
45
45
45
45
45

4500
2400
5400
9900
10800
14400
1800
49200

szükséges
idı
munka
óra
nap
75
9
40
5
90
11
165
21
180
23
240
30
30
4
820

tanácsadás
szükséges
éves
idı
munka
tanácsadásimunka
óra/alk
hét
óra
nap
3
52
156
20

3

52

156

20

önálló védınıi

3

52

156
0

20

gyermekorvossal
össz
munkanapok
161
+

103

egyéb szervezés
adminisztráció
ügyintézés
beszerzés
kommunikáció gyermekorvos, szülész, gyermekjólét, szakfelügyelet, munkáltató, civil szerv
nıgvédelem, népegészségügyi munka
csoportos foglalkozás, klub
egészségfejlesztés
továbképzés

59

óra/nap
2

nap
250

éves óra
500

63

63

óra/hét
1,5

munkahét
52

78

10

10

40

5

5

125

16

16

óra/nap
0,5

fogadóóra

250

évi össz munkanap
+ látogatások

A fokozott gondozást igénylık száma az össz gondozottra vetítve 13 %, ami az elsı életévekben általában magasabb
A jelen rendelettervezet szerint 190-es körzetlétszám alapján 180 fıs nevelési oktatási intézmény még ellátható
óra/hét

hét
4

éves szabadság minimum 20-22 nap amivel itt nem is számolunk
ami azt jelenti: Hogy a het 48 órára való kötelezhetıség kimerül a túlmunka megfizetése nélkül
190 fıs ellátott mellett is!

Csordás Ágnes 2007

kutatási melléklet

önálló védınıi

40

éves óra
120

255

~

25

15

15

Egy évben általában 251 munkanap van

295
251

Túlmunka éves szinten:

44

nap
minimum
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megnev

gondozott látogatás/gr
szám
szám/min

várandós
gyermekágy
újszülött
csecsemı
kisded
kisgyermek
otthon gond i
-gyerekágy

20
20
20
20
40
80
10
210
190

5
6
6
11
6
4
4

látogatás
éves szak látogatási
látogatás
idı/perc
összesen
úttal,
100
120
120
220
240
320
40
1160

49/2004. ESzCsM rendlet alapján

idı
perc
45
20
45
45
45
45
45

4500
2400
5400
9900
10800
14400
1800
49200

szükséges
idı
munka
óra
nap
75
9
40
5
90
11
165
21
180
23
240
30
30
4
820

egyéb szervezés
adminisztráció
ügyintézés
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kommunikáció gyermekorvos, szülész, gyermekjólét, szakfelügyelet, munkáltató, civil szerv
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csoportos foglalkozás, klub
egészségfejlesztés
továbképzés
fogadóóra
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3
52
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3

52

156
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3

52

156
0
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munkanapok
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+
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59
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2

nap
250

éves óra
500

63

63

óra/hét
1,5

munkahét
52

78

10

10

40

5

5

125

16

16

óra/nap
0,5

250

évi össz munkanap
+ látogatások

A fokozott gondozást igénylık száma az össz gondozottra vetítve 13 %, ami az elsı életévekben általában magasabb
A jelen rendelettervezet szerint 190-es körzetlétszám alapján 180 fıs nevelési oktatási intézmény még ellátható
óra/hét

hét
4

éves szabadság minimum 20-22 nap amivel itt nem is számolunk
ami azt jelenti: Hogy a het 48 órára való kötelezhetıség kimerül a túlmunka megfizetése nélkül
190 fıs ellátott mellett is!

önálló védınıi

40

éves óra
120
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~

15

25

15

Egy évben általában 251 munkanap van

295
251

Túlmunka éves szinten:

44

nap
minimum

11
10
9 2%
84%2%
2%

13
5%

12
7%

1
7%
2
26%

7
15%
6
5
1%
4%

4
7%

3
18%
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2
3
4
5
6
7
8
9
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vidék
napi munkaóra
százaléka

felkészülés látogatás
7
24

tanácsadás intézm kommunik eredménytelen
dokumentáció
jelentés munkamegb ügyintézés önképzés út, várakoz egyéb(szeméyles
20
9
3
0,5
15
2
4
1
2
7
5,5

100

felkészülés látogatás
4
23

tanácsadás intézm kommunik eredménytelen
dokumentáció
jelentés munkamegb ügyintézés önképzés út, várakoz egyéb(szeméyles
17
14
4
0
15
3
3
2
0
8
7

100

Budapest
napi munkaóra
százaléka
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43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı
finanszírozásának részletes szabályairól
A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2)
bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérıl szóló
1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: T.) 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a
következıket rendeli el:

Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása
20. § (1) Az orvos és védını által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására a MEP a Vhr.
16. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint köt szerzıdést.
(2) A finanszírozási szerzıdés megkötéséhez a szolgáltató - az Eb. tv.-ben meghatározottakon túl - csatolja a külön
jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerzıdés másolatát, amely tartalmazza a nevelési, oktatási
intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát.
(3) A részmunkaidıs orvossal mőködtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén az OEP - a nevelésioktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti létszáma alapján - havonta 40 Ft/fı összegő
díjat utalványoz az orvosi feladatok ellátására a tárgyhónapot megelızı hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint.
(4) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa által teljes munkaidıben ellátott iskola-egészségügyi
feladatok díjazása az iskola-orvosi feladatokra rendelkezésre álló havi keretnek a (3) bekezdés szerinti díjazással
csökkentett összege és az országosan összesen ellátandók száma alapján megállapított fejkvótával történik. A
szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti létszám és a fejkvóta szorzatának megfelelı díjat az OEP a 6. § (3)
bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelızı hónapban.
(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat fıfoglalkozású orvosa a
finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthetı helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes
rendelési idıben másik szakorvost foglalkoztat.
21. § (1) A MEP a területi védınıi ellátás finanszírozására a Vhr. 16. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján köt
szerzıdést.
(2) A területi védınıi szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a következı
pontszámokat kell figyelembe venni:
Ellátotti csoportok:
Pontszáma:
várandós anya után

3

0-6 éves korú gyermek után

3

oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek után

3

oktatási intézményben ellátott gyermek után

1

gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után

2

(3) A külön jogszabályban elıírt, teljes munkaidıben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védınıvel
mőködı iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott, illetve e § (11) bekezdése
szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján részesül díjazásban. Az ellátandók
közül az oktatási intézménybe járó gyermek l ponttal, a gyógypedagógia ellátásban közremőködı közoktatási
intézménybe járó gyermek 2 ponttal vehetı számításba. A nem települési önkormányzat által fenntartott oktatási
intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidıre is köthetı finanszírozási szerzıdés.
(4) A védınıi szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdés szerint számított
pontértéknek és a (8) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint értéknek a szorzata alapján kerül
megállapításra az (5)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(5) Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt pontszámokat figyelembe véve a területi
védınıi szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes munkaidıben iskola- és ifjúság-egészségügyi védınıt
foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot érhet el szolgálatonként.
(6) Ellátási érdekbıl a területi védınıi szolgáltató esetén a felsı határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el
lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg. Ellátási érdekbıl az oktatási
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intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidıben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó
védınıvel mőködı iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói
létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felsı halártól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak
megfelelı 800 pont, illetve a felsı határnak megfelelı 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói
létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot,
akkor a számított pontszámnak megfelelı finanszírozási díj kerül kifizetésre.
(7) Nem köthetı finanszírozási szerzıdés új területi védınıi szolgálatra, illetve a körzethatár módosítását
követıen akkor, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi településen nem éri el az 500, egyéb
településen a 300 pontot.
(8) Az egy pontra megállapított díj összege a védınıi ellátásra rendelkezésre álló elıirányzatnak az ellátandók
összesített pontszámával történı osztásával havonta kerül kiszámításra azzal, hogy az elıirányzatból elızıleg le kell
vonni a (9) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 330
Ft lehet.
(9) A területi védınıi ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelıen havonta az
alábbi fix összegő díjazásra is jogosult:
a) fıváros, város:
80 000 Ft,
b) község:
90 000 Ft,
c) csatolt község:
100 000 Ft,
d) külterületi lakott hely:
110 000 Ft.
A finanszírozási szerzıdésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó
lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védınıi ellátást
biztosító szolgáltató a magasabb összegő díjazásra jogosult. A fix összegő díj 15%-a területi pótlék, továbbá
tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250
pont díját is. A védınıi ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal
magasabb összegő fix díj illeti meg akkor, ha a védınıi körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott
hátrányos helyzető településre. Amennyiben a védınıi körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000
Ft összegő pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védınıt teljes
munkaidıben foglalkoztatja, részmunkaidıben történı foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.
(10) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott területi védınıi szolgálat a (9) bekezdés szerinti fix összegő díjazás
60 százalékára jogosult. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a (3)-(6)
bekezdésben meghatározott finanszírozási díj 60 százalékára jogosult. A díjazás folyósítása szempontjából nem
tekinthetı helyettesítésnek, ha a szolgálat ellátására a szolgáltató teljes munkaidıben másik védınıt foglalkoztat.
(11) A szolgáltató a védınıi szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak
megfelelıen október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerzıdésmódosítás kezdeményezésével
egyidejőleg bejelenti a MEP-nek
a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján;
b) a körzet 0-6 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles
korúak számát a területileg illetékes jegyzı ellenjegyzése alapján;
c) a várandós anyák számát az ÁNTSZ illetékes városi intézetének igazolása alapján.
(12) A szolgáltató részére az adott havi finanszírozás összegét az OEP a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a
tárgyhónapot megelızı hónapban.
(13) A szolgáltató a gyermek- és a nıgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat részére járó fix összegő díjazásra a
szolgálat tevékenységére vonatkozó, a finanszírozási szerzıdés szerinti adatok jelentése esetén jogosult. A
szolgáltató az adatokat a tárgyhónapot követı hónap 10. napjáig nyújtja be a MEP részére. A jelentés késedelmes
teljesítése esetén az OEP a fix összegő díjat a következı havi díjazással együtt utalványozza.
21/A. § Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényő gyermekeket oktató-nevelı
bentlakásos intézmények fenntartói együttesen kezdeményezik, hogy legalább 1000 gyermek számára az
intézményekben nyújtandó egészségügyi ellátást egy egészségügyi szolgáltatóval végeztetik, - aki/amely központilag
szervezi a helyszínen nyújtott gyermek-egészségügyi ellátást, - akkor a mőködési engedéllyel rendelkezı
egészségügyi szolgáltatóval erre a speciális egészségügyi ellátási feladatra a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatíva kiegészítéseként a MEP finanszírozási szerzıdést
köthet. A finanszírozás a költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási fejezet Gyógyító-megelızı ellátás
jogcímcsoporton belül a Védınıi ellátás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím elıirányzata terhére történik,
1000 gyermekenként 5,6 millió forint összegben havonta, az ezt meghaladó létszám esetén arányos díjazás fizetendı.
21/B. § Az anyatejgyőjtı állomás finanszírozása a tárgyévi elıirányzat-növekedés mértékével emelt összegő fix
díjjal történik.
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ANONIM KÉRDÍİVES FELMÉRÉS A VÉDİNİK KÖRÉBEN SZÉKESFEHÉRVÁR
2004 FEBRUÁR1
Válaszadók száma: 43
A VÉDİNİI SZOLGÁLATBAN TÖRTÉNİ ÁT ALAKIÍT ÁSRÓL:
1) Hallottál- e a változásokról?
43 IGEN 100%
2) A változást, hogy iskolavédınık látják el a 6-16 éves korosztályt,
szakmai szempontból helyesnek tartod - e?
IGEN 40 (93%)
NEM O
EGYÉB 3 (7%)
3) Hogyan változik a körzetben maradó védınık munkája véleményed szerint?
MEGNÖVEKSZIK 17 (39,5%)
KEVESEBB LESZ 4 (9,3%)
ÉRDEMBEN NEM VÁLTOZIK 22 (51,2%)
4) Milyen várható pozitívumot látsz a rendelet megjelenése után?
. Az iskolai feladatok ellátása hatékonyabb lesz
. Az iskolás gyermekek jobb ellátása mentálhigiénés szempontból
. Nem lesz olyan követelmény, amit nem lehet teljesíteni 6-16 évesek látogatása
. A körzetben a segítı kommunikációra több idı jut
. Ha nem vegyes körzetben dolgozom, több idı jut a körzetemben élıkre
. Kiegyenlítettebb körzetek
. Talán követhetıbb lesz a finanszírozás
. Kisebb lesz a felelısség rajtunk
5) Milyen negatívumoktól tartasz?
. A finanszírozás területén az adható fogalomtól (ruhapénz, területi pótlék)
. Körzetmegszőnés
. A személyi változás nem jó a gondozottaknak sem, a védınınek sem
. A körzethatár módosításával a védınık közötti konfliktustól tartok . Kevesebb védını több
feladattal
. A védınık közötti konfliktus az elnyújtott elköltözések miatt
. A létszámingadozás miatt körzethatárok gyakran módosulhatnak, így nehéz lesz ıszinte

1

Elhangzott: 2006-ban Budapest, Szülésznı Védını és az Alpok Adrai Konferencián
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kapcsolatot kialakítani a gondozottakkal
. Ha valaki nem önszántából lesz iskolavédını, nem tud hatékony lenni
. A védınıi körzet több orvosi körzet része lesz
. A rende lın belül, ha kevesebb lesz a védını, nehéz lesz a szabadságot megoldani
. A munkáltatóval és a munkaközösségen belül a feszültség jelentısen megnı
. Félek a védınıi munka teljesítményorientálttá válásától
6) Ha választhatnál, körzeti vagy iskola védınıként dolgoznál szívesebben?
KÖRZETI 26 (60,5%)
ISKOLAI 11 (25,6%)
MINDEGY 6 (13,9%)
7) Mi a legszebb a munkádban?
. Látni és segíteni egy piciny ember fejlıdését az elsı mosolytól az elsı szavakon át tovább
kísérni
. A boldog család és a gyermekek
. A gondozottak szeretete, az ı megbecsülésük a legszebb
. Örömmel tölt el ha telefonon megkeresnek és a családok bizalmát élvezem
. Mi a legszebb? Amikor egy kismama kíváncsi a véleményemre, szüksége van rám, én pedig
tudok segíteni
. Lelki gondokkal sokan fordulnak hozzám, ıszintén beszélnek velem mindennapi gondjaikról
. Mi a legszebb? Hogy két egyforma nap nincs
. Ez egy szép hivatás, amit csak sok-sok szeretettel lehet végezni
. Az önálló munka
. A munkám úgy szép és nehéz, ahogy van
Hogy érzed magad védınıként?
. J ól, mert úgy érzem szeretnek a gondozottaim, bizalommal fordulnak hozzám
. Jól, mert a munka szépsége az állandó segítségnyújtásban rejlik
. Sem anyagi, sem erkölcsi megbecsülést nem érzek
. Erkölcsi, anyagi megbecsüléssel elégedetlen 27 fı (62,8%)
. Sokszor nem jól, mert a sok papírmunka, jelentés lassan adminisztratív jellegővé teszi a védınıi
munkát
. Kevés olyan foglalkozás van, ahol ennyi felettesnek kell megfelelni . Szeretem a munkámat,
szeretek segíteni az embereken
. Régebben jobban felnéztek a védınıre
. Alapvetıen jól, de ha hó vége van vagy zőrös nap után vagyok,
akkor nem tudom azt mondani, hogy ez a legjobb szakma
. Akkor nem jól, ha a védınıkrıl csak úgy általánosítanak
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8) Mire gondolsz reggel munkába indulás elıtt?
. Az aznapi teendıimtıl függıen változó
. Idınként már fáradtan, de szívesen indulok
. A családoknál úgyis elfelejtem a mindennapi gondokat
. Szívesen megyek dolgozni, kihívásnak érzem a napi feladatokat . Arra gondolok, hogy
szélmalomharcot vívok az orvossal
. Örülök, hogy van munkám
. A fiatal szülık nehezen viselik, ha váratlan idıpontban megyek . Szívesen megyek dolgozni,
mert tudom, hogy lelkiismeretesen látogatom a családokat
. Arra gondolok, hogy el fogok késni, mert a körzetemen jövök át és nem tudom, hányan fognak
megállítani
. Jókedvően, tettre készen, ha iskolába megyek elıadást tartani, de gyomorszorítóan, ha a
rendelıbe kell mennem
. Ifjúsági védınıként úgy érzem, hogy a körzeti kolléganıim keveset tudnak rólam, és az ı
megbecsülésükre sem számíthatok
. Ha probléma van a körzetemben, azzal fekszem, azzal kelek
. Szívesen indulok, mert azt gondolom, hogy a családon belül mindenkiért tudok tenni valami
hasznosat
. Nemcsak munkába indulok, hanem a hivatásomat végzem
9) Ha újra pályaválasztás elıtt állnál, a védınıi pályát választanád - e?
IGEN 30 (70%) NEM 10 (23%)
TALÁN 3 (7%)
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49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
a területi védınıi ellátásról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában és az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján - a 8. § (2) bekezdésének a)-c) pontja vonatkozásában az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következıket
rendelem el:
1. § E rendelet hatálya a területi védınıi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, valamint ezen szolgáltató
fenntartójára/tulajdonosára terjed ki.
2. § (1) Területi védınıi ellátást az egészségügyi fıiskolai karon védınıi oklevelet szerzett vagy azzal
egyenértékőnek elismert oklevéllel rendelkezı védını (a továbbiakban: védını) nyújthat.
(2) Védınıt csak védını helyettesíthet.
(3) A védını ellátási területe az Eütv. 152. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint megállapított védınıi
körzetre terjed ki.
(4) A védını a 3. § szerinti feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkezı személyekkel kapcsolatosan
köteles ellátni. A lakcímmel rendelkezés megállapításánál a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-ának (2)-(4) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(5) A védını - a (4) bekezdésben foglaltakon túl - köteles ellátni a körzetében jogszerően tartózkodó azon
személyt is, aki az ellátás iránti igényét a védınınél bejelenti.
(6) A védınıi tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes
vezetı védınıje (a továbbiakban: szakmai felügyelet) látja el.
3. § A területi védını feladata:
a) a nıvédelem, ezen belül
aa) a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás,
ab) az anyaságra való felkészülés segítése,
ac) a lakossági célzott szőrıvizsgálatok szervezésében részvétel;
b) a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint;
c) a gyermekágyas idıszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással,
valamint a családtervezéssel kapcsolatban;
d) a 0-6 éves korú gyermekek gondozása, ennek során
da) a családlátogatás, védınıi tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése,
továbbá a harmonikus szülı-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és a szocializációjának
segítése, valamint a gyermek fejlıdéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása,
db) az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt
veszélyeztetett csecsemık és gyermekek pszichoszomatikus fejlıdésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése,
dc) a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás szorgalmazása
különösen az elsı 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és
fenntartásának módjaira,
dd) az 1. számú melléklet szerinti szőrıvizsgálatok elvégzése a módszertani ajánlások alapján és az észlelt
eltérésrıl a házi gyermekorvos, illetve a háziorvos (a továbbiakban: háziorvos) írásban történı értesítése,
de) a gyermek fejlıdését veszélyeztetı tényezı észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat
haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,
df) a család felkészítése a beteg csecsemı és gyermek otthoni ápolására,
dg) az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylı, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja szerinti fogyatékossággal élı,
valamint a magatartási zavarokkal küzdı gyermek és családja életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás
együttmőködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel,
dh) a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védıoltások fontosságáról, a védıoltások szervezése,
nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;
e) az óvodában a védınıi feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban
foglaltak szerint;
f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása;
g) családgondozás keretében,
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ga) a gondozott családban elıforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelızése, felismerése
érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a harmonikus, szeretı családi környezet kialakításához,
gb) soron kívüli családlátogatás végzése az iskolavédını írásbeli jelzése alapján,
gc) a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek
bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által elıidézett súlyos veszélyeztetı magatartása vagy egyéb
súlyos veszélyeztetı ok fennállása esetén,
gd) figyelemfelhívás a népegészségügyi szőrıvizsgálaton történı megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az
önkéntesen igénybe vehetı ajánlott szőrıvizsgálatokról,
ge) tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetıségekrıl;
h) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és
megvalósításában részvétel.
4. § (1) A védını a 3. §-ban foglalt tevékenységét
a) a fenntartó/tulajdonos által biztosított tanácsadó helyiségben (a továbbiakban: tanácsadó) a 2. számú melléklet,
b) a családok otthonában a 3. számú melléklet,
c) a nevelési-oktatási intézményben a külön jogszabályban foglaltak
szerint végzi.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti tanácsadó mőszaki és egyéb elıírásait a 4. számú melléklet, az
alapfelszerelését az 5. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Egy védınıi körzetben a védını által ellátható várandós anyák, a 0-6 éves korú gondozottak és az oktatási
intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen 250 fı lehet.
(2) Amennyiben az iskolai védınıi feladatok ellátása teljes munkaidejő iskolavédını foglalkoztatásával nem
biztosított, akkor a területi védını - a (3)-(4) bekezdésben foglaltak szerint - az oktatási intézmény(ek)ben is ellátja a
védınıi feladatot.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a területi védını által a körzetében és az oktatási intézmény(ek)ben ellátható
gondozottak száma nem haladhatja meg a 750 pontértéket. A pontérték számításánál a várandós anyák, az oktatási
intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek és a 0-6 éves korú gondozottak számának
háromszorosát, az oktatási intézményben ellátott tanulók számának egyszeresét, a gyógypedagógiai oktatási
intézményben ellátott tanulók számának kétszeresét kell figyelembe venni. A területi védını által az oktatási
intézmény(ek)ben ellátható gondozottak számának meghatározását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti védınıi körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település szerkezetét, a
lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát, továbbá a (2)
bekezdés szerinti esetben az ellátandó oktatási intézmények számát és típusát is, valamint mindezekre vonatkozóan a
szakmai felügyelet véleményét.
(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott gondozotti létszám legfeljebb 25%-kal túlléphetı akkor, ha a település
szerkezete a védınıi ellátás más módon való biztosítását nem teszi lehetıvé. A (4) bekezdésben foglaltak ez esetben
is irányadóak.
(6) A védını által ellátandó rendkívüli, illetve idıszakos feladatok szervezésénél, megvalósításánál - ideértve a
más területi, illetve iskola védınıi feladat helyettesítéssel történı ellátását is - a szakmai felügyelet iránymutatását
figyelembe kell venni.
6. § (1) A védını a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és együttmőködik
a) az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás,
b) a közoktatás,
c) a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végzı intézmények
illetékes szakembereivel.
(2) A védını és a háziorvos gondozással kapcsolatos szakmai véleménykülönbsége esetén - bármely fél
kezdeményezésére - a háziorvosi ellátás és a védınıi ellátás illetékes szakfelügyelıje közös álláspontot alakít ki.
7. § A védını az általa gondozott személyekrıl egészségügyi dokumentációt vezet. A védını által használt
nyomtatványok jegyzékét a 7. számú melléklet, a családgondozási törzslap tartalmi követelményeit a 8. számú
melléklet tartalmazza.
8. § (1) Ez a rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.
(2)
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a körzeti védınıi szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet
hatályát veszti.
(4) Az e rendelet hatálybalépésekor mőködı körzeti védınıi szolgálatnál a tanácsadó kialakítására vonatkozó 4.
számú mellékletben foglaltakat legkésıbb 2007. december 31-tıl kezdıdıen kell alkalmazni.
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19.sz.melléklet

1. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A területi védını által elvégzendı szőrıvizsgálatok
- Testi fejlıdés (súly, hossz, fej- és mellkörfogat),
- pszichomotoros, mentális, szociális fejlıdés,
- érzékszervek mőködése (látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat),
- BCG-heg ellenırzése,
- mozgásszervek elváltozásának szőrése (lúdtalp, gerinc-elváltozások),
- pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
- vérnyomásmérés.

2. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A területi védınıi tanácsadások rendje
Nık, várandós anyák részére tartott tanácsadás:
legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában.
Csecsemı-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás:
legalább heti 1 alkalommal, minimum 2 órában.
Csoportos egészségfejlesztı foglalkozások:
igény szerint az adott programnak megfelelı
(szülésre, szoptatásra felkészítés, baba-mama klub, rendszerességgel, elıre tervezetten.
csecsemı masszázs, életmód klub, szülık iskolája
stb.)

3. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A családlátogatások gyakorisága
- Várandós anya

- gyermekágyas anya

- újszülött, csecsemı

- csecsemı (6 hét-1 éves kor)
- 1-3 éves korú kisded

- 3-6 éves korú kisgyermek (ha nem jár
közösségbe)
- 3-6 éves korú (ha közösségbe jár)

- oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú
gyermek
Csordás Ágnes 2007.

a várandósság ideje alatt legalább 5 alkalommal,
(ebbıl az elsı látogatás a gondozásba vétel után 2
héten belül, a várandósság utolsó hónapjában pedig
2 hetente), fokozott gondozást igénylık esetén
havonta egy alkalommal és szükség szerint,
az intézetbıl hazajövetel után - munkaszüneti nap
kivételével - 48 órán belül, majd az elsı 6 hétben
legalább hetente,
hazaadást követı - munkaszüneti nap kivételével
48 órán belül -, majd ezt követıen az elsı 6 hétben
legalább hetente,
havonta, fokozott gondozást igénylık esetében
havonta és szükség szerint,
évente legalább 6 alkalommal, fokozott gondozást
igénylık esetében évente legalább 6 alkalommal és
szükség szerint,
évente legalább 4 alkalommal, beiskolázás elıtt
kötelezıen, fokozott gondozást igénylık esetében
évente legalább 4 alkalommal és szükség szerint,
évente legalább 2 alkalommal, beiskolázás elıtt
kötelezıen, fokozott gondozást igénylık évente 2
alkalommal és szükség szerint,
évente legalább 2 alkalommal, illetve szükség
szerint.
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19.sz.melléklet

4. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A tanácsadó kialakítása
A tanácsadónak
2
a) a mőszaki elıírások figyelembevételével legalább 18 m alapterülető, a négyszemközti védını-gondozott
találkozásra alkalmat adó helyiséggel,
b) várószobával, gyermekkocsi tárolóval,
c) mellékhelyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti,)
kell rendelkeznie.
A tanácsadónak jól megközelíthetınek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a megfelelı főtést,
világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet.
Amennyiben legalább két védını dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell biztosítani.

5. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A tanácsadó alapfelszerelése
I.
- Személymérleg,
- magasságmérıállvány,
- csecsemımérleg,
- mérıszalag,
- hosszúságmérı,
- audiométer,
- látásélesség vizsgáló tábla,
- színlátást vizsgáló könyv,
- vérnyomásmérı, különbözı mérető mandzsetta,
- fonendoscop,
- magzati szívhangvizsgáló készülék,
- vizeletvizsgálathoz: (reagensek, tesztek, kémcsövek, kémcsıállvány, vizeletgyőjtı pohár),
- vércukor meghatározásához eszköz,
- egyszer használatos gumikesztyők, gumiujjak,
- egyszer használatos fecskendık, injekciós tők különbözı méretben,
- leszorító gumi,
- csipesz (kullancs, szálka)
- olló (különbözı),
- egyszer használatos nyelvlapoc,
- kötszerek (különbözı mérető steril és nem steril),
- lázmérı,
- OPV adáshoz kanál,
- vizespohár,
- pedálos vödör,
- textíliák (köpeny, törölközı, lepedı, mőszertörlı),
- hőtıszekrény, hőtıtáska,
- veszélyes anyagok tárolására alkalmas hulladékgyőjtı,
- bútorzat (mőszer- és kötszerszekrény, vizsgálóasztal, mőszerasztal, mérlegasztal, pakolóasztal, zárható íróasztal,
irattartó szekrény, számítógép asztal, székek, fekvıhely).

II.
- Telefon,
- számítógép és nyomtató.
Csordás Ágnes 2007.
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6. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A területi védını által ellátható gondozottak számának meghatározása
1. Védınıi körzetben ellátott feladatok pontértéke:
1.1. várandós anya gondozása
1.2. 0-6 éves korú gyermek gondozása
1.3. oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek
gondozása
1.4. oktatási intézményben a tanuló ellátása
1.5. gyógypedagógiai oktatási intézményben a tanuló ellátása
1.6. védınıi körzetenként az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatok
végzése

3 pont/fı
3 pont/fı
3 pont/fı
1 pont/fı
2 pont/fı
250 pont/körzet.

2. Egy védınıi körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelı feladat látható el. Ennek összetétele az 5. § (1)
bekezdését figyelembe véve képletben kifejezve a következı:
250 gondozott x 3 pont + 250 pont = 1000 pont.
Ebbıl az 1000 pontból az 1.6. alpont alatti - valamennyi védınıi körzetben azonos értékő - feladatért a 250 pont
levonandó.
A megmaradt 750 pontból az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben az oktatási intézményben ellátható gyermekek
maximális száma a következı matematikai összefüggés alapján számítható ki:
Y = 750 - 3X
ahol
Y = az oktatási intézményben - a gyógypedagógiai oktatási intézmény kivételével - ellátható gyermekek
maximális száma,
X = az 1.1., 1.2. és 1.3. alpontok szerint a körzetben gondozottak száma összesen.

7. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A védını által használt nyomtatványok jegyzéke
- Védınıi családgondozási törzslap
- Várandós nyilvántartó
- Várandós anya gondozási könyv
- Várandós anya törzslapja
- Csecsemı és kisgyermek nyilvántartó könyv
- Gyermek-egészségügyi kiskönyv
- Leányok testtömeg percentilisei születéstıl 6 éves korig
- Fiúk testtömeg percentilisei születéstıl 6 éves korig
- Iskolások és óvodások egészségügyi törzslapja
- Iskolai munkahelyi és munkaidı beosztás
- Védıoltási kimutatás
- Kimutatás az oktatási intézményben a tanulók védıoltásáról
- Kimutatás ... a betegség megelızése céljából végzett védıoltásokról
- Egészségügyi nyilvántartó lap
- Kimutatás a felmentésekrıl ... az évben
- Törzslap kérı
- Jelentés ... tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról
Csordás Ágnes 2007.
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- Védınıi jelentés összesítı
- Látogatások elıjegyzési könyve
- Családi boríték
- Tanácsadások munkalapja
- Oltási idézı
- Státus és epikrízis lap
- Védıoltási könyv 14 év feletti személyek részére

19.sz.melléklet

C.3341-37/új/a r.sz.
C.3341-20.r.sz.
C.3341-22.r.sz.
C.3341-27.r.sz.
C.3341-47. r.sz.
C.3352-1. r.sz.

8. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
A védınıi családgondozási törzslap tartalmi követelményei
A családgondozási törzslap tartalmazza:
- a családi adatlapot,
- a nıvédelemi,
- a várandós anya,
- a gyermekágyas,
- a 0-6 éves korú gyermek védınıi gondozási lapját.
A családi adatlap tartalmi követelményei: családtagok személyi adatai, családi anamnézis.
A védınıi gondozási lapok tartalmi követelményei:
- személyi adatok,
- anamnézis,
- szőrıvizsgálatok/státusvizsgálatok,
- védıoltások adatai,
- fokozott gondozásba vétel adatai,
- védınıi látogatások, tanácsadások, intézkedések dokumentációja,
- a gondozott háziorvosának/házi gyermekorvosának neve, elérhetısége.
A védını a családgondozási törzslap helyett eseti nyilvántartást vezet azokról a gondozottakról, akik nála eseti
ellátást igényelnek.
A védınıi eseti nyilvántartás tartalmazza:
- a gondozott és az eltartója személyi adatait (név, születési hely, idı),
- a gondozott
= lakóhelyét és az ellátás idején tartózkodási helyét,
= állampolgárságát,
= a védınıi ellátás okát, idıpontját, ellátás módját és a védını további intézkedését.

Csordás Ágnes 2007.
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Miskolci Egyetem
Egészségtudományi Intézete
Védını Szak
Miskolc
2003

Meghirdetett Szakdolgozati témakörök és konzulenseik
Sors
z.

Cím

Konzlens

1. Cerebral pareticus gyemekek lakóhelyi komplex rehabilitációja.
2. Gyógytestnevelési csoportbeosztás meghatározásának objektív
kritérium rendszere.
3. Táplálkozási allergiák megelızésének lehetısége helyes
csecsemıkori táplálásvezetéssel.
4. Az alternatív táplálkozási szokások szakmai megítélése.
5. Cystás fibrosisban szenvedı gyermek otthoni életének segítése.
6. Hasfájás a kisdedkorban.
7. A nem megválasztása újszülöttkorban intersexualitás esetén.
8. A krónikus idiopathiás obstipáció prevenciója.
9. A fejlıdés késése serdülıkorban.
10. A csecsemıkori táplálási módszerek összehasonlító vizsgálata
(igényszerinti és hagyományos szoptatás eredményessége).
11. A védını szerepe a gyermekkori krónikus bélgyulladás (IDB)
otthoni kezelésének megvalósításában.
12. Védınıi szerepvállalás az obesitás prevenciójában.
13. A coeliakia változó klinikai képe.
14. Környezeti faktorok, életmód és a Helicobacter pylori infekció
összefüggése.
15. Az iskolavédını szerepe a serdülıkori fiziológiás nemi érés
követésében.
16. A növekedési zavarok – a védını szemével.
17. A jódhiány és a struma változó gyakorisága megyénkben.
18. Érték-vizsgálat a védınıi pályára készülı hallgatók körében.
19. A védınıi munka társadalmi megítélése.
20. A reklám hatása a csecsemıgondozásra.
21. A védını lehetıségei a rizikómagatartás (dohányzás, alkohol,
drogfogyasztás) elkerülése érdekében.
22. A kötelezı védıoltások aktuális problémái a védınıi munka
szemszögébıl.
23. Káros szenvedélyek tizenéves korban.
24. Tizenévesek és a fogamzásgátlás.
25. Roma fiatalok fogamzásgátlási ismeretei.
26. A védını feladatai a biztonságos környezet kialakításában.
27. Kisgyermekes családok egészségkultúrája.
28. Szociális juttatások körének feltérképezése (egy-egy rizikócsoport
esetében).
29. GYES-en lévı apukák és a védını.

1

Dr. Peja Márta
Dr. Peja Márta
Dr. Sólyom Enikı
Dr. Mónus Ágota
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Dr. Tamási
Katalin
Dr. Ságodi László
Dr. Tamási
Katalin
Dr. Mónus Ágota
Dr. Sólyom Enikı
Dr. Tamási
Katalin
Dr. Tamási
Katalin
Dr. Ságodi László
Dr. Sólyom Enikı
Dr. Sólyom Enikı
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
Kiss Tóth Emıke
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
48.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
58.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

A védını speciális feladatai a cigánylakosság körében.
Szabadon választható téma.
Húgyúti fejlıdési rendellenességek otthoni gondozása
Húgyúti gyulladások csecsemı- és gyermekkorban
Magas vérnyomás betegség csecsemı- és gyermekkorban
Enuresis nocturna
Incontinentia urinae
Otthoni „mővese-kezelés” problémái
Vérvizeléssel járó betegségek otthoni gondozása
Újraélesztés a védınıi gyakorlatban
Az újszülött újraélesztése intézeten kívül
A légúti elzáródás és kezelése csecsemı és kisgyermekkorban
Mérgezések gyermekkorban
Szülésvezetés intézeten kívül
Görcsrohamok csecsemı- és gyermekkorban
Termikus traumák gyermekkorban
A belgyógyászati balesetek és jelentıségük a védınıi munkában
Anyatejes táplálás jelentısége. Szoptatási helyzet egy adott területen
Várandóssággal és szüléssel kapcsolatos ismeretek a lányok körében
óvodáskortól a felnıtté válás küszöbéig
Serdülık devianciái és a védını feladatai
Családi nevelés
Táplálási hibák jelentısége csecsemı- és kisgyermekkorban
Védını helye a gyermekvédelem rendszerében
Az anya terhesség alatti lelkiállapotának összefüggései a csecsemı
pszichés állapotával és korai fejlıdésével
A szobatisztaság kialakulásának meghatározó tényezıi
A dackorszakkal kapcsolatos nevelési problémák
A gyermekkori agresszivitás
A játék szerepe a személyiségfejlıdésben
A nevelési stílusok hatásai a gyermekek magatartására és
személyiségfejlıdésére
A testvérféltékenység kialakulása
A válás következményei a gyermekek személyiségfejlıdésére
A gyermekkorban átélt krónikus stressz jellemzı tünetei és hatásai a
személyiségfejlıdésre
A hiperaktív gyermek nevelésével kapcsolatos problémák
A szoptatás pszichés háttere
A szegénység hatása a gyermeknevelésre
Milyen a jó gyermekjáték?
A médiumok és a számítógép hatása a gyermek kognitív
képességeire és társas viselkedésére
Korai szeparáció hatása
Intrauterin droghasználat
Integrált oktatás
Fogyatékos a családban
Szabadon választott téma
Az egyes nıi életszakaszokhoz köthetı legfontosabb szülészetnıgyógyászati problémák és betegségek
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73. Veszélyeztetett terhességek elıfordulása és jelentısége BorsodAbaúj-Zemplén megyében
74. A terhességi toxaemia elıfordulása, szőrése, kezelése, szülészeti és
perinatológiai jelentısége
75. Diabetes mellitus és gastatios diabetes praeconceptionalis és
terhesség alatti gondozása
76. A koraszülés és retardatio elıfordulása Borsod-Abaúj- Zemplén
megye egyes anya-csecsemıvédelmi lakossági körzetében
77. Perinatalis mortalitas és újszülött morbiditás Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében
78. Érvek és ellenérvek a szülési fájdalom mérséklése és kikapcsolása
mellett
79. A császármetszés javallatai napjainkban
80. Összeegyeztethetı-e a korszerő szülészet követelményrendszere és
az „otthon szülés” igénye?
81. A gyermekágyi lázas betegségek elıfordulása napjainkban
82. A születésszám változása Magyarországon. Egy védını érvelése a
többgyermekes családmodell mellett
83. A gyermekvállalással járó kedvezmények törvényi szabályozásának
alakulása a rendszerváltozás óta
84. Egy védını érvelése a nem kívánt, de bekövetkezett terhességek
megtartása mellett
85. Miért következnek be a nem kívánt terhességek
(az érintettek körében végzett közvélemény kutatás alapján)?
86. Fiatalkorúak abortuszai és szülései
87. A társadalom viszonya a szexuális aberrációkhoz
88. Nıgyógyászati mőtétek lázas szövıdményei egy nıgyógyászati
osztályon
89. Abrasiót igénylı vérzészavarok okai a szövettani leletek ismeretében
90. A nıgyógyászati rákbetegségek elıfordulása Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Érvek a rákszőrés mellett
91. A genetikai tanácsadás szerepe a terhesgondozásban
92. A családközpontú szülészet és a baba-barát újszülött ellátás igénye
és elfogadottsága
93. A tinédzser ambulanciák szerepe a serdülık egészségnevelésében és
a nem kívánt terhességek megelızésében
94. Szabad-e, kell-e a „természet rendjébe” beleavatkozni?
95. Nıgyógyászati hormonzavarok diagnosztikája, következményei és a
kezelés alapelvei
96. A diagnosztikus és operatív nıgyógyászati endoszkópia lehetıségei,
elınyei, jelene és jövıje

Miskolc, 2003. október 28.
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DE Egészségügyi FıiskolaimKar Védını Szak
2007.

Szakdolgozat címe
Az egészséges táplálkozás megvalósulása napjainkban
Népszokások és hiedelmek a terhesgondozásban, a csecsemıápolásban
Az egészségfejlesztés mentálhigiénés kérdései a serdülık körében
A szellemi fogyatékossággal élık kapcsolatteremtésének nehézségei
Diabetes és terhesség
Vizelet visszatartási probléma védınıi szemmel
Ikervárandósságban és ikercsecsemık gondozásában elıforudló ehézségek
Általános iskolások egészségmagatartása, különös tekintettel a táplálkozásra és a
testmozgásra
Az anorexia és a bulimia megelızési lehetıségei védınıi szemszögbıl
Az életkorhoz kötött kötelezı védıoltások lakossági megítélése Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében
A terhestorna segítı szerpe a várandósság idején
Felmérés a 16-18 éves serdülı fiúk körében az egészségtudatosságról, a szürıvizsgálatok
ismereteinek fontosságáról
Fiatalok táplálása intézményes keretek között
A védını feladatai az újszülöttkori bırkezelésben, a bırelváltozások felismerésében és ellátásban
Egészséges táplálkozás és különbözı táplálkozási alternatívák a serdülı korosztálynál
A gyermekkori elhízás, annak következményei és prevenciója
A hallászavarok felismerése, szőrése 0-6 éves korig
A fiatalok drogfogyasztó magatartásának vizsgálata a debreceni underground party scénában
A játék szerepe a bölcsıdés gyermek életében
Családi életre nevelés nem csak serdülıknek
A kiegyensúlyozott szexuális életre nevelés a serdülık körében a védını szemszögébıl
"Játszani is engedd…" Az ısi játékok a modern számítógépes játékok világában
Alkoholista szülık
A gyermekkori obesitas és prevenciója védınıi szemmel
A élettani terhesek körébıl kiszőrt, insulinnal kezelt gestációs diabeteses gravidák monitorozása
Mit esznek illetve mit nem esznek az óvodáskorú gyermekek!
A csecsemıkorban elıforduló bırelváltozások jelentısége. Bırápolás csecsemıkorban.

Várandós elıtti idıszak, és a várandóság ideje alatti egészséges táplálkozás
Reproduktív korban lévı nık és várandós anyák táplálkozási szokásainak vizsgálata
A óvodás korú gyerekek közékeztetése Püspökladányban
Fogyókúrák a serdülık körében
Gyermekbántalmazás védınıi szemszögbıl
Vesefejlıdési rendellenességek
A természetes gyógymódok jótékony hatásai a várandós nık életében
Az ikerterhesség, mint rizikótényezı a védınıi gyakorlatban
Az elsı és a második ultrahang-szőrés jelentısége a fejlıdési rendellenességek felismerésében
A terhességbıl adódó testi, lelki, pszichés változások a várandósgondozás tükrében
Hogyan nyújthatunk segítı kezet magunk és mások számára a gyógyító energia, a reflexológia
alkalmazásával
A cigányok életmódja Borsodszirákon
A babamasszázs szerepe a csecsemı életében
A serdülıkorúak táplálkozászavara
A helyes kiegészítı táplálás jelentısége csecsemıkorban
A védını segítı, támogató szerepe az értelmi fogyatékos gyermeket nevelı családban
Dohányzási szokások felmérése egy középiskolai képzés tanulóinak körében
A 2-es típusú gyerekkori diabetes mellitus
A várandós anyák egészséges táplálkozása
Az óvodáskorú gyermekek lelki egészségvédelme
A védınıi hivatásról védınıi vélemények tükrében
A cigányok életmódja és gyermeknevelése Prügy községében
Pubertáskorúak szexuális rizikómagatartása a nemi nevelés függvényében
Gyermekek orális egészsége a WHO célkitőzéseinek tükrében, Debrecenben
A koraszülöttség jelentısége napjainkban
A családon belüli erıszak az anyaotthonokban élık szemszögébıl
"A testsúly a lélek tükre" avagy a serdplıkori táplálkozászavarok
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Védını szakdolgozat címek 2006.
Nyíregyháza
1

Bagdány Angéla

A biharnagybajomi cigány családok életkörülményei

2

Béke Mária

A testvérféltékenység megnyilvánulási formái és a szülık erre adott reakciói

3

Bocsi Mariann

Koraszülött kérdés alakulása gyakorló területemen, terhesgondozási feladatok

4

Bohács Beatrix

Hagyományok, szokások a tyukodi és porcsalmai cigány nık körében

5

Bordás Gyöngyi

A védını szerepe a gyermekágyi depresszió felismerésében és prevenciójában

6

Czifra Mária

Babamasszázs

7

Csoma Csilla

Lelki változások a terhesség során

8

Deák Éva

A gyermekbántalmazás ismerete gyermekek körében

9

Dévényi Gabriella

Egészséges és alternatív táplálkozás

10

Dévényi Renáta

Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságának szerepe a
serdülık egészségszemléletében

11

Dobó Gabriella

Gyermekbántalmazás a családban, különös tekintettel a gyermekek elhanyagolására

12

Éles Judit

Alkoholbetegekkel kapcsolatos attitődök

13

Fejes Márta

Mesék, versek szerepe a gyermek életében

14

Feketéné Sárga
Ágnes

Az érett újszülött és a 32. hét elıtt született koraszülöttek ellátása és ápolása közötti
különbségek

15

Führer Krisztina

Szőrıvizsgálatok és jelentıségük a terhesség alatt
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16

Hernádi Éva

A védını lehetıségei a várandósgondozásban

17

Horváth Irén

Az anya-gyermek kapcsolat, a megtermékenyítéstıl a születést követı 6. hétig (a
perinatális kapcsolatok többszempontú elemzése)

18

Hudák Zsuzsanna

Egészségügyi felvilágosítás hatékonysága a fogamzásgátlás területén középiskolai
hallgatók körében

19

Hőse Mariann

Lisztérzékeny emberek és a táplálkozás

20

Járó Anita

Játék a családban

21

Juhász Erika

A homoszexualitás tolerálása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar
hallgatóinak körében a 2005/2006-os tanévben

22

Kacsándi Judit

A védını szerepe a felesleges gyógyszerfogyasztás megelızésében

23

Kárpáti Orsolya

A média hatása az iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek fejlıdésére

24

Kecskés
Annamária

Autizmus

25

Kiss Beáta

A bölcsıdei gyermekvédelem – helyzetkép a nyíregyházi bölcsıdékben

26

Kiss Nikolett
Hajnalka

Várandósok fogászata – A védınık szerepe a fogászati szőrıvizsgálatokban

27

Koós Adrienn

Általános iskola alsó tagozatos diákjainak ismerete az egészséges magatartásról

28

Kovács Emese

Rossz szociális körülmények között élı várandósok és kismamák
egészségmagatartása

29

Kovács Erika

Természetes gyógymódok „áldott állapotban” és gyermekágyban
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30

Lakatos Judit

A védını szerepe a HIV/AIDS prevencióban a serdülık körében

31

Mezei Erika

Egészségfejlesztés a polgári felnıtt lakosság körében

32

Mudri Anita

Egy Down fogyatékos jövıje

33

Nagy Adél

Óvodáskorúak dohányzással kapcsolatos ismeretei

34

Neibort Anikó

Babamasszázs: a babák testi-lelki egészségvédelme

35

Németh Eszter

A vérszegénység, mint terhességi szövıdmény

36

Palicska Ildikó

A méhnyakrák és szőrése a védını szemszögébıl

37

Pistai Erzsébet

A hipertónia kialakulását befolyásoló rizikótényezık és megelızésének lehetıségei

38

Pozsgai Gabriella

Természetes életmód a terhesség idıszakában

39

Romasovszki
Anikó

A televízió és a gyermek

40

Sajgó Edina

A szülésfelkészítı tanfolyam hatékonysága a szülés folyamán

41

Siti Gabriella

Gyermeknevelés a cigány családoknál

42

Sutka Anita

Urticaria – Gyermekkorban elıforduló leggyakoribb bırgyógyászati betegség

43

Szabó Emese

Méhen belüli kommunikáció a magzattal

44

Szaláncy Mária

A védını szerepe a családi életre nevelésben, a szexuális életre nevelésben

45

Szoboszlai Margit

Újszülöttkori bırelváltozások felismerése és ellátása a védını gyakorlatában

46

Tóth Andrea

A diabetes mellitus rizikófaktorai és prevenciója
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47

Tóth Mária

A védını primer prevenciós lehetıségei, a nem kívánt terhességek megelızésében,
serdülıkorban

48

Varga Katalin

Játékszenvedély a mátészalkai középiskolások körében
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Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Nyíregyháza
Korai fejlesztés, családgondozás téma tantárgyai
Tantárgy

cél

feladat

Ápolástan

Kialakítani a hallgatóban az ápolás-gondozással kapcsolatos helyes szemlélet és korszerő magatartást az új
ápolási standardok alapján, mely kiterjed az életkor minden szakaszára az etikai normák szerint. Elsajátítani
az ápolás-gondozás alapelveit, alapvetı ismereteit, hogy a hallgató alkalmassá váljon önálló, pontos,
szakszerő feladat elvégzésére, dokumentálására és team munkára az alapvetı egészségügyi ellátáson belül.

Népegészségtan
Bizonyítékokon
alapuló
népegészségügy

A hallgató ismerje meg a megelızı orvostan alapjait, a modern Népegészségtan feladatait, a makro- és
mikrokörnyezetek és az ember élettevékenységének kölcsönhatásait, szerezzen alapvetı higiénés
ismereteket. Sajátítsa el az általános és részletes járványtan gyakorlati jelentıséggel bíró aspektusait. Jártas
legyen az egészségügyben dolgozóktól elvárható kórházhigiénés ismeretekben, tegyen szert a nosocomiális
fertızések alapismereteire.

oktató
(1953)
fıiskolai
adjunktus,
(1978)
okleveles
ápoló
fıiskolai tanársegéd,
fıiskolai
adjunktus,
okleveles ápoló
diplomás
ápoló
egészségtan tanár
(1971)
általános
orvos,
fıiskolai
docens PhD Népeü
fıiskolai adjunktus
(1952)
higénikus Phd

Legyen tájékozott a fertızı betegségek terjedési módjaiban, az általános járványtan alapelveiben. Legyen
képes a gyakorlatban elıforduló fertızı betegségek gyanújának felismerésére, a fertızés továbbterjedésének
megelızésére, a legfontosabb kórház higiénés szabályok betartására. Ismerje a gyakorlatban használatos kézés felületfertıtlenítési módszereket, eljárásokat.
Egészséges
csecs. és gyerm.
fejl gond. nev.
Tápl.
Neuró
pszichiátria
Pszichológia

védını egtan tanár
csecsc és kisgy gond
védını, romológus

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a pszichológia tárgyát, rövid történetét, módszereit,
valamint betekintést adjon a fıbb személyiség lélektani irányzatokba. Megalapozza képzés során oktatásra
kerülı további pszichológiai kurzusokat, a hallgatók eltérı szintő ismereteit egységesítse. Segítsen
megalapozni a pálya gyakorlásához szükséges pszichológiai személetet és önismereti igényt.
A tantárgy tartalma:
A pszichológia tárgya, fontosabb fogalmai
A pszichológia rövid története
A pszichológia elméleti területe
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Fıiskolai
Kar,
Alkalmazott
Pszichológiai Tanszék

A pszichológia alkalmazott területei
A pszichológia fıbb diagnosztikus módszerei
A pszichológia fıbb terápiás és mentálhigiénés módszerei
A személyiséggel kapcsolatos fıbb fogalmak
Az önismeret fogalma és fejlesztésének lehetıségei
A tanulással kapcsolatos fıbb fogalmak és jelenségek
A klasszikus irányzatok I.(pszichoanalízis, behaviorizmus)
A klasszikus irányzatok II. (humanisztikus, transzperszonális)
A modern szemléletek (kognitív, biologisztikus)
Típustanok és vonáselmélete
Eg pszichol
Szociálpszicholó
gia

Pszichológus (1967)
(1960)
fıiskolai
docens,
Pszichol
szakos
középisk tanár
Egyetemi doktori

A hallgatók ismerjék meg az alapvetı szociálpszichológiai fogalmakat, jelenségeket annak érdekében, hogy
megértsék a társas interakciók mőködését, és csatolni tudják ismereteiket más tantárgyak fenti jelenségekkel
kapcsolatos tartalmaihoz annak érdekében, hogy munkájuk során hatékony interperszonális mőködésre
legyenek képesek.
A tantárgy részletes leírása:
A szociálpszichológiáról általában
A szociálpszichológia határterületei
A szociálpszichológia módszerei
Személypercepció
Attribúcióelmélet
Személyközi kommunikációról általában
A verbális közlés
A nonverbális közlés
Interperszonális kapcsolatokról általában
Vonzalomelméletek
Csoport és vezetés
Csoportközi viszonyok
Társas befolyásolás

Debreceni
Egyetem
Egészségügyi
Fıiskolai
Kar,
Alkalmazott
Pszichológiai Tanszék

Fejlıdés lélektan

40 év pszchológus

Szakmaspecifiku
s gyakorlat

A hallgatók a fıiskolai diploma megszerzése után legyenek képesek sokrétő feladat elvégzésére, munkájuk
nem korlátozik az anya-, és csecsemıvédelem szők területére. Szükségük van olyan ismeretanyag
megszerzésére, melynek segítségével komplex családgondozást végezhetnek, erre nyújt lehetıséget a
szakmaspecifikus gyakorlat.

Családok átmeneti otthona,
Gyermek Jóléti Szolgálat
Start rehabilitációs vállalat.
Gyermek Rehabilitáció
Szent Katalin Idısek Otthona

védını
fıiskolai
adjunktus,
fıiskolai
tanársegéd, DE-EFK,
Védınıi Módszertani
Tanszék

Védınıi
módszertan

A félév során az elıadások, gyakorlatok módot nyújtanak a hallgatók számára, hogy megismerjék és
elsajátítsák az újszülött-, csecsemı- és kisgyermekgondozás, látogatás, tanácsadások módszerét, feladatait.

Anyatejes
jelentısége,

(1964)
védını
humánszervezı
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Új szakmai ismeretek megszerzésével bıvítsék tudásukat , hogy minél jobban megfeleljenek a társadalom, az
egészségügy újabb kihívásainak

Védınıi
módszertan

A félév során az elıadások módot nyújtanak a védınıi munka általános módszereinek elméleti
megalapozására. A hallgatók ismerjék meg a védınıi életpálya követelményeit, a védınıi hálózat felépítését
és mőködését, a védını kötelezettségeit és jogait, munkája etikai követelményeit. Ismerjék meg a védınıi
hivatás történetét, funkcionális változásait, jelenlegi kompetenciakörét.
A tantárgy részletes leírása
Csordás Ágnes 2007.
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felkészítés, védınıi feladatok.
A gondozómunka sajátosságai a
családban, Gyermekágyas gondozása,
ellátása védınıi teendık
Újszülött ellátás irányelvei, újszülött
látogatás
szempontjai,
védınıi
teendık
Csecsemılátogatás
irányelvei
0hónapos korig
Csecsemılátogatás irányelvei 3-6
hónapos korig
Csecsemılátogatás irányelvei 6-9
hónapos korig
Csecsemılátogatás irányelvei 9-12
hónapos korig
Fokozott gondozást igénylı csecsemık
gondozása
csecsemı tanácsadás (elıkészítés,
lebonyolítás,
státusz
vizsgálatok)Zárthelyi dolgozat.)
Védını szerepe a szocializációban
Csecsemıhalálozás
alakulása,
csecsemıhalálozással
kapcsolatos
védınıi
feladatok,
újszülött
gyilkosságok
1-3 éves gyermek szomatikus-,
pszichésés
mozgásfejlıdésének
jellemzıi, a védınıi gondozás,
családlátogatás irányelvei
3-6 éves gyermek szomatikus-,
pszichésés
mozgásfejlıdésének
jellemzıi, a védınıi gondozás,
családlátogatás irányelvei
A védını szerepe a gyermekbalesetek
megelızésében
A védınıi szolgálat kialakulásának
története (videó film), Országos
Stefánia Szövetség, Zöldkeresztes
Egészségvédelmi Szolgálat szerepe a
védınıi munkában (tanulmányok,

fıiskolai
adjunktus,
DE-EFK
Védınıi
Módszertani Tanszék
(1975) védını
Humánszervezı

(1964)
védını
humánszervezı
fıiskolai
adjunktus,
DE-EFK
Védınıi
Módszertani Tanszék
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A védınıi szolgálat története
A védınıi ellátás fejlıdése napjainkig
A védını helye az egészségügyi ellátásban,
Területi védınıi szolgálat, 49/2004. ( V.21.) ESzScM rendelet a területi védınıi ellátásról
A védınıi tevékenységet szabályozó normák.. A védını szakmai kötelezettségei, kompetenciája. Védınıi
szerep és hivatás
A védınıi munka, védınıi módszertan. A védınıi munkát meghatározó tényezık
A védını elsı találkozása a gondozottjával, a gondozottak megismerése. Környezettanulmány készítése
A gondozottak kezelése
A védını tevékenységének jellemzıi, a védınıi munka célcsoportjai
A család fogalma, történeti áttekintés. A család típusai, funkciói, a család, mint gondozási egység.
Családi diszfunkciók, differenciált gondozás a családfejlettség, családtípus szerint. Életciklusnak megfelelı
gondozás.
A gondozó munka sajátosságai a családban. A védınıi családlátogatás. A családlátogatás, mint gondozási
módszer
A körzeti védınıi szolgálat mőködésének törvényi háttere

21.sz. melléklet

cikkek feldolgozása)
Intézet látogatás az Egészségügyi
Alapellátásnál,
ÁNTSZ
Városi
Intézeténél.
A
védınıi
ellátás
kapcsolatrendszerének megismerése
A védınıi munka módszerei:
Gondozottal
való
személyes
kapcsolattartás,
felkészülés
a
találkozásra,
elsı
találkozás
a
tanácsadóban, a gondozott otthonában
A gondozott megismerése
(esetjáték, helyzetgyakorlat)
A védınıi munka módszerei:
A gondozottak kezelése
(esetjáték, helyzetgyakorlat)
A védınıi tanácsadó kialakításának
feltételei, a tanácsadó felszerelése, a
tanácsadóban használatos eszközök
bemutatása, használata
A környezettanulmány megírásának
gyakorlati megvalósítása

Mentálhigiéne

60 év
Szakoktató
mentálhigénikus

Jogi ismeretek

fıiskolai
docens,
Debreceni
Egyetem
Egészségügyi
Fıiskolai Kar
Jogász

A tantárgy oktatásának általános célja, hogy a hallgató megismerjen jogi alapfogalmakat, az egészségügy
szabályozási rendszerét, ezen belül a védınıi munkához kapcsolódó szabályokat. Fontos részét képezi a
tananyagnak az adott szakterülethez kapcsolódó felelısségi szabályok megismertetése. Figyelemmel arra,
hogy a védını munkája családokhoz kapcsolódik, célja a tantárgy oktatásának, hogy a családot, mint
társadalmi jelenséget a jog oldaláról bemutassa, illetve a gyermekvédelem rendszerével, illetve intézkedési
lehetıségeivel megismertesse. Specifikus célkitőzése, hogy képessé tegye a hallgatót arra, hogy – a fenti
ismeretek birtokában – a gyakorlatban is alkalmazni tudja munkája során ezen ismeretanyagot, felismerve,
hogy az adott jogviszonyban milyen szabályokat szükséges alkalmazni.
Bioetika
az egészségügyi fıiskolai végzettségő szakember hivatása gyakorlásához nélkülözhetetlen a szakmai
felkészültség mellett az egészségügyi etika ismerete, birtoklása. Munkája során szembe kell néznie olyan
etikai kérdésekkel, melyre neki saját magának kell reagálnia és megoldást találnia.
A tantárgy részletes leírása (kulcsszavak listája):
Egészségügyi etika alapfogalmi rendszere
Csordás Ágnes 2007.
Kutatási melléklet

a hallgató az egészségügyi etika
megismerésének a segítségével
tudatosabban
szolgálja
az
egyént, a családot, a közösséget

Orvos
fıiskolai
docens,
szakfelelıs-helyettes,
Oxyológiai Tanszék,
Debreceni
Egyetem
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Bioetika meghatározása, területei, helye a tudományok rendszerében
A hasznosság elve (utilitarizmus)
Az utilitarizmus filozófiai alapjai: szabály –utilitarizmus, tett-utilitarizmus, a deontológia elmélet
Etikai döntéshozatal – Thompson modell
Az orvosi gyakorlat bioetikai kérdései
Az orvosbiológiai kutatások etikai problémái
Az egészségügyi ellátás társadalmi és közösségi szempontjai
A hatalomban való részesedés és a személyes értékel az etikában
Erkölcsi dilemmák betegcsoportok ápolásában, gondozásában
Etika az egészségpolitikában és a vezetésben
A biotechnológia és a csúcstechnika hatásai
Fıiskolai végzettségő dolgozók tevékenységének etikai kérdései: hivatás és önállóság, empátia – intuitív
képesség
Esetelemzés, problémafelvetés, gyakorlati elemzés
Alkalmazott
pszichológia
kommunikáció
elmélet
Szociológia

és szakmáját.

Egészségügyi
Fıiskolai Kar

Pszichológus

A társadalomismereti tárgyak feladata, hogy korszerő ismereteket adjon a társadalomról, annak mőködésérıl.
A kurzus a szociológia legjelesebb alkotóinak munkásságát vázolja fel. Külön figyelmet szentel a nagy
eszmeirányzatoknak, a társadalomról való gondolkodás történelmi alakulásának. Foglalkozik az egyén,
illetve a társadalom elsıbbségérıl folytatott évszázados vitával, a hatalom és uralom kérdésével, a ráció
térnyerésével, a vallások és a társadalom viszonyával, stb.

fıiskolai tanársegéd,
DE-EFK Alkalmazott
Társadalomtudományi
Tanszék
Szociol Phd hallgató
Pszichol Phd

A tantárgy részletes leírása:
A szociológiatudomány kialakulásának történelmi körülményei.
A szociológia fejlıdésének történet jellemzıi.
A szociológia fejlıdésének sajátosságai hazánkban.
Társadalmi szerkezet és rétegzıdés.
Egyenlıtlenségek, szegénység.
Társadalmi mobilitás.
Város és falu. Településszerkezeti egyenlıtlenségek.
Népesség, népesedés.
A családok helyzetének jellemzıi.
Kiemelt demográfiai csoportok társadalmi jellemzıi.
A szocializáció problémái.
Deviáns viselkedés.
Az oktatás társadalmi helyzete.
Az életmód jellemzıi.
Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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Etika

21.sz. melléklet

A diplomás ápoló hivatása gyakorlásához nélkülözhetetlen a szakmai felkészültség mellett az egészségügyi
etika ismerete, birtoklása. Munkája során szembe kell néznie olyan etikai kérdésekkel, melyre neki saját
magának kell reagálnia és megoldást találnia.
A tantárgy részletes leírása (kulcsszavak listája):
1.Orvosi egészségügyi etika története
helye a tudományok rendszerében
2. Hippokratész –hippokratészi eskü Etikai tudás
3. Nıvéretika Alapvetı etikai elvek Az ápolás-gondozás etikája
4. Az ápolók nemzetközi kódexe Az ápolói munka presztízse
5. Az ápoló és a beteg erkölcsi felelıssége: Döntés, felelısség, konfliktusok Titoktartás
6. Betegtájékoztatás Önrendelkezéshez való jog, kompetencia – inkompetencia a betegtájékoztatás módja,
formája a tájékoztatás kockázata
7. A fájdalom: A fájdalom természete
Fájdalomcsillapítás, megszüntethetısége, (kábítószer probléma)
8. Abortus, Születésszabályozás (fogamzásgátlás, sterilizáció) A diplomás ápoló felvilágosító,
egészségnevelı szerepe és hatékonysága az abortus kérdésében.
9. Euthanásia: euthanásia és közvélemény, Jogi, etikai, ideológiai kérdései, életminıség
10. Szervátültetés: Recipiensek, donorok, Élı és holt donorok, az agyhalál
11.Mesterséges megtermékenyítés
12. Tudományos kutatás etikája: Történelmi áttekintés, társadalmi érdek – egyéni érdek (autonómia),
alanyok kiválasztása az 1975-ös helsinki nyilatkozat
13.Etikai Bizottságok: szükségessége, összetétele, Ápolónık Nemzetközi Tanácsa: Ápolói Kódex
14. Fıiskolai végzettségő dolgozók tevékenységének etikai kérdései: hivatás és önállóság, kollektivitás és
munkahelyi légkör, empátia – intuitív képesség. Esetelemzés, problémafelvetés, gyakorlati elemzés

a hallgató az egészségügyi etika
megismerésének
a
segítségével
tudatosabban szolgálja az egyént, a
családot, a közösséget és az ápolói
szakmát.

Kommunikáció
fejl tréning
Ifjúság
szociológia

Az ifjúság szociológia címő tárgy feladata, hogy a védınıknek korszerő ismereteket adjon a társadalomról, a
mai ifjúság helyzetérıl, illetve annak mőködésérıl. A kurzus az ifjúság szociológia legjelesebb alkotóinak
munkásságát vázolja fel. Külön figyelmet szentel a nagy eszmeirányzatoknak, a társadalomról való
gondolkodás történelmi alakulásának. Foglalkozik az egyén, illetve a társadalom elsıbbségérıl folytatott
évszázados vitával, a hatalom és uralom kérdésével, a ráció térnyerésével, a vallások és az ifjúság
viszonyával, stb.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Az ifjúság szociológia fogalmi
rendszere.
Az ifjúság szociológia elméletei.
Az európai fiatalok szociológiai
jellemzıi.
A magyarországi fiatalok szociológiai
jellemzıi
A magyarországi fiatalok helyzete
társadalomtörténeti aspektusból .
A magyarországi fiatalok helyzete
társadalomtörténeti aspektusból .
A vallás és a fiatalok kapcsolata.
A fiatalok és a kirekesztıdés.

orvos,
fıiskolai
docens, szakfelelıshelyettes, Oxyológiai
Tanszék,
Debreceni
Egyetem
Egészségügyi
Fıiskolai Kar

Pszichológus 1960
1967
pszichológus
PhD
(1975)
szociológus
fıiskolai tanársegéd,
Debreceni
Egyetem
Egészségügyi
Fıiskolai
Kar,
Általános
Szociális
Munkás
Szak,
Alkalmazott
Társadalomtudományi
Tanszék
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Családterápiás
ismeretek

A tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátíttatása a hallgatókkal, melyet késıbbi
családgondozói munkájuk során hatékonyan képesek felhasználni a hozzájuk forduló kliensek lelki
egészségének megırzése ill. helyreállítása érdekében.
A család rendszerszemléletének elméleti vonatkozásai
A családterápia kialakulása, története
A családterápiás szemlélet fı alapelvei:
Rendszerszemlélet (A család, mint rendszer, mint támogató rendszer. Alrendszerek és ezek kommunikációja,
mőködése. A család reagálása a hatásokra.)
A családi életciklusok rendszere (A 8 életciklus jellemzıi, megoldandó feladatai.)
Transzgenerációs szemlélet
A családterápia fıbb modelljei: a pszichodinamikus, experimentális, strukturális és stratégiás irányzatok
jellemzıi
A családi dinamika alapjai
Családi szabályok.
Családi szerepek.
Családi mítoszok.
Szükségleti szintek a családban.
Egyéni szükségletek összeegyeztetése a családban.
Konfliktusok kezelése a családban:
Kommunikáció a családban
Diádikus és triádikus viszonyok.
Szövetség, koalíció.
Trianguláció.
Tranzakcióanalízis. Játszmák és kollúzió.
Krízis egyéni szinten és családi szinten. Normatív és paranormatív krízisek.
A családterápia speciális alkalmazási területei
Halál, haldoklás és gyász.
Válás.
Munkanélküliség.
Pszichoszomatikus betegségek.
Anorexia nervosa.
Módszertani szempontok a családterápiában
A családi elsı interjú.
Kérdezési technikák.
Strukturális technikák.
Szocializáció
Felöleli a pszichológia tudományán keresztül az egészséges személyiségfejlıdés fontosabb állomásait.
zavarai
Második lépésben a psziché kóros változásait mutatja be a pszichiátriai betegségek kategóriáin keresztül.
Segítséget nyújt a terápiás sémák eligazodásában.
Csordás Ágnes 2007.
Kutatási melléklet

21.sz. melléklet

A munkanélküli ifjúság.
A magyar ifjúság az újkapitalizmusban
A hallgatók saját családjukkal
kapcsolatos élményeik feldolgozása
csoportban, strukturális technikákkal
(pl.
családszobor
készítése,
genogramm elemzése). A gyakorlat
technikáit az elıadás során sajátítják el
elméleti szinten a hallgatók. A
gyakorlatban
történı
kipróbálás
egyrészt kompetensebbé teszi a
hallgatókat a késıbbi alkalmazásra,
másrészt segíti ıket saját családjukkal
kapcsolatos indulataik, frusztráltságaik
stb. feldolgozásában.

Pszichiátriai vizsgálat.
Mentálhigiéné.
Pszichológiai tesztek,

önbecsülı

(1967) Ph.D. fıiskolai
docens,
DE
Egészségügyi
Fıiskolai
Kar,
Alkalmazott
Pszichológiai Tanszék
fıiskolai
adjunktus,
DE
Egészségügyi
Fıiskolai
Kar,
Alkalmazott
Pszichológiai Tanszék
fıiskolai tanársegéd,
DE
Egészségügyi
Fıiskolai Kar
óraadó,
Városi
Nevelési Tanácsadó

egyetemi
tanár,
tanszékvezetı,
Debreceni
Egyetem
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Pedagógia,
Egészségpedagó
gia

21.sz. melléklet

tematika:
Pszichológiafejlıdés, tudat, tudatállapotok.
Alkoholbetegség és szoros pszichiátriai szövıdményei.
Drog fajták, kórlefolyás. Intoxicatio tünetei.
Drog terápiák. Esetismertetés. Statisztika.
Nyugtató, altatószerek. Abusus, függıség. Suicidium. Lelkisegélyszolgálat.
Személyiségzavarok I
Gyermekpszichiátria.
Agresszió. Gyermekbántalmazás. Gyermekvédelem.
Mai kor aktuális problémái. Graviditás alatti depresszió. Kezelési lehetıségek.
Sajátítsa el a hallgató az egészségnevelés módszereit, területeit. Szerezzenek jártasságot az egészségnevelés
gyakorlati alkalmazásában, meggyızésében. Legyenek képesek az embereket segíteni az egészségvédı
kultúráltság kialakításában.
Sajátítsa el a hallgató mindazokat az ismereteket, intézkedéseket és szolgáltatásokat, amelyek arra
irányulnak, hogy az egyén egészségét megırizze, és képes legyen a betegségeket megelızni, a káros
tényezıket kiszőrni. A társadalmi és családi életben harmonikusan élni, munkájában örömet találni.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

skálák.
Empátia,
kiégés
megelızése.

szindróma

Az egészségnevelés céljának és
tárgyának módszert
meghatározó
sajátosságai
az
egészségnevelés
módja:
az
egészségkultúráltság,
tartalma,
szerkezete, összetevıi
Az
egészségnevelés
tárgya:
a
személyiség:
mőködései
és
a
mőködéseket befolyásoló szocializáló
nevelı hatások
A személyiség önszabályozása: a
nevelhetıségének keretei
Interperszonális
kapcsolatok
az
egészségnevelésben,
Az egészségnevelés hatékonyságának
elvei
Az
egészségnevelési
módszerek
rendszere, a módszertan alapfogalmai
A módszerek csoportosítása elsıdleges
sajátosságaik alapján
A személyiség mőködési területeire
gyakorolt hatás. A hatáskörbe vont
neveltek száma
A
felhasznált
eszköz
hatásmechanizmusa, a nevelı nevelt
kapcsolat jellege
Az
egészségnevelés
gyakorlata:
színterek és szervezeti formák,
Az
egészségnevelés
gyakorlata:
eszközök és eljárások

Orvosés
Egészségtudományi
Centrum

(1973)
fıiskolai
adjunktus,
biológia
szakos tanár DE EFK
DÁ SZAK, Ápolási
Tanszék
(1972)
védını
csecsemıápoló,
fıiskolai tanársegéd,
Védını Szak
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Egészségpedagó
gia tréning

Az egészségfejlesztés tudományos alapjait, módszertanát és intervenciós eszköztárát elsajátítva képesek a
lakosság egészségével foglalkozó – elsısorban az egészség megırzését, fejlesztését és a betegségek
megelızésével – a lakosság egészségi állapotát javítani. A hallgató az elsajátított egészségnevelési ismeretek
birtokában gyakorlati tapasztalatot szerez az egészségnevelés kiemelt területein. A tréning kapcsán a
tananyagot interiorizálja.
Kialakul a hallgatókban az egészséggel kapcsolatos helyes szemlélet, és ezt adja tovább a kliens oktatása,
nevelése során, így az egyén:
- képes lesz a társadalmi és családi életben harmonikusan élni, munkájában örömet találni.
Képesek lesznek hallgatók a meghatározott egészségügyi szükségletek kielégítését célzó egészségfejlesztı, megırzı és betegségmegelızı lehetıségek és programok megtervezésére, megszervezésére és értékelésére.

Logopédia

Bevezetés a beszédzavarok felismerésébe, tanácsadás szülıknek.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Egészségnevelı
programok
a
gyakorlatban
Az egészség a "legfıbb" érték
kialakítása.
Mit
jelent
az
Ön
számára
"egészségesnek lenni"?
A
pozitív
egészségért
végzett
tevékenységek.
Az egészséget pozitívan, befolyásoló
tényezık.
Az egészséget negatívan befolyásoló
tényezık.
Egészséget befolyásoló döntések.
Információ,
kutatás,
szükséglet
felmérés.
Az egészségnevelés kiemelt területei.
Egészséges
környezet.(fizikai,
társadalmi környezet)
Az egészséges táplálkozás.
Szenvedélybetegségek megelızése.
(Dohányzás
megelızése.
Alkoholfogyasztás megelızése.
Kábítószer függıség megelızése.)
Szexuális
felvilágosítás.
Nemi
betegségek AIDS megelızés.
Devianciák megelızése.
Szív és érrendszeri betegségek
megelızése.
Daganatos
megbetegedések megelızése.
Egészségnevelési programtervezés a
gyakorlatban.
Bevezetés a logopédiába. A kognitív
nyelvi fejlıdés szakaszai.
A gyakori beszédhibákról. Oki háttér
és terápiák ellátás.
Tünetek, korai felismerés. Általános
tanácsadás a beszédzavarok esetében.
Megkésett,
akadályozott
beszédfejlıdésrıl
és
fejlesztési
lehetıségeirıl.

(1955)
romológus
tanársegéd

védını,
fıiskolai

logopédus, szakvezetı
tanár
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Dyslexia, dysgraphia, dyscolculin; a
beszédfogyatékosok jogairól.
Beszédneurózis, beszédgátlás. A
dadogásról, hadarásról.
Egyéb
kórképekhez
kapcsolódó
beszédzavarokról. Házi dolgozat
feltételeinek megbeszélése, kérdések
tisztázása.
Gyermekirodalo
m
Gyermeki
kultúra
fejlesztése

A védını hallgatók érdeklıdésének felkeltése a gyermekirodalom értékei iránt, hogy a munkájuk során
hatékony segítséget tudjanak nyújtani a szülık számára a gyermekek kultúrájának fejlesztése,
meseigényének kielégítése érdekében.
Specifikus célkitőzései (leírás): A hallgatók ismerjék meg a gyermekirodalom fıbb elméleti sajátosságait,
történetét. Legyenek képesek a gyermek egyéni fejlettségéhez, igényeihez, adekvát tanácsokat adni a szülık
számára a gyermekirodalmi könyvek, filmek, folyóiratok, zenei mővek kiválasztásában.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

(1972) védını
iskolai tanársegéd, DE
DEFK
Védınıi
Módszertani Tanszék
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Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar
Korai fejlesztés, családgondozás téma tantárgyai 2001
Tantárgy

Pszichológia

Cél
Alapvetı pszichológiai ismeretek megszerzése fıként a fejlıdéslélektan területén alapvetı
szociálpszichológiai, patopsziochológiai ismeretek elsajátít

Ápolás
pszichológia

A betegekkel való bánásmód pszichológiai oldalának megismerése

Pedagógia

Szakmai kultúrában érvényesüljenek a neveléstudomány a ped. Gyak történelmi és
folyamatszerő ismeretei, nézıpontjai
Sajátítsa el az alapvetı társadalmi ismerteket törvényszerőségeket sz. mint tud, tárgya,
módszere, alapvetı szemlélete. Története, a magyar társad strukturális viszonyai szegénység,
depriváció, a társad. Hátrányos helyzető csoportjai státusz és szerep. Társadalmi mobilitás
település
struktúra
devianciák.
Életmód.
Családszociológia.
Alapfogalmak.
Családszociológiai iskolák. Családtörténet a magyar család

Szociológia

Szociológiai
gyakorlatok
Szociális
viselkedés
alapjai/Bevezeté
s a tanulás
módszertanába
Szociálpolitikai

Szociálpolitikai
gyakorlatok
Csordás Ágnes 2007.

Komplex egészségügyi-szociálpolitikai gondolkodásmód alkalmazására felkészíteni a
hallgatókat
Fogalma története –ható értékek. Alapelvek. Ellátórendszerek jóléti pluralizmus
munkanélküliség hajléktalanság szegénység és segélyezés szociális gondoskodás törvényi
szabályozása gyermekvédelem cigányság szociális gondjai

Feladat
Születés.
Szülés
pszichológiája,
terhesség pszichológiája, korai anyagyerek kapcsolat Megkapaszkodási
ösztön anya-gyerek kapcsolat zavarai,
kognitív fejlıdés, játék, gyermekrajz,
iskolaérettség

oktató
Pszichológus (1969)

gyermek klinikai és
mentálhigiéniai
szakpszichológus (1968)

Védını, szociológus Dr.
(1963)

Védını, szociológus Dr.
(1963)

Személyészlelés törvényszerőségei Sztereotípiák, attitődök funkciói hatásuk a viselkedésre
konzisztencia elméletek benyomáskeltés módjai, kommunikáció metakommunikáció
személyközi kapcsolatok társas befolyásolás gyermekkori depresszió
Kutatási melléklet
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Egészségügyi
irányítás
tantárgyblokk
- Kommunikáció Ismerjék meg és a gyakorlatban alkalmazzák a kommunikáció szabályait
Az érintkezés kultúrája, a kommunikáció folyamata a hatékony kommunikáció feltételei
önismeret-meghallgatás, figyelem érzelmi támogatás, konfrontáció a kommunikáció,
folyamat dinamikai elvei csatornái, verbális nem verbális a közlés és interakció
leggyakoribb formái, szabályok, egyéni stílus kulturális szignálok kommunikatív jelentısége

Vagy
A társadalom
egészségvédelm
e tantárgyblokk
- Az
egészségfejleszté
s elmélete és
módszerei
Egészségfejleszt
ési területei
célcsoportja
módszerei
(management)
Egészségfejleszt
és
managementje
- Az
egészségfejleszté
s értékelése,
vizsgálati
módszerei
Az
egészségfejleszté
s
Csordás Ágnes 2007.

21.sz. melléklet

egyetemi adj (1949)
mérnök
tanár
közgazdász
bölcsésztetud., dr. PhD

Egészségfejlesztés elméleti rendszerének és mőködési sajátosságainak megismerése
Fogalmak egészség érték politika, társadalmi gazdasági megközelítése
Egészségfejlesztési stratégia tervezés

védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)

Ágazatok, szektorok, színterek, egészségfejlesztési programok bemutatása

védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)

Szervezéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek
Minıségmenedzsmentje pályázati rendszerek

védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)

Értékeléshez szükséges elméleti módszertani ismeretek elsajátítása
Statisztikai adatok demográfiai adatok elemzése diagnózis, helyzetelemzés, szükségelt
indikátorok, érvényesség és megbízhatóság egészségpolitikai központjai

védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)

Az egészségfejlesztéssel összefüggı kommunikációs ismertek. És gyakorlatik készségek
elsajátítása.
Korszerő hatékony kommunikáció elmélet megismerése. Neuro Lingvisztikai Programozás
(NLP) elméletének és gyakorlatának alapjai szociális marketing média kommunikáció.

védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)

Kutatási melléklet
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kommunikációs
vonatkozásai
Vagy
Ápolásetika
(Egészségügyi
etika)
Családjogi
ismeretek
Gyermek és
ifjúságvédelem
Addiktológia

21.sz. melléklet

Publikációk tanulmányok készítése

Legyen képes etikai problémákat és dilemmákat megoldani a védınıi munkája során.
Alapelvek, döntések, titoktartás, betegtájékoztatás, önrendelkezés, fájdalom abortusz,
eutanázia, kutatás etika

egészségügyi szakoktató
(1954)

Családra vonatkozó jogi szabályozás alapvetı kereteirıl áttekintést kapjon a szakmájával
összefüggésben elıforduló intézmények élethelyzetek jogi rendezésérıl

jogász (1968)

Demográfiai és epidemiológiai módszerek elsajátítása, gyakorlati alkalmazása az
egészségügy és a szociális rendszer felépítésének ellátó rendszerek mőködésének
megismerése

Társadalom-orvostan
csecsemıgyermekgyógyász
(1938 )

Ápolástan –
gondozástan
(alapjai)

Tudja alkalmazni az ápolási folyamatot
Magasabb rendő szükségletek és kielégítésük beteg lelki vezetése A gyermek és a betegsége,
teendı félelem szorongás esetén. A biztonság szükségessége önvédelem csökkenését
elıidézı tényezık.
Egészség betegség fogalom. Egészségügyi intézményrendszer, eü dolgozóval szembeni
elvárások,
ápolás definíció. Alapvetı emberi szükségletek, higiénés, táplálkozási
szükségletek. Injekciózás, gyógyszerelés védınıi teendıi folyadék-elektrolit háztartás.
Betegség megelızésének ápolás-gondozás rehabilitáció. És imnt th. Alapelvei korszerő
ápolás alapelvei
A beteg ember általános megítélése
Betegmegfigyelés mindennapos beavatkozások
Csecs és gyermek háziápolása fogyatékosok ápolása a szülık tanítása

egészségügyi szakoktató
(1954)

Egészséges
gyermek
fejlıdése

Újszülött Csecsemı. Kisgyermek egészséges. Fejlıdése. Újszülöttkori betegségek
megismerése
Csecsemı és gyermek betegségeinek felismerése kezelése, védınıi feladatok
hallásvizsgálatok stb

Csecsemıgyermekgyógyász,
nefrológus,
menedzser (1952)

Iskolai szociális
munka
Társadalomegés
zségtan

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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Eg.gyermek
gondozása
táplálása
Védınıi
módszertan

Gyermekgondozás feladatai, csecsemı és kisgyermektáplálás gyakorlata

Csecs-gyermkgy,
gyermek nıgy., szülésznıgy. fıorvos (1943)

Ismerjék meg a védınıi hivatás tartalmát, történetét, egészségügyben elfoglalt helyét,
Ismerjék meg a védınıi feladatokat nıvédelem, terhes, gyermekágy, csecsemıgondozás
területén. Óvodás, iskoláskorú gyermek védınıi gond.
Anya-gyermekvédelem, védınıképzés története tevékenységet érintı tv-ek, rendeletek.
Védınıi szerep, személyiség, befolyásoló tényezık. A védınıi munkamódszerek A
védınıi, gondozás fogalma Család fogalom, történetiség, családi krízishelyzetek,
szőrıvizsgálat, védıoltás, látogatások, egészségnevelési feladatok.
Leggyakoribb veszélyeztetı tényezık. Megismerése. Védınıi jelentés, dokumentáció,
csecsemımasszázs alapjai.
Veszélyeztetettség fogalma gyermekbántalmazás típusai, diagnózisai védınıi teendık.
Krónikus beteg gondozása Családtámogatási. rendszerek

Védını, eü menedzser,
vezetı védını;
védını, Eü szakoktató
(1967)

Ápolásgondozás
lélektana
Logopédia/Jeltol
mács
tréning/Személyi
ségfejlesztés
Egészségnevelés Komplex egészségfejlesztéssel kapcsolatos Ismeretek az egészségmagatartás, egészséges
életmód elemeire való nevelés, preventív szemlélet kialakításának keretében
fejlesztés

Egészségnevelési feladatok a védınıi gyakorlatban, alkalmazható módszerek, prevenció
értelmezése

Szülésre
felkészítés
Szakmaspecifiku
s gyakorlatok

Csordás Ágnes 2007.
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A szülı-szerepre és szülésre felkészíts elmélete. Alapjainak és gyakorlatának elsajátítása
A várandóság, szülés, gyerekágy szoptatás, újszülöttkor fiziológiája, pszichológiája
Anya-gyerek kapcsolat felkészítés speciális élethelyzetekre. Kommunikációs stratégiák a
felkészítés során
A hallgató megismertetése a védınıi munkához kapcsolódó-humántevékenységet végzı
intézményekben folyó munkával ismeret bıvítés a segítı munka intézményeit, szerepköreit
módszereit illetıen.
Kapcsolatrendszerek, kommunikációjuk,
Kutatási melléklet

Egészségnevelı (1974)
pedagógus,
egészségfejlesztı
–
mentálhigiénés
szakember
védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)
védını
közigazgatási
közszolgálati menedzser
(1956)
védını,
szociológus,
szociálpolitikus
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Neuropszichiátri
a

Az újszülött, csecsemı és gyermek leggyakoribb pszychiatriai betegségeinek ismerete a
betegségek korai felismerése

Családterápiás
ismeretek
Közösségi és
iskolai
mentálhigiéné

Tipikus családi konfliktusok és különféle családterápiás módszerek megismerése
Mentálhigiénés szemlélet kialakítása, megismerjék a lelki egyensúly megtartásának
módszereit.
Mh. Fogalma, fontosabb feladatkörei. Rövid történeti áttekintés
Mentáhigiénés Szervezetek felépítése Félelem, fóbiák, szorongás., pánikbetegség.
A pszichoszomatikus megbetegedések. Válság, krízis, krízisek fajtái, Krízisintervenció.
Stresszkezelés Copingok poz. Coping mechanizmusok. A védını mentálhigiénéje. Szerepe
a segítı kapcsolatok, a segítı beszélgetés a közvetlen emberi kommunikáció fogalomkörei
és jelentıségei a segítı kapcsolatban közösségi mentálhigiéne isk. mh. Lelki
egészságvédelem a tehesség szülés és a gyerkgondozás idejn

21.sz. melléklet

(1952)
gyermekgyógyász,
gyermek
ideggy
neurológus
Pszichológus
Védınıegészségfejlesztı
mentálhigiénikus,
egészségtantanár (1967)

A szocializáció
zavarai

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
2002/03 - 2006
Korai fejlesztés, családgondozás téma tantárgyai
Alapozó társadalomtudományi tárgyak

Tantárgy
Ált. Szociológia

Egészség
szociológia

tartalom
a hallgatók ismerjék meg a szociológia alapkoncepcióit és
elméleteit, tudják
felhasználni ezeket az ismereteket, mint alapot munkájuk és
tanulmányaik során az új
ismeretek elsajátításában.
a hallgatók ismerjék meg a társadalmi környezet egészségre
gyakorolt hatását.

Pszichológia
alapfogalmak

A pszichológia tudomány iránti érdeklıdés felkeltése. A
humánközpontú
segítıi
tevékenység
szemléletének
kialakítása. A szakmai kompetencia növelése.

Fejlıdéslélektan

Értsék az emberi pszichikum fejlıdésének általános
törvényszerőségeit, személyiség és környezet összefüggéseit.
Legyen képe tudatosan beavatkozni a pszichológia
felhasználásával a személyiség fejlıdésének folyamatába
úgy, hogy a negatív viselkedésmódokat megelızze, ill. a
pozitív tendenciákat megerısítse.
Értse a személyiségfejlıdés általános törvényszerőségeit.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

feladat
A hallgató legyen képes felhasználni szociológiai ismereteit a gyakorlatban és legyen
képes a társadalomról szerzett ismereteit integrálni a szaktantárgyak tanulása során

oktató
Dr. Tahin
Tamás

a hallgató legyen képes felhasználni szociológiai ismereteit a gyakorlatban, az ápolási
folyamatban. Szociológiai tanulmányai során legyen képes megtalálni azokat a
lehetıségeket, amelyekkel a szociális problémák megelızhetık, megoldhatók;
ismerje meg az emberi élet minıségét befolyásoló tényezıket, a rossz egészségügyi
állapotot, az egészségvédelem hiányát, az egészségügyi finanszírozás és
intézményrendszer válságát.
Felébreszteni a hallgatóban az önkíváncsiságot, mások a felnıttek és gyermekek
megismerésének igényét. Mozgósítani a hallgatókban meglévı emberismereti
tapasztalatokat, összhangba hozni a tárgy által adott új ismeretekkel.
Kialakítani a pszichológia tudományban való folyamatos ismeretszerzés igényét.
Követelmény: Ismerje a pszichológia tudomány által leírt legfontosabb pszichés
folyamatok oki hátterét, lefolyását, fıbb jellemzıit. Értse ezek összefüggéseit és a
személyiség mőködésében elfoglalt jelentıségét. A személyiség szőkebb környezettel
való kapcsolatának törvényszerőségeit. Ismerje fel a viselkedés hátterében mőködı
folyamatokat.
Feladat: Ismerje meg az egyes életkori szakaszok pszichológiai sajátosságait,
azonosságait és különbözıségeit. Legyen képes tudatosan beavatkozni a pszichológia
felhasználásával a személyiség fejlıdési folyamatába úgy, hogy a negatív
viselkedésmódokat megelızze, illetve a pozitív tendenciákat megerısítse.
Követelmény: Értse a személyiségfejlıdés általános törvényszerőségeit.
Ismerje az egyes életkori szakaszok pszichológiai sajátosságait, azonosságait,
különbözıségeit. Képes legyen tudatosan beavatkozni a pszichológia felhasználásával
a személyiség fejlıdési folyamatába, úgy, hogy negatív viselkedésmódokat megelız,
illetve + tendenciákat erısít. Preferált értékek nyitott, meleg kreatív elfogadó attitőd.
Önálló aktív ismeretszerzés.

Dr. Tahin
Tamás

Horváthné
Dr. Szılısi
Ilona

Bódis
Tamásné
dr
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Pedagógia

A védını hallgatók megismertetése a személyiségfejlesztés
tudományának gondolkodás- és szemléletmódjával, a pedagógia emberképével. A nevelés, mint értékteremtı, értékmegırzı tevékenység sajátosságainak bemutatása. Az oktatáselmélet
legfıbb tartalmi, módszertani, célelméleti tudnivalóival a védınıi munka aspektusából. Nevelésmódszertani tudnivalók.
Speciális cél: A pedagógia tudományelméleti és rendszerszemlélető megközelítése. A kortárs pedagógiai gondolkodás,
valamint az egészségvédelmi tevékenység elméleti közelítése.
Az alapvetı általános pedagógia, valamint didaktikai alapfogalmak (nevelés, szocializáció, mővelıdés, tanítás és tanulás,
tudás stb.) értelmezése, a személyiségstruktúrával való összefüggésüknek a megismertetése. Tájékozódás az oktatásmódszertanban, valamint a tanítás-tanulás szervezeti formáiban,
színtereiben, eszközrendszerében. A humanisztikus nevelés
szemlélete komprehenzivitás a pedagógiában.

Feladat: A nevelés mint értékteremtı, értékmegırzı tevékenység sajátosságainak
bemutatása. Az oktatáselmélet legfıbb tartalmi, módszertani cél és elméleti
tudnivalóinak elsajátíttatása a védınıi munka aspektusából. Tájékozódás az
oktatásmódszertanban, valamint a tanítás-tanulás szervezeti formáiban, szintereiben
és eszközrendszerében.

Betlehem
Józsi

Kommunikáció

A hallgatók munkájukra való felkészülésének egyik fontos
része,
hogy
személyiségüket,
mint
munkaeszközt
tudatosabban és hatékonyabban használják. Ebben nyújt
segítséget a tárgy a tapasztalati tanulás eszközeivel. Cél az
önismeret iránti igény felkeltése és/vagy az éntudatosság
növelése, a kommunikációs készségek fejlesztése, elsısorban
a szakmai kommunikációs helyzetekre vonatkozóan. Ennek
érdekében a T-csoport és a szociodráma eszközeivel
(szituációs gyakorlatok videofelvételekkel) olyan helyzetek
megélésére és megtapasztalására van lehetıség, amelyek a
kliensekkel való eredményesebb együttmőködést szolgálják.

Feladat: A hallgatókat tegye képessé arra, hogy:
- meglássa az önismeret forrásait,
- saját élményeken keresztül önismereti tudatosságot szerezzen, önértékeit
megfogalmazza,
- szerzett ismereteit a gyakorlatba alkalmazza,
- kialakítsa igényét az önfejlesztésre,
- kommunkáció során felmerülı problémákat megoldja,
- kommunikációs technikákat elsajátítson,
- a klienssel eredményesen együttmőköjön a fejlett és tudatosan alkalmazott szakmai
kommunkációja segítéségével.

Bódis
Tamásné
dr.

Kutatásmódszerta
n

- A hallgatók az alapvetı kutatásmódszertani és statisztikai
ismereteket elsajátítva képesek legyenek értékelni az
egészségi állapotra, illetve az egészségügyi rendszer
mőködésére vonatkozó adatokat,
Következı félévekben az elızıkre építkezve a szakmai és a
biometriai ismereteik birtokában TDK munkát végezhetnek,
diplomamunkát, illetve belépve az egészségügy rendszerébe
tudományos munkát készíthessenek.

Csordás Ágnes 2007.
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Dr. Buda
József
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Társadalomegészs
égtan

A társadalomegészségtan keretén belül a hallgatók ismerjék
meg a társadalmi környezet hatását az egészségre és a betegségre, a statisztikai alapismeretek birtokában igazodjanak el a
demográfia, a szomatormetria és az epidemiológia részletkérdéseiben, legyenek információik az egészségügyi ellátórendszer feladatairól és mőködésérıl, az egészségügy történetérıl.
Ismerjék a WHO társadalom egészségügyi programjait.

Egészségügyi
etika

Az oktatás célja, hogy a hallgató a megfelelı etikai
alapelveket megismerje, s azokat saját szakterületének sajátos
körülményei közt alkalmazhassa. E tantárgy tartalmi
elsajátításán túl az oktatásnak a hallgató egyfajta etikai
szemléletét kell kialakítani, amely alkalmassá teszi ıt a
gyakorlati élet etikai “helyezeteinek” felismerésére,
értékelésére, a helyes elemzésre és döntésre

21.sz. melléklet
Az elızı pontban megjelölt ismeretek elsajátíttatása, annak érdekében hogy a hallgatók képesek legyenek a társadalomegészségtani problémák felismerésére, azok befolyásolására. Tudják alkalmazni a statisztikai módszereket a gyakorlati munkában és a
kutatásban, hasznosítani demográfiai szomatometriai és epidemiologiai ismereteiket.
Egyének és családok, közösségek számára tanácsot tudjanak adni a társegészségtani
problémák megoldásában.
A tantárgy rövid tartalmi leírása:
– Az orvoslás története
– Általános és egészségügyi statisztikai ismeretek
– A lakosság egészségi állapotának megismerésére szolgáló eljárások. Demográfia,
szomatometria, epidemiológia.
– Egészségügyi ellátás rendszere: törvényi szabályozás, szervezet, intézményrendszer. Szükségletek és egészségügyi ellátás. Szakemberek képzése.
– Szakmai szervezetek. Társadalombiztosítás.
– Egészségügyi Világszervezet társadalomegészségügyi programjai.
Az egészségügyi etika oktatása az általános etikára támaszkodik, amely az etika
filozófiai alapjait, a lelkiismeret problémakörét, az erkölcs és etika elméleteit tárja fel.

Dr. Buda
József

Dr. Tahin
Tamás

Alapozó szaktárgyi modulok
Ápolástan I-II-III
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I Kialakítani a hallgatókban az ápolás-gondozással kapcsolatos helyes szemléletet és korszerő magatartást az új ápolási standardok alapján, mely kiterjed az
életkor minden szakaszára az etikai normák alapján.
Elsajátítani az ápolás-gondozás alapelveit, alapvetı ismereteit, hogy alkalmassá
váljon önálló, pontos, szakszerő személyközpontú feladat végzésére, dokumentálásra, team-munkára az alapvetı egészségügyi ellátáson belül.
II. Megtanítani egészségmegırzésre, betegség-megelızésre, egészség helyreállításra úgy, hogy képes a gondozott egyén és közösség szükségleteinek önálló
felméréseire, diagnózis felállításra, gondozási terv készítésére, végrehajtására a
szükséges erıforrások feltárásával, mobilizálásával, dokumentálva, értékelve.
III. Megtanítani egészségmegırzésre, betegség-megelızésre, egészség helyreállításra úgy, hogy képes a gondozott egyén és közösség szükségleteinek önálló
felméréseire, diagnózis felállításra, gondozási terv készítésére, végrehajtására a
szükséges erıforrások feltárásával, mobilizálásával, dokumentálva, értékelve.
Megtanítani a beteg gyermek (felnıtt) házi ápolásának és rehabilitációjának
Kutatási melléklet

I. az elsajátított ismeretek alapján alkalmazni tudja tevékenysége során az alapozó és szaktantárgyak célkitőzéseivel összhangban a megszerzett ismereteket.

Dr. Tárnoki
Ferenc

II.az elsajátított ismeretek alapján alkalmazni tudja tevékenysége során az alapozó és szaktantárgyak célkitőzéseivel összhangban a megszerzett ismereteket.
III. az elsajátított ismeretek alapján alkalmazni tudja tevékenysége során az alapozó és szaktantárgyak célkitőzéseivel
összhangban a megszerzett ismereteket.
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Gondozástan

Védınıi
Módszertan I-IIIII-IV-V-VI

Csordás Ágnes 2007.

megszervezésére és a szülök felkészítésére, az ápolási teendık végzésére.
Megtanítani az ápolás-lélektani ismeretek alkalmazását alap- és szaktantárgyakra építve, velük összhangban a célkitőzés elérése érdekében.
Megismertetni a hallgatókat az egészséges csecsemı gondozásához, biztonságos és fejlesztı környezetének kialakításához szükséges eszközökkel, felszerelési tárgyakkal, babaápolási szerekkel, ruházattal.
Elsajátíttatni a csecsemı és kisgyermek gondozásához szükséges alapvetı technikai készségeket.
Megtanítani a hallgatókat a gondozási mőveletek (öltöztetés-vetkıztetés, fürdetés, tisztázás, etetés) helyes elvégzésére. Az anyatej elválasztással, szoptatással,
fejéssel kapcsolatos legújabb elméleti és gyakorlati ismeretek átadása. Felhívni
a figyelmet a gondozással, szokások kialakításával kapcsolatos leggyakoribb
hibákra, problémákra. Kialakítani a hallgatókban az eredményes munkához
szükséges rugalmasságot, logikus gondolkodásmódot.
Rövid tartalmi leírás: A védınıi módszertan integrálja a szaktantárgyakban
és a társadalom tudományi tárgyakban megtanult ismereteket. Általános és
szakmódszertani tudást ad. Az elmélet és a gyakorlat szintjén felkészít a védınıi hivatás gyakorlására.
I. A védınıi hivatás elmélyítése és a hivatás kompetenciakörébıl adódó tennivalókra való felkészítés. A közalkalmazotti státuszból eredı feladatok megismertetése.
II.A családok megfigyelésében, a kapcsolatteremtésben, a meggyızésben
jártasság megszerzése. A diferenciált gondozás, a kulturálisan elmaradott
családok gondozása és a védınıi kompetencia a családgondozásban.
III.A terhesvédelemre, a családi életre nevelésre való felkészítés. A komplex
családgondozás keretében az egyéni és a célzott gondozási feladatok
megismertetése. A tantárgy keretében sajátítják el a hallgatók az adott
témakörhöz kapcsolódó védınıi adminisztrációs feladatokat.
IV. Az anya, csecsemı, gyermek gondozására a humánus és segítı
munkakörre való felkészítés. Legyen képes a pszichoszomatikus fejlıdés
értékelésére, a család megfigyelésére. Legyen képes a csecsemı és kisgyermek
gondozással kapcsolatos preventív feladatok elsajátítására. A komplex
családgondozás keretén az egyéni és célozott gondozási feladatok
megismertetése. Egészséges életmódra való felkészítés.
V. Az oktatási intézmények egészségügyi ellátásában jártasság megszerzése. A
6, 16 éves korosztály családban történı gondozásának segítése a
pszichoszomatikus fejlıdés értékelése. Egészséges életmódra való felkészítés.
VI A speciális szükséglető gyermekek gondozási feladatainak elsajátítása,
segítségnyújtás biztosítása. A gyermekvédelem intézményrendszerének
Kutatási melléklet

21.sz. melléklet

Az elsajátított ismereteket megfelelı attitőddel készség szintjén kell végrehajtani és a jártasság szintjén megszerzett ismereteket ne csak alkalmazni, hanem másoknak továbbadni is képesek legyenek.

Dr. Györke
Zsuzsanna

I. Ismeret szintjén sajátítsa el a hallgató:
– a védınıi életpálya követelményeit, a védınıi hálózat felépítését és mőködését, a védını szakmai kötelezettségeit és jogait, munkája etikai követelményeit,
– ismerje meg a védınıi munka történetét, a védınıi hivatás
funkcionális változásait, jelenlegi kompetenciakörét,
II. Legyen tájékozott a védınıi munka általános módszereirıl,
az elmélet és a gyakorlat kapcsolatáról, a szupportív és a
gondozó feladatok hogyanjáról, az interperszonális
kapcsolatok
alakításának
módjairól,
alapvetı
követelményeirıl.
Ismerje a népegészségügy hazai szemléletét, az egészség érték
jellegét, az egészségmegırzés és a prevenció feladatait a Védınıi munkában. Ismerje a demográfia, epidemiológia,
szomatometria vizsgáló módszereit, tudja értékelni a statisztikai mutatószámokat.
III. Legyen képes a hallgató a terhesgondozási feladatok
ellátására, az egészséges terhesség biztosítására, szülésre,
szoptatásra való felkészítésre és a gyermekágyas anya
gondozására. Váljék alkalmassá az önálló terhestanácsadás
levezetésére. Készség szintjén képes legyen elvégezni az
önálló kompetenciakörbe tartozó vizsgálatokat, az engedéllyel
önállóan végezhetı vizsgálatokat és az orvosi ellenırzés
mellett végezhetı feladatokat.
IV. Ismerje az egészségügyi és a szociális ellátás kapcsolatát

Holló Rózsa
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megismerése.
Minıségbiztosítás a védınıi munkában.

21.sz. melléklet
az egészségpolitika és szociálpolitika célkitőzéseit, a fejlesztés
irányát. Ismerje a védını humán szolgáltatásait", azok lebonyolítását, a tanácsadás és egészségnevelés módszereit.
Ismerje a gondozás elvi kérdéseit, módszereit, területeit, a család funkcióit, a családi élet ciklusait, a családnak - mint szupportív rendszerek mőködését, a kulturálisan elmaradt családokkal való tennivalókat.
Ismerje az egészségvédı civil szervezeteket, a társadalmi és
karitatív, valamint vallási egyesületek mőködési körét, a kapcsolattartás lehetıségeit, ismerje a rászorulók "továbbküldésének" (problémamegoldásának) menetét. Ismerje meg a különbözı szakvédınıi feladatokat.
Jártasság szintjén sajátítsa el a hallgató a családot segítı módszereket, legyen jártas a csecsemık, kisgyermekek, pszichoszomatikus fejlıdésének megítélésében, az érzékszervi és
egyéb károsodások korai felismerésében.
Jártasság szintjén tudja megítélni a családok és annak tagjainak higiénés szemléletét és attitődjét, tanácsadásával legyen
képes korrekciós javaslatokat tenni.
Jártasság szintjén tudja segíteni a rászorulókat szociális, gyermekvédelmi, nevelési és szakellátáshoz való irányítás kérdésében.
Gyakorlati készség szintjén
Szakmai biztonsággal tudjon tanácsot adni az egészséges és
beteg csecsemık, gyermekek gondozására, táplálkozására, nevelésére, ápolására. Gyakorlatban sajátítsa el, tudja alkalmazni
azokat a vizsgáló, mérı, regisztráló és adminisztratív feladatokat, amelyek a védınıi munkakörhöz, annak végrehajtásához
tartoznak.
Tudjon a védını a gondozottainak ismereteket átadni (oktatni), gondozási mőveletekre tanítani, azokat gyakoroltatni.
Készség szintjén elvégezni az önállóan végezhetı vizsgálatokat, az engedéllyel önállóan végezhetı vizsgálatokat és az orvosi ellenırzés mellett végezhetı feladatokat.
Legyen képes - hatósági felkérésre - környezettanulmány készítésére, a körzete egészségvédelmi helyzetével kapcsolatos
jelentések, tanulmányok készítésére, tudjon eleget tenni a Védınıi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatoknak.
V.

Csordás Ágnes 2007.
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21.sz. melléklet
– ismerje meg a szakvédınıi feladatokat
– jártasság szintjén sajátítsa el a hallgató a családot segítı
módszereket.
– legyen jártas a tanulók (serdülık) pszichoszomatikus fejlıdésének megítélésében, az érzékszervi és egyéb károsodások korai felismerésében,
– legyen jártas az óvodai és iskolai gyermekegészségügy ellátásában, szúróvizsgálatok lebonyolításában, az oktatási és mővelıdési intézményekben folytatható egészségnevelı munka
lehetıségeiben,
– jártasság szintjén tudja segíteni a rászorulókat szociális,
gyermekvédelmi, nevelési és szakellátáshoz való irányítás kérdésében.
Gyakorlati készség szintjén
– szakmai biztonsággal tudjon tanácsot adni az egészséges és
beteg gyermekek, serdülık gondozására, nevelésére, ápolására,
– gyakorlatban sajátítsa el, tudja alkalmazni azokat a vizsgáló,
mérı, regisztráló és adminisztratív feladatokat, amelyek a védınıi munkakörhöz, annak végrehajtásához tartoznak,
– tudjon eleget tenni az iskola-védınıi munkával kapcsolatos
adminisztrációs feladatoknak.

Egészségnevelés III-III

Csordás Ágnes 2007.

Rövid tartalmi leírás: A diplomás védını sajátos feladata a gondozottak
egészségvédelme, egészségben való megtartása. Az egészségvédelemhez közvetlenül kapcsolódik az egészségnevelés. Az egészségnevelést az elmélet és a
gyakorlat egységét figyelembevéve közelítjük meg. Útmutatást kíván adni a
nemzetközi tapasztalatok alapján a hazai gyakorlat lehetıségeire.
Kutatási melléklet

VI. Ismerje meg a szakvédınıi feladatokat.
Legyen jártas a fogyatékos gyermekkel kapcsolatos
feladatokban. Ismerje speciális fejlıdésüket. Legyen jártas a
különbözı károsodások korai felismerésében.
Jártasság szintjén tudja segíteni a rászorulókat szociális, gyermekvédelmi, nevelési és szakellátáshoz való irányítás kérdésében.
Gyakorlati készség szintjén
– legyen képes - hatósági felkérésre - környezettanulmány készítésére, a körzete egészségvédelmi helyzetével kapcsolatos
jelentések, tanulmányok készítésére,
– tudjon eleget tenni a Védınıi munkával kapcsolatos adminisztrációs feladatoknak.
I. Ismerjék meg a hallgatók az egészségfejlesztés és az
egészségnevelés feladatrendszerét, célját és módszertanát, az
egészségnevelés intézményrendszerét. Sajátítsák el az
egészségfejlesztés,
az
egészség
megırzés
és
a
betegségmegelızés stratégiáját. Ismerjék a magyar lakosság

Holló Rózsa
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I. A tartalmi és metodikai ismeret - és tevékenységrendszer elsajátítása kapcsán
alkalmassá tegye a leendı védınıket az egészségfejlesztés és az
egészségnevelés primer prevenciós és promóciós feladatainak elvégzésére.
II.-III A védınıi tevékenységgel kapcsolatos egészségmegırzı és betegségmegelızı stratégiák megismertetése, elsajátítása. A családban, lakóhelyi közösségben, óvodában, iskolában végzett egészségnevelı munkára való felkészítés.
III. + AIDS

Szülésre
felkészítés

A hallgatók részletesen megismerkedhetnek a szülésre felkészítés Magyarországon kialakult elméletével és gyakorlatával.

21.sz. melléklet
aktuális egészségi állapotát, az egészségkárosító attitődök
terjedését, azok okait és a beavatkozás lehetıségeit. Ismerjék
meg a csoportokkal való munka módszereit, a döntéshozás,
egészségmagatartás változtatásának stratégiáit.
II. Ismerjék az egészséges életmód, a helyes táplálkozás szerepét az egészségmegırzésben, valamint a káros szenvedélyek
elleni küzdelem stratégiáit.
Gyakorlati órákon sajátítsák el az egyéni beszélgetések, kiscsoportos foglalkozások, elıadások, tanfolyamok tartásához
szükséges eszközrendszert és eljárásokat, valamint ezek hatásmechanizmusát.
III. Ismerjék az egészséges életmód, a családi életre felkészítı
nevelés fontosságát, az AIDS elleni küzdelmet.
A hallgató legyen jártas a terhestorna, relaxáció, masszázs és
autogén tréning elméletében és gyakorlati kivitelezésében. Legyen képes önállóan szülésre felkészítı programokat szervezni
és vezetni.

Dr. Varga Péter

Klinikai ismeretek
Gyermekgyógyászat I-IIIII-IV-V
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A tantárgy keretében az egészséges csecsemı és gyermek fejlıdése és táplálásának ismeretére alapozva el kell sajátítani a hallgatónak a beteg csecsemıre
és gyermekre vonatkozó ismereteket.
Tantárgy feladata: Ismerjék meg az egészséges csecsemı biológiai,
pszhichológiai és szociális fejlıdését, táplálását, a szoptatás fontosságát. A
megszerzett ismereteiket tudják beépíteni egyéb szaktantárgyi tudásukba.

Kutatási melléklet

Egészséges csecsemı és gyermek fejlıdése, táplálása:
– az újszülött anatómiai és élettani jellemzıi
– a koraszülött és túlhordott anatómiai és élettani jellemzıi
– adaptáció az extrauterin élethez
– újszülött ellátása szülıszobán
– állapot meghatározás
– újszülöttkori sajátos elváltozások (exsiccatios láz, anyai
hormonhatások, fiziológiás icterus, átmeneti véralvadási zavarok)
– az újszülött osztály feladatai
– intézeti védını feladatai
A fejlıdés üteme különbözı életszakaszokban. Testsúly, hossz,
fejkörfogat, mellkörfogat, testarányok, tápláltság, csontkor,
fogzás
– mozgásfejlıdés, kis és nagy mozgások, manipulációk, játéktevékenység, értelmi, érzelmi fejlıdés
– a csecsemı somatikus és mentális fejlıdése
– 1-3 éves gyermek fejlıdése
– iskolaérettség, iskolás gyermek fejlıdése

Sulyok
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– a pubertás sajátosságai
– alapvetı tápanyagok, a táplálkozás élettani szerepe
– fehérje, szénhidrát, zsír, vitamin, ásványi anyagok
– víz- és·elektrolit háztartás
– rachitis prevenció
– -energiaforgalom és felhasználás, energia és tápanyag szükséglet különbözı életkorokban
– emésztés fiziológiája, tápanyagok felszívódása
– a bél baktérium flórája, a csecsemı széklete
Természetes táplálás
– Anyatej összetétele, elınyei. Tejelválasztás mechanizmusa,
szopás fázisai.
– Szoptatás módja, gyakorisága, higiénéje. Elıkészítés a szoptatásra. A szoptató anya
életmódja
– Szoptatás nehézségei és akadályai az újszülött részérıl
– Az elválasztás menete
– Mesterséges táplálás
– Nıitej és tehéntej közötti különbségek
– Csecsemıtápszerek, gyógytápszerek
– Átállás a kisded étrendre
– Kisgyermek és iskolás korú gyermek étkeztetése, csoportos
étkeztetés

Szülészet nıgyógyászat
I-II-III

Neurológia
neurohabilitáció

Csordás Ágnes 2007.

I. Nıgyógyászati ismeretek várandósság
II. Terhesgondozás
III. rákszőrés, daganatos megbetegedések
A tantárgy tanításának célja, hogy korszerő szülészeti és nıgyógyászati ismereteket nyújtson a hallgatóknak, készítse fel ıket arra, hogy munkájuk során
ismereteiket a nık, gyermekük és családjuk érdekében alkalmazni tudják.
Legyenek képesek védınıi szerepük betöltésére, a terhesek önálló gondozására, a szülésre való önálló felkészítésre, a gyermekágyas és újszülött gondozására, a terhespatológiai esetek felismerésére és ezek orvosi elıírás szerinti ellátására.
Az idegrendszer különbözı eredető és különbözı életkorban elıforduló bántalmai lényegesebb elemeinek megismertetése oly mértékben, hogy az a védı,
gondozó, területi munka során a családi megelızı gondozást ideggyógyászati
szempontból is lehetıvé tegye. A hallgató ismereteket kell, hogy szerezzen a
vizsgálóeljárásokról, gyógyszeres és mőtéti kezelési lehetıségekrıl, hogy kellı tájékoztatást tudjon adni a hozzátartozóknak, magasszintő, minden adott
Kutatási melléklet

A nıgyógyászati ismeretek oktatási feladata, hogy az orvostudomány és az ápolástudomány jelenlegi ismeretei szerinti nıgyógyászati ismereteket nyújtson a hallgatóknak és készítse fel
ıket arra, hogy azokat a gyakorlatban a nıbetegek gondozása
során alkalmazni tudják. Nıgyógyászati ismeretek birtokában
legyenek képesek tanácsadó, felvilágosító tevékenységet folytatni. A tantárgy nyújtson a gyakorlati képességek megszerzéséhez szükséges elméleti alapokat.

Dr. Horváth
Boldizsár

Dr. Sulyok
Endre
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igényt kielégítı ápolást tudjon végezni és végeztetni. Ezért ismerje meg a
rehabilitatios lehetıségeket is.
Pszichiátria

A védınıi munka során szükséges alapvetı pszichiátriai-mentálhigiénés ismeretek elsajátítása, a pszichés zavarok komplex ellátásában a különbözı szakmák kompetenciájának, a védını kompetenciájába tartozó segítési lehetıségeknek megismerése.

Gyermek pszicihátria

Rövid tartalmi leírás: A gyermekpszichiátria rövid története, jelen helyzete.
A vizsgálat menete, körülményei, komplexitása. A terápiás és fejlesztési lehetıségek megismertetése. A legfontosabb kórlélektani tünetek a különbözı életkorú – kisgyermek, iskolás, serdülı – pácienseknél. Tanulási, viselkedési, magatartási, érzelmi és kapcsolatzavarok. Pszichózisok gyermekkorban, differenciálásuk más betegségektıl. Korspecifikus lelki zavarok – suicidium, tv-dependentia, szenvedélybetegségek korai tünetei. (Az elméleti elıadásokon kívül
gyakorlati bemutatások, esetismertetések, videofilmek, intézménylátogatások
hivatottak a hallgatók számára maradandó tanulási élményt és szemléletet
nyújtani.)
Tantárgyi cél: Bevezetés a gyermekpszichiátriába.
A szakmai szemlélet kialakításához alapvetıen szükséges konkrét fogalmi ismeretek és fejlıdés-kórlélektani tapasztalatok átadása. A védınıhallgatók
problémaérzékelésének fejlesztése, az ép és kóros gyermeki lelki mőködések
megismertetése, a pszichopatológiai jelenségek sokszínő árnyalatai, a differenciáldiagnosztikai nehézségek, a preventió és a terápia gazdag lehetıségei, a
védını tanácsadói, családgondozói tevékenységének kompetencia határai és
más segítı szakmákkal való együttmőködésük lehetıségeinek alapszintő megismertetése a tantárgy célja.

A pszichiátriai betegség sajátosságainak, a betegek kezelésével
kapcsolatos jogi alapfogalmaknak az ismertetése. Pszichopatológiai alapismeretek megszerzése. A fontosabb pszichiátriai
betegségcsoportok jellemzıinek elsajátítása. A pszichiátriai
gyógykezelés és rehabilitáció szinterei és módszerei. A mentálhigiéne, a védını mentálhigiénés feladatai és lehetıségei.
A tantárgy feladata: a védınıhallgatók felkészítése a gyermek és serdülıkori kórlélektani zavarok korai felismerésére,
valamint az egyre gyakoribb és egyre koraibb életkorban jelentkezı mentális problémák elleni terápiás és preventiós lehetıségek ismeretére.

Dr. Fekete
Sándor

Dr. Sulyok
Endre

Kiegészítı tantárgyak
Jogi ismeretek

Csordás Ágnes 2007.

Rövid tartalmi leírás: A tantárgyi program kapcsolódik a védınıi módszertan, szociológia, szociálpolitika és a társadalom orvostan tananyagához.
Cél: A hallgatók kapjanak a “jog világáról” alapvetı ismereteket. A hallgatók
a megszerzett jogi ismeretekkel az általános mőveltségüket gyarapítsák és a
szakmai munkájuk során hasznosítsák, segítséget, felvilágosítást adhassanak.
Kutatási melléklet

A hallgatóknak ismerniük kell a jogi normarendszerek hatását
a társadalom, a gazdaság, az állampolgárok életérıl. Jártasak
legyenek a jogi alapfogalmakban, a jogforrásokban, az állampolgárok alapvetı jogaiban és kötelességeiben.

Dr. Takács
Magdolna
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Rövid tartalmi leírás: A tantárgyi program kapcsolódik a védınıi módszertan, szociológia, szociálpolitika és a társadalom orvostan tananyagához.
Cél: A hallgatók ismerjék meg az egészségügyre vonatkozó legfontosabb
jogszabályokat. Ezeket szakmai munkájuk során hasznosítsák, segítséget,
felvilágosítást adjanak.

Jártasak legyenek a védınıi feladatok ellátásához szükséges
anyagi- és eljárásjogi rendelkezésekben, az egészségügyi jog
szabályozásában, családjogi kérdésekben. A gyakorlati órákon
készség szintjén sajátítsák el az állampolgárok minden napi
életvitelével kapcsolatos ügyek intézéséhez szükséges ismereteket, a beadványok formai és tartalmi követelményeit.

Egészségfejlesztés

Megismertetni a hallgatókat a közösségi alapú megelızést szolgáló primer
prevenciós programok tervezésével, valamint kivitelezésének egyik
legfontosabb módszerével, a „projektépítéssel”. Az elsajátított elméleti és
gyakorlati ismeretek birtokában minıségi egészségfejlesztı munka végzése.

Képessé
teszi
a
hallgatókat
magas
színvonalú
egészségfejlesztési projekt elkészítésére, a megvalósítás
elméleti és gyakorlati szempontjainak elsajátítására.
Megismerik
a
projektcsoport
koncepcióját,
az
egészségfejlesztı projektmunka kritériumait, struktúráját, a
projektszerzıdés és a szükségletfelmérés módszereit.

Szociálpszichológia

– A hallgatók szerezzenek olyan megalapozott elméleti és gyakorlati
ismereteket, amelyek segítségével értelmezni tudják az emberi viselkedés,
interakció szabályszerőségeit.
– Tudják értelmezni az emberek közötti interakciókat.
– Tudjanak megoldani konfliktushelyzeteket.
– Tudjanak elıítélet mentesen foglalkozni az emberekkel.

Hátrányos helyzető
gyermek pszichológiája

A kurzus készítse fel a hallgatókat arra, hogy munkájuk során képesek
legyenek a hátrányos helyzető gyermekek és fiatalok problémáit
diagnosztizálni, a hátrányos helyzethez vezetı okokat feltárni, illetve ezen
problémákból konstruktív kivezetı utat mutatni a védınıi területi és iskolai
nagygyakorlat tapasztalatainak felhasználásával.

Közösségfejlesztés

Megismertetni a hallgatókkal a közösségfejlesztés szemléletét és alkalmassá
tenni ıket arra, hogy felismerjék a kistelepülésen, körzetben élık
élethelyzetének javítási lehetıségeit. A közösségfejlesztés módszereinek
alkalmazásával képesek legyenek a lakosok mozgósítására, közös érdekek
felismertetésére, az önerıbıl való cselekvés intézményesítésére helyi
szinten.

EÜ jogi ismeretek

Speciális szaktárgyi modul

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Holló Rózsa

Dr Buda László

Tantárgy rövid programja: Az inadekvát, illetve inadaptív
hátrányos helyzet okainak feltárása, megoldások mérlegelése.
A disszociális körülmények között élı gyermekek és fiatalok
hátrányos
helyzetének
kérdései.
Az
antiszociális
magatartásból eredı hátrányos helyzet problémáinak feltárása.
A fenti kérdések feldolgozása a területi nagygyakorlatról
hozott esetek elemzésén, valamint egy hátrányos helyzető
gyermekek felzárkóztatását is célzó oktatási intézményben
(Gandhi Közalapítványi Gimnázium) történı hospitáláson
alapul.

Horváthné Dr.
Szöllısi Ilona
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Menedzsmentismertek

A védınıi munkához szükséges vezetési, szervezési, tervezési és
gazdálkodási ismeretek megszerzése.

Mentálhigiéne a védınıi
munkában

A védınıi alaptevékenység a családgondozás. A családok megváltozott
helyzetébıl fakadóan a családgondozó tevékenységnek új tartalommal kell
bıvülnie. A védınınek, mint segítınek, mint facilitátornak kell a családok
mellett állnia.

Cigány családok gondozása

A hallgató ismerje meg a cigány/roma családok eltérı felépítését,
gyermeknevelési sajátosságait, valamint ezen közösségek speciális
gondozását.

Esetmegbeszélés

Önismereti csoport keretei között lehetıséget biztosítani a végzıs hallgatók
ıszi nagygyakorlatán szerzett élmények mentális feldolgozására, szakmai
személyiségük tapasztalatokra alapuló fejlesztésére szociodramatikus,
valamint szereptréning módszerekkel. A nagygyakorlat az elsı tartósan
önállóan végzett szakmai munka a képzésben résztvevık életében. A
hallgatók élményekkel, sikerekkel és kudarcokkal telve érkeznek vissza az
utolsó félévre. Motiváltak az átéltek feldolgozására, a levonható tanulságok
megfogalmazására. Késıbbi szakmai identitásuk, a védınıi hivatás iránti
elkötelezettségük kialakulásának fontos része ezeknek az elsı
tapasztalatoknak a megfelelı értelmezése és értékelése. Az esetlegesen
integrálatlan élmények késıbb akár tartósan károsíthatják önmagukhoz és
leendı munkahelyükhöz való viszonyuk alakulását.
A tréning kiegészül az aktuálisan szükséges kommunikációs modulok
begyakorlásával.

21.sz. melléklet
A védınıi munka önállósága feltételezi, hogy olyan vezetési,
szervezési ismeretekkel rendelkezzen a védını, ami elısegíti
tevékenységének hatékony mőködését, a társszakmákkal való
együttmőködését a társadalom tagjai egészségének megırzése
és jobbítása érdekében
Eddigi védınıi módszertani tanulmányokon túl a hallgatók
sajátítsák el a családi és egyéni krízishelyzetek megelızésére,
a kialakuló krízis korai észlelésére, felismerésére és a kivezetı
út megmutatására vonatkozó ismereteket és készségeket.
Ismerjék meg a segítı beszélgetések módszertanát, és
sajátítsák el annak gyakorlatát. Tudjanak adekvát segítséget
adni a különbözı életeseményekhez kapcsolódóan, elısegítve
ezzel a család mentális egészségének fejlesztését.
Megismertetni a hallgatókkal a legnagyobb számú
magyarországi kisebbség eltérı identitását, és elsajátíttatni
velük azokat az ismereteket, amelyek képessé teszik ıket
speciális gondozási feladatok elvégzésére.

Dr. Betlehem
József

Holló Rózsa

Forrai R.
Katalin

Dr. Lampek
Kinga

Kötelezıen választandó tantárgyak

Személyiségfejlesztı
önismeretei tréning

Csordás Ágnes 2007.

Fejlessze a hallgatók önismeretét, segítse a hivatásuk gyakorlásához
szükséges tulajdonságok kialakítását. Az általuk tanult szakmákban az egyik
legfontosabb munkaeszköz az illetı személyisége, ezért szükséges, hogy
bizonyos készségek célzott fejlesztésével a nemkívánatos viselkedésmódok
korrigálásával hivatásukra tudatosan készülhessenek
Kutatási melléklet

Segíteni a saját szerep tisztázásában felnıtt szerepük
alapjainak kidolgozásában. A védınıi, ápolói szerep mint
segítı szakma felvállalásában.

Bódis Tamásné
dr.
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Családszociológia

Lelki gyógyítás története

Kooperativ pedagógia
Hátrányos helyzet
pedagógiája

A hallgatók ismerjék meg a modern család jellegzetességeit, a magyarországi
specialitásokat úgy, hogy támaszkodjanak az általános szociológiában már
megismertekre.
A védını hallgatók készségének kialakítása az emberek megértéséhez, a
segítıi hivatás során gyakorolt lelki intervenciók elméleti megalapozása, az
emberek egyéni lelki fejlıdésének és közösségi viselkedéseinek jobb
megértéséhez.
A kurzuson szerzett tapasztalatok bıvítsék a védınıszakos hallgatók
módszertani kultúráját.
A kurzus készítse fel a hallgatókat arra, hogy munkájuk során képesek
legyenek a hátrányos helyzető családok problémáit diagnosztizálni, a
hátrányos helyzethez vezetı okokat feltárni, illetve ezen problémákból
konstruktív kivezetı utat mutatni.

21.sz. melléklet
a hallgató legyen képes munkájában
családszociológiai ismereteket.

felhasználni

a

Dr Tahin
Tamás

Egy rövid, átfogó, reális szemléletet és perspektívát nyújtó
összefoglalás a késıbbiekben következı mentálhigiéniai,
pszichológiai, pedagógiai tanulmányok megalapozására.

Dr. Buda
László

Kritikai gondolkodás fejlesztése. Kooperatív tanításitanulásszervezési technikák megismerése, elsajátítása.
Az inadekvát, illetve inadaptív hátrányos helyzet okainak
feltárása,
megoldások
mérlegelése.
A
disszociális
körülmények között élı fiatalok hátrányos helyzetének
kérdései. Az antiszociális magatartásból eredı hátrányos
helyzet problémáinak feltárása.
Az elızı félévben tudatosított és fejlesztett tulajdonságok,
készségek bemérése, ellenırzése a csoportban. Változások
regisztrálása, csoportszerkezet elemzése. Csoportdinamikai
jelenségek monitorozása, ezek értékelése a személyiségre
gyakorolt pozitív és negatív hatása szerint. Elemi ismeretek
elsajátítása a csoportanalízisrıl (saját élmény).

Deutsch
Kriszta
Dr. Figler
Márta

Személyiségfejlesztı
önismereti tréning

Tantárgy rövid programja:
Kapcsolatteremtés, önfeltárás, egyéni konfliktusok elemzése, konfliktusok
kezelése, önérvényesítési technikák fejlesztése, feszültségcsökkentés, stresszszel való megküzdési mechanizmusok kialakítása. A csoportdinamikai
ismeretek felhasználásával az énérvényesítı technikák elsajátítása,
gyakorlása.
Cél: Fejlessze a hallgatók önismeretét, segítse a hivatásuk gyakorlásához
szükséges tulajdonságok kialakítását. Az általuk tanult szakmákban az egyik
legfontosabb munkaeszköz az illetı személyisége, ezért szükséges, hogy
bizonyos készségek célzott fejlesztésével a nemkívánatos viselkedésmódok
korrigálásával hivatásukra tudatosan készülhessenek.

Szociálpolitika

a hallgatók a tanultak alapján biztonságosan alkalmazzák munkájuk során a
szociális gondoskodás különbözı eszközeit. Legyenek képesek klienseiket
eljuttatni a szociális ellátó rendszerbe.

a szociális ellátás elméletének és gyakorlatának megalapozása
a hallgatók számára, amely a késıbbi jogi ismeretekben
tanultakkal együtt alkalmassá teszi ıket arra, hogy
munkájukban használják a szociális gondoskodás különbözı
formáit.

Dr Temesvári
Tibor

Csecsemıotthoni ápológondozó nevelı munka
speciális feladatai, kérdései

A hallgatók megismerkedjenek a csecsemıotthonban nevelkedı gyermekek
életével, bepillantást kapjanak mindennapjaikba, tájékozódjanak az
intézetben folyó ápoló, gondozó, nevelı munkáról, a gyermekek fejlıdést
biztosító személyi, tárgyi feltételekrıl, valamint a gondozó-nevelı munka
speciális kérdéseirıl.
A kurzus egy olyan gyermekintézménnyel ismerteti meg a hallgatókat,
amelyrıl viszonylag keveset tudnak.

A kurzus egy olyan gyermekintézménnyel ismerteti meg a
hallgatókat, amelyrıl viszonylag keveset tudnak.

Petıné Csima
Melinda

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Bódis
Tamásné dr.
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Családtervezés,
magzatvédelem
módszertana

A legmodernebb családtervezési ismeretek létjogosultságának ismertetése,
elfogadtatása.
Olyan attitőd kialakítása a hallgatóknál, mely az élet kezdetét nem a
születésre, hanem a fogantatásra teszi.

Gyógypedagógia

A tantárgy tanításának célja, hogy ismereteket nyújtson a hallgatók számára
gyógypedagógia területét érintı témakörökben..

Fejlıdés neurológia és
neurihabiloitáció

Védınınek a csecsemı gondozása során lehetısége van korán felismerni az
idegrendszer kóros irányú fejlıdésének a jeleit, ezért ismernie kell ezeket,
tudnia kell a kivizsgálás menetét és a megfelelı habilitációs módszerek
lényegét.
Tantárgy rövid programja: A védınıi gyakorlatban a gyermekek 10 %ánál fordulhat elı túlmozgékonyság figyelemzavarral, ezen felül, egyre
szaporodik a differenciálást érdemlı és korai prevencióra érdemes
magatartászavarok lakossági aránya. Ezért szeretnénk felkészíteni a
családokat gondozó, ismerı védınıket a problémakör árnyalt elméleti
ismeretére és a felmerülı problémák megoldásának jelenlegi és potenciális
lehetıségeire.
Tantárgyi cél: A védınıi munka során a hallgatók alkalmazni tudják az
elfogadó magatartást, a másság toleranciát.

Hiperaktivitás
gyermekkorban

Roma kisebbség története,
kultúrája
Cigány kisebbség története
és kultúrája
A terhesség
pszichoszomatikája anyamagzat kommunikáció

Tudományos kutatás
elmélete és gyakorlata

Csordás Ágnes 2007.

A
terhesgondozás
során
a
testi-lelki,
szociális
aspektusok
figyelembevételével pszichoszomatikus szemlélető segítı kapcsolat
kialakítás, melynek középpontjában a magzatával interaktív kapcsolatban
lévı várandós anya áll.

Minden kialakulóban és erısödıben lévı szakterület további fejlıdésének
alapja a múlt eredményeinek és tapasztalatainak számbavételén alapuló
kutatás. Ez hivatott megalapozni a szakterület további fejlıdésének és
fejlesztésének elméleti alapjait, s ezekre építve kialakítani a mőködés
legcélszerőbb formáit, keresni és megalapozni a további fejlıdés és fejlesztés
irányait, módszereit és erre építeni gyakorlatát. Ugyanakkor képessé kell
válni a gyakorlatban felmerülı problémák felismerésére, ezek megoldását
Kutatási melléklet

21.sz. melléklet
Fogamzásgátlási
eszközök,
módszerek
ismertetése.
Családtervezési alkalmassági vizsgálat, a fogamzásra történı
közvetlen felkészülés, majd a kora terhesség védelmének
elsajátítása, beillesztése a hagyományos ellátási formák közé.
Magzati élet védelmérıl szóló törvény elméleti és gyakorlati
alkalmazásának megismertetése.
Ismerjék meg az egyes fogyatékosság típusok jellemzıit,
speciális igényeit, kompenzációs lehetıségeit. A sérültség
mentálhigiénés vonatkozásainak kiemelésével képesek
legyenek az egyént és környezetét egységben szemlélni, az
integrálódás lehetıségét szakemberként segíteni.
A hallgató megismertetése az idegrendszer kóros irányú
fejlıdésének jeleivel, a kivizsgálás menetével és a megfelelı
habilitációs módszerek lényegével.

Dr. Varga Péter

Dr. Jüngling
Gyöngyvér

Dr. Sulyok
Endre

Györke Zsuzsa

Tantárgy rövid programja: Megismertetni és elfogadtatni a
hallgatókkal a hazánkban élı legnagyobb kisebbség történetét,
szokásait, értékrendjét, kultúráját.

Forrai R
Katalin

Felkészíteni a hallgatókat egy új típusú terhesgondozásra,
melyben a kismamát partnerként kezelheti, szakmaiságának
megtartása mellett. Tudjon segítséget nyújtani abban, hogy a
várandós anya megtarthassa kompetenciáját, felelısséggel
élhesse át azt a csodát, ami a testében zajlik. Ismerje az anyamagzat kommuniáció fontosságát és a kapcsolatfejlesztés
lehetıségét.
Kifejleszteni a hallgatókban a rendszeres objektív értékelés
fontosságának megértését,
a kutatás
módszereinek
elsajátítására való törekvést, továbbá kifejleszteni a problémák
felismerésének, a megoldás módszereinek és a kutatás
elvégzésének jelentıségével kapcsolatos szemléletet.

Dr. Horváth
Boldizsár

Buda József
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Tanácsadás módszertana és
lélektana

eredményezı kutatás elvégzésére. A tantárgy oktatásának célja a kutatói
gondolkodás, a gyakorlati tapasztalatok és folyamatok tudományos igényő
elemzése iránti igény és érdeklıdés kialakítása a hallgatókban
A tantárgy tanításának célja, hogy hasznos elméleti ismereteket nyújtson a
hallgatónak a védınıi munka során felmerülı tanácsadással kapcsolatban.

21.sz. melléklet

Készítse fel a hallgatót arra, hogy megszervezze a tanácsadást,
fogadja a tanácskérıket, tisztázza a neki feltett kérdéseket,
meghatározza saját illetékességi körét, megadja a kívánt
tanácsot. Sajátítsa el a hatékony tanácsadáshoz szükséges
készségeket, ismerje meg a tanácsadás során leggyakrabban
elkövetett hibákat és a leselkedı buktatókat, tegye magáévá a
tanácsadásra alkalmazandó etikai szabályokat.

Holló Rózsa

Gyermekvédelem

Széleskörő ismeretek nyújtása az iskolavédınıi gyermekvédelmi munkához.
Gyermek és ifjúságvédelmi teendık, lehetıségek. Preventív beavatkozás
megismertetése és elsajátítása.

- Megismertetni a hallgatókat a házasság, a család, az ifjúság
és a nemi erkölcs elleni bőncselekményekkel, valamint a
közegészség elleni bőncselekményekkel, az ezekhez tartozó
büntetıjogi szabályokkal.
- A fenti bőncselekmények megelızése és megszakítása
érdekében teendı intézkedések megtétele a védınıi
tevékenységgel kapcsolatban.
- A bőnmegelızés keretében együttmőködı intézmények
gyakorlati tevékenységének ismertetése.
- Kábítószerek bemutatása, drogmegelızés lehetıségei,
kábítószer fogyasztás jogi következményei.
- Családból eltőnések/gyermek-, fiatalkorúak-, felnıttek/okai,
és a teendı intézkedések.

Holló Rózsa

Mentálhigiéne

Olyan tudásanyag elsajátíttatása, melynek segítségével a leendı védınık
mindennapi tevékenységüket, mentálhigienes többlettudás birtokában
végezhetik.

Buda László

Addiktológia

A pszichoaktív szerek adaptív használata kapcsán kialakult függıségi
tünetegyüttesek, a prevenció, illetve medicinális pszichoszociális terápiás
módszerek megismerése.

A
mentálhigienes
többlettudás
beépítése
az
alaptevékenységbe. Mindez több síkú, általános tudásanyagot
- elméleti ismereteket, látásmódot (szemléletet) irányultságot,
készségeket és aktivitásokat (kezelési mód, eszköztár) - foglal
magában.
A kurzus során a hallgatók sajátítsák el a megfelelı
ismereteket, készségeket és képességeket, a fenti cél
megvalósítása érdekében.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Buda László
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Szabadon választható tantárgyak
Iskola-egészségügy
története iskola-higiéné

Társadalombiztosítási
ismeretetek
Mővelıdésszociológia

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon az iskolai egészségvédelem
kialakulásának elızményeirıl.

Az iskola egészségügy hazai történetének megismertetése.
Foglalkozik még a kérdés jogi szabályozásának
kialakulásával, az iskola egészségügyi munka jelenlegi
helyzetével, rendszerével, benne az ifjúsági védını
szerepével.

Holló Rózsa

Dr Temesvári
Tibor
Laczkó János

Az általános mőveltség fejlesztése keretében a kurzus formálni kívánja a
hallgatók értékrendszerét a sajátjuktól eltérı életformák belsı megértése, s így
a toleráns elfogadás irányában. A kurzus a kultúra társadalmi csoportokat
elkülönítı szerepét vizsgálja meg sokrétően, a kulturális rétegzıdés
ismérveire, az életstílusok, szubkultúrák tagolódására figyelve a társadalmi
idı metszetében.

Az elméleti órák meghallgatása, szakirodalom feldolgozása,
választott terepen egy szubkultúra tanulmányozása, strukturált
kérdezési módszerek alkalmazása, dolgozat.

Óvodapedagógia

A védını hallgatók szakmai tudásának bıvítése, elmélyítése a korszerő
óvodapedagógia és játékpedagógia elméleti és gyakorlati ismereteivel. A
pedagógiai szemlélet és védınıi mőveltség alakítása a 3-7 éves gyermekek
személyiségformálásának összefüggéseiben.

A hallgatók eddig szerzett és a szakmai gyakorlatok során
átélt ismereteinek és tapasztalatainak továbbfejlesztése,
érdeklıdésük felkeltése a korosztályra jellemzı speciális
nevelési kérdések iránt.

Deutsch
Krisztina

Nevelésszociológia

A társadalomban folyó formális és informális nevelés vizsgálatán keresztül a
hallgató ismerje meg a nevelés szociológiai aspektusát.
A résztvevık önismeretének és emberismeretének fejlesztése a segítı
attitődök elmélyítése az interakcióban zajló viselkedésformák elsajátítása
során az empátiás készség fejlesztése a problémahelyzetek felismerésének és
humánus megoldási lehetıségeinek gyakorlása.

Megismertetni a hallgatókat azokkal a társas kapcsolati
tényezıkkel, melyek felhasználhatók a nevelés során.
Csoportdinamikai történések, célzott gyakorlatok, szituációs
játékok, drámapedagógiai technikák alkalmazásával a
résztvevı szerezzen ön- és társismereti tapasztalatokat. Az
emberi érdek, vagy értékütközésekbıl fakadó konfliktusok
megoldásának elméleti lehetıségei és saját élményő
gyakorlása. A konfliktuskezelı képesség empátia, tolerancia,
kommunikációs fejlesztése szimulált helyzetekben és valós
élmények feldolgozása során. Az interperszonális események
hatékony kezelésének technikáival való megismerkedés.
Olyan ismeretanyag elsajátíttatása, amely részletesen tárgyalja
a fiatalkori kriminalitás problémáit, a deviancia jelenségeket,
de egyúttal tudatosítja az áldozattá válás megelızésének
fontosságát. Szól a
Büntetıtörvénykönyv fiatalokra
vonatkozó szabályozásáról, a gyermekek védelmérıl és a
gyámügyi igazgatás rendırségre háruló feladatairól, az
együttmőködés lehetıségeirıl.

Barna Adrienn

Szülıi hatékonyság
fejlesztés

Fiatalkori bőnözés,
deviáns magatartás

Csordás Ágnes 2007.

A hallgatók szerezzenek ismereteket a gyermek- és fiatalkori bőnözés
helyzetérıl, a veszélyhelyzetek kialakulásáról és megnyilvánulási formáiról,
azok elhárításának, elkerülésének lehetıségeirıl.

Kutatási melléklet

Petıné Csima
Melinda

Buda László
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Gyermekbántalmazás

Megismertetni a hallgatókkal a gyermekbántalmazás módjait, a szexuális, a
fizikai és lelki bántalmazást és elhanyagolást. Elmélyíteni a hallgatókban azt a
tudást, hogy a bántalmazás az egész életre kiható, meghatározó lelki,
viselkedésbeli és kommunikációs károsodással jár. Képessé tenni a hallgatókat
a bántalmazások felismerésére és a segítségnyújtó szolgálatokkal való
kapcsolatfelvételre és a közös tevékenységre.

Szakszerő
felkészítésben
részesíteni
a
gyermekek
gondozásáért, és a bántalmazás hatékony megelızéséért
felelıs személyeket. A bántalmazás felismerése, megértése
(miért és hogyan fordul elı). Felismerni a bántalmazás
szakaszait, lehetséges színtereit. Felismerni a bántalmazás
hatásait, a sérülés mértékét. Aktívan bekapcsolódni a
bántalmazott gyermek számára megfelelı segítı-terápiás
környezet kialakításába.

Dr. Gerencsér
Erzsébet

Nevelés elmélete és
gyakorlata

A hallgatók ismerjék meg a nevelés elméleti alapjait, ismerjék a különbözı
életkorokban adódó nevelési problémákat, s képesek legyenek majdani
munkájuk során a szülıknek gyermeknevelési problémákra megoldási
alternatívákat nyújtani, tanácsot adni.

Az elıadásokon ismertetett elméleti keret és a félév elején
megadott szakirodalom alapján a kollokvium témaköreire
felkészülés. Az ajánlott irodalomból két szabadon választott
könyv elolvasása szükséges, mely alapját képezi a
kollokviumi megbeszélésnek. A félév során a hallgatóknak
egy írásbeli munkát is be kell nyújtaniuk, mely lehet egy
neveléselméleti
vonatkozású
recenzió,
vagy
egy
esettanulmány.

Deutsch
Krisztina

Felnıtt és gyermek
kommunikációja

Tantárgy rövid programja: A gyermekpopuláció mintegy negyedénél
fordulnak elı a fejlıdés során pszichés, mentális, magatartási
rendellenességek, melyek felismerése, idıben való differenciált és adequát
kezelése befolyásolja a gyermekek késıbbi fejlıdését. Ebben, valamint a
szülık részére rendszeresen adott (adandó nevelési, egészségügyi, életmódra
utaló tanácsadásban igen nagy a védını szerepe, felelıssége. Szükséges tehát,
hogy mind elméleti tudással, mind gyakorlati készségekkel alapozza meg
leendı pályáját . A kommunikációs zavarok felismerése, az emberi
kapcsolatok gyógyítása terén óriási jelentıségő, hogy a gyermeket ne értse
félre a felnıtt – mert csak biztonságos, jó kontaktus mellett van lehetıség
érdemi vizsgálatokra, kezelésekre. ennek alapelemeit hivatott megadni e tárgy,
mely egyben a védını önismeretét is fejleszti, s szakmai ismereteinek
biztonságosabb alkalmazását támogatja.

Életesemények

Ismerjék meg a hallgatók az élet kiemelten fontos momentumait
(életeseményeit) a fejlıdéslélektan tükrében, lélektani látásmód segítségével.

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet

Dautsch
Krisztina

A stúdium a születéstıl a halálig végig kíséri fejlıdéslélektani
szempontból a személyiségfejlıdés legfontosabb állomásait,
különös tekintettel a korai anya-gyermek kapcsolat
sajátosságaira és jelentıségére.
Követelmény: Kötelezı részvétel az elıadásokon és a
szemináriumokon. Egy saját élmény feldolgozása írásban.

Szabóné
Kármán Judit
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Karrier és
személyiségfejlesztés

A kurzus célja, hogy gyakorlatorientált módon segítséget nyújtson a
pályakezdéshez szükséges készségek és ismeretek elsajátításában. A tréning
keretében a hallgatók megismerkednek a munkavállaláshoz nélkülözhetetlen
személyügyi alapfogalmakkal, a személyzet beszerzés folyamatának egyes
elemeivel, az önéletrajzírás és a munkahelyi interjú sajátosságaival.

21.sz. melléklet
A karrier fogalma, a karrier típusai. A karrier-stratégia
kialakítása. A személyes tulajdonságok csoportosítása, egyéni
kvalitások feltérképezése. A karrierrel kapcsolatos személyes
információs bázis alakítása, kezelése, munkaadói igények,
munkaerıpiac alapfogalmai. Munkaerıpiaci marketing.
Önéletrajz típusai és ezek felhasználási lehetıségei. Interjú
technikák és viselkedési módok, tárgyalási technikák, a
munkaszerzıdés megkötése.

Lampk Kinga

(A Fıiskola dokumentációjából csak a szakfelelısök nevét tudtam meg, egyéboktatói adatokba még nem kaptam bepillantási lehetıséget.)

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar
Egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési Szak (BSc)
Védını Szak

Korai fejlesztés, családgondozás téma tantárgyai
tantárgy
Eü jogi ismeretek

Szociálpolitika

Ápolástani
ismeretek

Addiktológia

tantárgyleírás
Eü szolgáltatás eü intézmény rendszer igénybevétele és mőködtetése kliens/gondozott helyét meghatározzák. Betegjog
intézményrendszere.
Az egészséghez való lapjog Az Állami Eü szervezetek felépítése, joga, kompetencia, feladatai. Eü Int. fenntartói, finanszírozói Eg
Bizt mint szociális ellátás A társad. Bizt. Eg. Bizt-i ellátásai . Betegjog, kötelesség az egészségügyi .dolgozó joga kötelessége.
Társad-i szükségletek, értékek életstratégiák és a magyar szociálpolitika intézményrendszere gyakorlati modelljei. Szociálpolitika.
Elmélete, alapjai, fogalmi rendszere, története, -rá ható értékek, szabadság egyenlıség, szolidaritás, tolerancia, igazságosság, .
Ideológiák, A jóléti állam,.
Szociálpolitika Intézményrendszere szervezeti keretek, támogatási formák. Szociálpolitika
kompetenciájába tartozó társad.-i problémák. Hozzájutási elvek és hozzájutás jogi alapjai. Különleges helyzetben lévı társadalmicsoportok sajátos szükségleteik és kielégítés fıbb eszközei.
Egészség, kóros állapot, betegség és az ezeket befolyásoló tényezık tárgyalása. Ápolás fogalma, összetevıi. Az ápoló, eü.dolgozó
önálló és nem önálló együttmőködı funkciói, hatásköre. Kompetencia, ápolási folyamatok, Egyénre szabott ápolási tervezés, és
dokumentációja. Betegközpontú ápolási rendszer. Eü Tv ide vonatkozó elemei. Ápolóval, eü dolgozóval szembeni fizikális,
mentális és etikai elvárások, a szakma szabályai, és az ICN elıírásai betegmegfigyelés szempontja

A pszichoaktív anyagok használatával a használat okozta veszélyekkel fogalakozik. A megelızés és segítés a gyógyítás lehetıségei.
A pszichoaktív szerek és fı csoportjai. Abuzus és dependencia pszichoaktív szerek használatának következményei, az oda vezetı
út, fıbb okok. Prevenció lehetıségei. Gyógyítás keretében a sürgısségi teendık, fıbb terápiás modalitások. Egyéni és családi
pszochoterápia, addiktológiai konzultáció, és farmakoterápiás lehetıségek. Szakmapolitikai modellek

oktató
1972 történelem tanár,
szociológus, jogász

1972 történ tan, szociológus,
jogász (családi konfliktusok)

1966, gyak.vez.
egészségtantanár,
1969 diplomás áp, gyógyt,
végzıs doktori
1954 egyetemi ápoló
1959 ápoló, int. Th. Áp.
1957 orvos, pszichiáter
pszichoterapeuta kandidátus
1959 filozófus,
szociológusPHD nev.
sporttud

Személyiségfejlesztés, társas hatékonyság
Ált. és
személyiség
lélektan
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A személyiség funkciója és struktúrája, A személyiség bioszociális determináltsága és önmeghatározottsága. A szocializációs
személyiség alakulás, a társas meghatározottság, szerepelméleti megközelítése. A szocializációs attitődök követelményei a
személyiségmőködések alapjellegének kialakulásában. A személyiség önszabályozása, szükségletek és motivációk. Az értelmi
mőködések (figyelem, érzékelés-észlelés, emlékezet tanulás, képzelet, gondolkodás. Az érzelmi személyiség mőködés (értékelı,
emócionális) Akarat, kompetencia és energetizálás. A viselkedés funkciói, reflexes és kognitív irányítottsága. A pszichológiai
gondolkodás fıbb irányzatai lélektani vizsgálati módszerek és kutatás
Kutatási melléklet

1941 pszichológus, magyar
ir, nyelv tanár
(szociálpszichol) kommunik
elmélet kutatatásmódszt,
szem fejl)
1969 klinikai
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Fejlıdéslélektan tárgya, kutatási, vizsgáló módszerek. Család személyiségformáló hatása, a szülık nevelıi szerepre való
felkészítése. Az anya gyerekkapcsolat jelentısége a csecsemıkorban. A mozgás, beszéd, utánzás, szokások és játék fejlıdése, a
kisgyermekkorban. Az óvodáskor A játék, A dac problémája, Az iskolaérettség, a tanulás szerepe a személyiség fejlıdésében, A
megismerı tevékenység, a szociális szükségletek, és a szociális magatartás készségek az iskolában. A serdülık általános jellemzése,
az ifjúkor, a biológiai érettség, és a pszichikus harmónia. A felnıttkori személyiségváltozások az öregedés jellemezıi.
Társas szükségletek és motivációk, (affiliáció és interakció) a társas „bevéteke” ( az egyéni teljesítmény szocializáció és társas
élmény) interaktív viselkedés, a társas hatékonyság fıbb területei: személypercepció, társas döntés és döntés elfogadtatás,
viselkedésszabályozás, közlés. Csoport, csoport cél-, norma-, szerep-, és vonzalmi rendszere, a spontán vezetık funkciói.
Csoportdinamika, csoportos módszerek, a terápiában és a személyiségfejlesztésben A család mint csoport történetisége, funkciói
makroszociális jelenségek összefüggései a csoportfunkciókkal, és az egyén szocializációjával. ( életmód, szabadidıs tevékenység,
tömegközlekedés, ) Vizsgálati módszerek a szoc.pszic-ban

Beteg ember
lélektana

A szomatikusan megbetegedett ember jellegzetességei. A betegség hatására bekövetkezett élmény, a betegségtudat és a
betegségszerep kialakulása. A beteg ember karrierjének nyomon követése. A beteg személyiségmőködési struktúrájának
átalakulása, és mőködési sajátosságai. A hitelesség a megbízhatóság a bizalom és a kompetencia kérdései a gyógyítók és betegek és
családtagjaik felöli megközelítésben. A betegvezetés, pszichoterápia, és alapvetı törvényszerőségei. A különféle gyógyítási módok
életkori és betegségforma szerinti áttekintése.

Személyiség és
kommunikáció
fejlesztés

Önismertei mudul: Önkifejezés és énszimbolizáció összefüggése a siker és kudarc élményekkel. Az énkép reális és ideális
összetevıi. Szorongáscsökkentés és asszertivitás. Azonosulás a társakkal, bizalom a társakban.
Társmegismerés, együttmőködés modul: Személypercepciós automatizmusok, elıítéletek tudatosítása,
empátiafejlesztés,
önkipróbálás különbözı helyzetekben.
Irányítás és alkalmazkodás, az aggreszívitás-asszertívitás- szubmisszívitás
megnyilvánulásai. Problémafelismerés és megoldás társas helyzetekben.
Kommunikáció mudul: Érzelmek kifejezése nem verbális kódokkal. Kungruencia és inkongruencia megnyilvánulásai és
hatásmechanizmusai, Jelentésváltozások a közlési folyamatban. Megértés és verbalizáció. Figyelemmegosztás a saját közlés és
kontrollja és a társ közléseinek feldolgozása között. A szakmai és köznapi közlés közötti váltás, A verbális közlés differenciáltásga.
Egészségkulturáltság: az egészséges életmódra nevelés feladata Az egészség fogalma, az egészségmegırzés lehetıségei az egyén és
a közösség oldaláról, a prevenció 3 szintje.
Az egészségpedagógia gyakorlata: tervezés és megvalósítás. Az egészséges életmódra nevelés módszerei, és eljárásai. Az
egészségnevelés szinterei és eszközei. A vezetı haláloki megbetegedések kockázati tényezıi a megelızés lehetıségei. Kábítószer
használat kialakulását elıidézı mozzanatok, a megelızés lehetıségei. A HIV fertızés terjedésének módjai a fertızés és az AIDS
betegség klinikai lefolyása, szőrési lehetısége, Iskolás korú gyermekek helyes életvitelének egészségnevelési kritériumai, Idıs
emberek szomatikus és pszichés jellemzıi, egészségnevelésük lehetıségei, Beteg emberek egészséges életmódra nevelése
Táplálkozási zavarok ( bulémia, anorexia, )

Egészségpedagóg
ia
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szakpszichológus szem.fejl.
tréner
1949 tanár, pszichol, klinikai
szakpszich. Szupervizor

? szakpedagógus,
pszichológus
(gyakorlat
vezetı, személyiségfejlesztı
csoport-tréning)
1942 pedagógiai
szakpszichológus kisdoktori
fok. bölcsész
1975 klinikai és
mentálhigiéniai
szakpszichológus
1949 tanár, pszichol, klinikai
szakpszich. Szupervizor
1963 klinik. szakpszich.
Hipnoterapeuta, gestaltterapeuta
1942 pedagógiai szakpszichol
kisdoktori fok. bölcsész

1980 diplomás áp
1952 gyógypedagógus, ped
szakos elıadó
1946 biol-fıldrajz ált isk
tanár pedag szakos elıadó
egyetemi doktori fok
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Szakirány: VÉDİNİ
Védınıi szakismeretek alapozása
Életkorok
pszichológiája

Szociálpolitika

A fejlıdı emberrıl szól, aki egy életen át képes alakulásra, változásra. Az életkorokkal változó ember érzelmeirıl, kötıdéseirıl,
gondolatairól, játékairól, az indulattelt feszültség és a játékos megoldások gazdagságáról szól, amely az étélést jellemezi. Az egyes
jelenségeket abból a szempontból tárgyaljuk, hogy mikor hoznak lényeges minıségi változást a fejlıdésben. A társas-szemlélető
fejlıdéslélektan a személyiségfejlıdést a szociális szituációk elemzésével, a személyiség és környezet állandó dinamikus
kölcsönhatásával értelmezi.
Az 1993. évi III. tv. szociális igazgatásról és szociális ellátásról. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, a szociális
szolgáltatások .A családtámogatási rendszer. A családi pótlék, az anyasági támogatás. A társadalombiztosítási törvények. A
nyugdíjrendszer, az öregségi, a rokkantsági, és a baleseti rokkantsági nyugdíj. A hozzátartozói nyugellátások. Az egészségbiztosítás
eü. szolgáltatásai, Az eg. Biztosítás pénzbeli ellátási. A fogyatékos személyek támogatása A munkanélküli ellátás

1953 szakpszichológus

1959 védını, szociálpolitikus

Védınıi Klinikai Ismeretek
Ápolástan

Egészséges
gyermek
fejlıdése és
gondozása

Az ápolástudomány fıbb elméleti és gyakorlati kérdéseit tekinti át, elsısorban védınıi nézıpontból. Azon ápolási tevékenységre
készíti fel a hallgatókat, amelyek kapcsolódnak a védınıi munkaköréhez. (krónikus beteg gyermek folyamatos, egyéni ápolása,
gondozása, a gyermekágyas anyák szükségleteinek felismerése, állapotuk helyes megítélése, és annak megfelelı ellátásuk, a
védını helye szerepe az alapellátási team-ben)
A 0-16 éves gyermek fejlıdése, anatómiai, élettani és pszichoszomatikus sajátosságai. Az újszülött jellemzıi szőrıvizsgálatok. A
csecsemı mozgás, értelmi, érzelmi és szociális fejlıdése. Az újszülött fogadás feltételei otthoni körülmények között, babakelengye
összeállítás, csecsemıgondozási eszközök, A csecsemı célszerő ruházata. A kisgyermek fejlıdése 1-6 éves korig. 6-14 éves korú
gyermekei. Praepubertás, pubertás. Csecsemı és gyermektáplálás. Helyes szokásrendszer kialakítása.

Fejlıdésneurológi
a

Az idegrendszer fejlıdése, anatómiai fiziológiai összefoglaló, az idegrendszert terhesség alatt befolyásoló tényezık , sérülések,
ezek patomechanizmusa, motoros következményei, izomtónus zavarok, vizuális és auditív zavarai. A család szerepe a
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1957 védını, szülésznı

1970 szülésznı, védını,
humánpolitikus
1939 védını, pedagógus
nev.tud. kandid.
(gerontológia)
1954 gyermekideggyógyász
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NEUROHABILITÁCIÓBAN. Vizsgáló módszerek.

Védınıi és családgondozói ismeretek
Védınıi
módszertan

A védınıi hivatás elmélyítése, a védınıi munka általános módszereinek megismerése, szakmai kötelezettség, etikai jogi
követelményeinek elsajátítása. A védını munka története, a hivatás, hálózat felépítése, szakmai kötelezettség, hatás és jogkör. A
védınıi munka módszerei, a család differenciált gondozása. Családtervezés, terhesgondozás, csecsemı-, és gyermekgondozás,
Ifjúság eü. szenvedélybetegségek,
Élethelyzeti problémák és megoldási modellek. Családjogi ismeretek, gyermekvédelem, Védını munka dokumentálása.

Szülésreanyaságra
felkészítés

Alkalmassá váljanak a védınık a várandósházaspár szülésre felkészítésére, segítséget tudjanak nyújtani az új szülıszerepek
kialakulásához kialakításához. Komplex programok tervezésére szervezésre készít fel.
A csoportok szükségleteinek, igényeinek felmérését, a szükséges erıforrások beszerzést, felhasználását. Önálló szülésre felkészítı
tanfolyamok tartására felkészítés
A család, háztartás szociológiai elméleti eredményei , a szociológia történeti, társadalomtörténeti fejlıdése.
A családszociológia alapfogalmainak tisztázása. A család és a háztartás szerepe a történeti korokban. A társadalom hatása családi
kapcsolatok rendezésében. Az egyház, késıbb az állam szerepe a család életének irányításában, befolyásolásában. A háztartás és
család mint egység megjelenése korábbi történeti korokban és ezen tradíciók továbbélése napjainkban. A tantárgy a védınıi munka
szakmai ismereteinek hátteréhez szolgál alapul, hogy értsék a család helyét szerepét a társadalomban, mőködését, funkcióját a
családtagok és elsısorban a gyerekek nevelése szempontjából. Ismerjék és tudják alkalmazni majdani munkájukban a család
mőködési zavaraira vonatkozó társadalomismereteket.
Házasságkötés, örökbeadás, gyermektartás, szülıi felügyelet, gyámság. Gyermekvédelmi jogi ismeretek. Gyermekek jogairól szóló
egyezmény. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló tv. célja, alapelvei. A gyermeke védelmének rendszer.
Gyermekjóléti alapellátások Gyermekvédelmi szakellátások. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések.
A gyámügyi igazgatás szervezete és feladati.
Megismerkednek a hallgatók a család szerkezetével, a mőködését befolyásoló tényezıkkel. Kiemelt feladat az életciklusoknak
megfelelı gondozás elsajátítása, a krízishelyzetek felismerése, kezelése. A tantárgy részletesen foglalkozik a problémamegoldó
munka fázisaival, feladataival, a sokproblémás családok gondozásával, a családterápia lehetıségeivel.
Esetfeldolgozás, gondozásiterv készítés. Látogatás átmeneti otthonban. Megismerkednek a krízisben lévık segítésének formáival
elsajátítják a hatékony esetkezelés módszereit.
Olyan ismeretek átadása, melyek a többségi magyar társadalomtól különbözı csoportokkal való foglalkozást munkafeladataik
elvégzését megkönnyítik. A kisebbségi és a hazánkban élı eltérı kultúrájú csoportokkal kapcsolatos életkörülmények
multikultúrális megközelítése. Családi szokások, egészséghez való viszonyuk, egészségvédelemmel kapcsolatos nézeteik,

Családszociológia

Családjogi
ismeretek

Családgondozás,
krízisprevenció

Interkulturális
kommunikáció
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1959 védını,
szociálpolitikus
1970 szülésznı, védını,
humán szervezı
1960 szociális munkás
1939 védını pedagógus
nevtud kandid
1948 védını,
mentálhigiénikus szociális
szervezı, családterapeuta.
1977 védını, szociális
szakigazgatási szervezı
1970 szülésznı, védını,
humán szervezı

1943 szociológus
1959 filozófus, szociológus
1951 szociológus kandidátus

1954 jogász

1960 szociális munkás
1948 védını,
mentálhigiénikus szociális
szervezı, családterapeuta.
1951 szociológia, tanár
kandid
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gyermeknevelési és gondozási szokásaik. A nı helyzet a családban és a nıi egészségvédelem kérdéseinek megismerése. A
hazánkban élı kisebbség, elsısorban a cigányság életkörülményeinek, szokásainak megismerése. A cigányság életvitelének
megismerése , egészséggel kapcsolatos nézeteik. A cigányságot leginkább veszélyeztetı tényezık ismerete.
A mentálhigiénés szemlélet formálása A lelki egészségvédelem alapelveinek érvényesülése, a caplani prevenció meghatározás
mentén, életciklusonkénti feltételezhetı problémákkal, intézményes háttérrel. Mentálhigiéne fogalma, története. Életciklusok és
mentálhigiéne a caplani prevenció mentén, kiemelve az elsıdleges megelızést. A leli segítségnyújtás általános elméleti alapjai A
lelki egészségvédelem- segítés módszerei. Közösségi mentálhigiéne. Civil szervezıdések – önsegítı csoportok. Pszichopatológia,
pszichiátriai betegségek és lelki zavarok felismerése, kezelése a segítségnyújtás szempontjai. Rehabilitáció- közösségi pszichiátria.
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1960 szociális munkás
1948 védını,
mentálhigiénikus szociális
szervezı, családterapeuta.

Védını szakdolgozat címek 2006.
Nyíregyháza
1

Bagdány Angéla

A biharnagybajomi cigány családok életkörülményei

2

Béke Mária

A testvérféltékenység megnyilvánulási formái és a szülık erre adott reakciói

3

Bocsi Mariann

Koraszülött kérdés alakulása gyakorló területemen, terhesgondozási feladatok

4

Bohács Beatrix

Hagyományok, szokások a tyukodi és porcsalmai cigány nık körében

5

Bordás Gyöngyi

A védını szerepe a gyermekágyi depresszió felismerésében és prevenciójában

6

Czifra Mária

Babamasszázs

7

Csoma Csilla

Lelki változások a terhesség során

8

Deák Éva

A gyermekbántalmazás ismerete gyermekek körében

9

Dévényi Gabriella

Egészséges és alternatív táplálkozás

10

Dévényi Renáta

Az egészséges táplálkozás és a rendszeres testmozgás fontosságának szerepe a
serdülık egészségszemléletében

11

Dobó Gabriella

Gyermekbántalmazás a családban, különös tekintettel a gyermekek elhanyagolására

12

Éles Judit

Alkoholbetegekkel kapcsolatos attitődök

13

Fejes Márta

Mesék, versek szerepe a gyermek életében

14

Feketéné Sárga
Ágnes

Az érett újszülött és a 32. hét elıtt született koraszülöttek ellátása és ápolása közötti
különbségek

15

Führer Krisztina

Szőrıvizsgálatok és jelentıségük a terhesség alatt

1

16

Hernádi Éva

A védını lehetıségei a várandósgondozásban

17

Horváth Irén

Az anya-gyermek kapcsolat, a megtermékenyítéstıl a születést követı 6. hétig (a
perinatális kapcsolatok többszempontú elemzése)

18

Hudák Zsuzsanna

Egészségügyi felvilágosítás hatékonysága a fogamzásgátlás területén középiskolai
hallgatók körében

19

Hőse Mariann

Lisztérzékeny emberek és a táplálkozás

20

Járó Anita

Játék a családban

21

Juhász Erika

A homoszexualitás tolerálása a Debreceni Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar
hallgatóinak körében a 2005/2006-os tanévben

22

Kacsándi Judit

A védını szerepe a felesleges gyógyszerfogyasztás megelızésében

23

Kárpáti Orsolya

A média hatása az iskoláskorú (6-14 éves) gyermekek fejlıdésére

24

Kecskés
Annamária

Autizmus

25

Kiss Beáta

A bölcsıdei gyermekvédelem – helyzetkép a nyíregyházi bölcsıdékben

26

Kiss Nikolett
Hajnalka

Várandósok fogászata – A védınık szerepe a fogászati szőrıvizsgálatokban

27

Koós Adrienn

Általános iskola alsó tagozatos diákjainak ismerete az egészséges magatartásról

28

Kovács Emese

Rossz szociális körülmények között élı várandósok és kismamák
egészségmagatartása

29

Kovács Erika

Természetes gyógymódok „áldott állapotban” és gyermekágyban

30

Lakatos Judit

A védını szerepe a HIV/AIDS prevencióban a serdülık körében
2

31

Mezei Erika

Egészségfejlesztés a polgári felnıtt lakosság körében

32

Mudri Anita

Egy Down fogyatékos jövıje

33

Nagy Adél

Óvodáskorúak dohányzással kapcsolatos ismeretei

34

Neibort Anikó

Babamasszázs: a babák testi-lelki egészségvédelme

35

Németh Eszter

A vérszegénység, mint terhességi szövıdmény

36

Palicska Ildikó

A méhnyakrák és szőrése a védını szemszögébıl

37

Pistai Erzsébet

A hipertónia kialakulását befolyásoló rizikótényezık és megelızésének lehetıségei

38

Pozsgai Gabriella

Természetes életmód a terhesség idıszakában

39

Romasovszki
Anikó

A televízió és a gyermek

40

Sajgó Edina

A szülésfelkészítı tanfolyam hatékonysága a szülés folyamán

41

Siti Gabriella

Gyermeknevelés a cigány családoknál

42

Sutka Anita

Urticaria – Gyermekkorban elıforduló leggyakoribb bırgyógyászati betegség

43

Szabó Emese

Méhen belüli kommunikáció a magzattal

44

Szaláncy Mária

A védını szerepe a családi életre nevelésben, a szexuális életre nevelésben

45

Szoboszlai Margit

Újszülöttkori bırelváltozások felismerése és ellátása a védını gyakorlatában

46

Tóth Andrea

A diabetes mellitus rizikófaktorai és prevenciója

47

Tóth Mária

A védını primer prevenciós lehetıségei, a nem kívánt terhességek megelızésében,
serdülıkorban

48

Varga Katalin

Játékszenvedély a mátészalkai középiskolások körében
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21.sz. melléklet

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Korai fejlesztés, családgondozás téma tantárgyai
Tárgy

Ált.- és
személyiséglélektan

cél
Ea: A hallgatók kapjanak jól áttekinthetı, az
alapvetı
összefüggéseket
megvilágító
rendszerezést
az ápoló, a gyógytornász, a szociális munkás és a
védını hivatás kompetens ellátásához
szükséges legfontosabb pszichológiatörténetet,
általános lélektant és személyiséglélektant
érintı ismeretekrıl.
fıbb témakörök:
1. Bevezetés a pszichológiába
2. A pszichoszomatikus egység szerepe az
alkalmazkodásban
3. Az ember, mint személyiség értelmezésének
alapkérdései
4. Pszichikus mőködések és szervezıdésük
- Megismerı pszichikus folyamatok - Tájékozódó
rendszer (kognitív tartomány)
- Az emberi cselekvés ösztönzıi . Ösztönzı
rendszer
- Az érzelmek . Értékelı rendszer (affektív
tartomány)
- Az emberi tevékenység . Végrehajtó rendszer
(konatív tartomány)
- A személyiség alrendszereinek átfogó képességei
Gy:
Az
elıadások
ismeretanyagához
kapcsolódóan az adott témakörök - az ápolói, a
gyógytornász,
a szociális munkás és védınıi hivatás kompetens
ellátásához szükséges alapvetı pszichológiai
tudásanyagának rendszerezése és elmélyítése.
fıbb témakörök:
- A pszichikus mőködés anatómiai és élettani
alapjai
- Az ember megismerı tevékenysége
- A tanulás és annak pszichológiai problémái

Csordás Ágnes 2007.

feladat
Ea: A hallgató képes legyen:
- meghatározni és értelmezni a pszichológia jelentését, tárgyát és feladatát;
- meghatározni a pszichológia helyét és jelentıségét a tudományok
rendszerében;
- bemutatni a pszichológia más tudományokkal való kapcsolatát;
- bemutatni a pszichológia mint tudomány fejlıdésének fı állomásait;
- bemutatni a pszichológia egyes területeit és leírni szerepüket a pszichés
jelenségek
vizsgálatában;
- definiálni és megfelelı szinten alkalmazni az általános és a
személyiséglélektan alapvetı
fogalmait, a pszichológia speciális nyelvezetét;
- meghatározni és értelmezni az egyes áramlatok, irányzatok jelentıségét és
hatását a
pszichológiában;
- csoportosítani és röviden ismertetni a pszichológia módszereit;
- röviden ismertetni a személyiség vizsgálatának lehetséges eljárásait;
- meghatározni a pszichikum eredetét, fejlıdéstörténetének szakaszait és
tartalmát;
- értelmezni az ember biológiai és szociális meghatározottságának kapcsolatát;
- jellemezni az embert, mint bio-pszichoszociális lényt;
- megnevezni a pszichikum kialakulásának feltételeit és leírni szerepüket a
pszichikum
fejlıdésében;
- különbséget tenni az emberi és az állati pszichikum között;
- ismertetni a pszichikus mőködések biológiai alapjait;
- definiálni a személyiség fogalmát;
- a személyiséget mint rendszert szemlélni és jellemezni;
- megnevezni a személyiség jellemzıit;
- felvázolni a személyiség intraindividuális struktúráját;
- felsorolni a legelterjedtebb személyiségelméletek lényegét;
- bemutatni az egyes pszichikus jelenségeket, azok jellemzıit és szerepüket a
személyiség
.mőködésében.;
- értelmezni a pszichikus jelenségek közötti kapcsolatokat a személyiség
.mőködésében.;
Kutatási melléklet

oktató
fıiskolai
adjunktus
fıiskolai
tanársegéd
fıiskolai
adjunktus
Pszichológus
alapképzettségő
oktató,
felsıoktatási
gyakorlattal.

1

Védınıképzés és továbbképzés 1975-2006 között
- Alvás és álom
- Emóció és motiváció
- A különbözı személyiségelméletek

21.sz. melléklet
- magyarázni a különbözı én-funkciók szerepét;
- leírni az elhárító mechanizmusok fogalmát és lényegét;
- bemutatni a leggyakoribb énvédı mechanizmusok lényegét és szerepét a
feszültség
elhárításában;
- felsorolni az érett személyiség jellemzıit;
- kialakítani egy alapvetıen ápolt/gondozott centrikus szemléletet.
Gy:A hallgató képes legyen:
- alkalmazni az alapvetı pszichológiai fogalmakat, a speciális pszichológiai
nyelvezetet;
- bemutatni a pszichikus mőködések anatómiai és élettani alapjait;
- bemutatni az egyes pszichikus jelenségeket és azok szerepét a személyiség
.mőködésében.;
- értelmezni a pszichikus jelenségek közötti kapcsolatokat a személyiség
.mőködésében.;
- bemutatni a nyelv és a kommunikáció kapcsolatát;
- bemutatni a nyelvelsajátítás folyamatát;
- megnevezni és bemutatni a tanulás pszichológiai problémáit;
- röviden ismertetni az alvás jellemzıit és a különbözı alvászavarokat;
- bemutatni az álom szerepének különbözı elképzeléseit a pszichikus
mőködésben;
- leírni az emberre jellemzı motivációs jellegzetességeket és motívumokat;
- bemutatni az érzelemkifejezés lehetséges megnyilvánulásait;
- ismertetni a félelem fogalmát és jellemzıit;
- értelmezni a motiváció és az érzelem viszonyát;
- megnevezni a segítı viselkedés jellemzıit;
- megérteni és ismertetni a legelterjedtebb személyiségelméletek lényegét.

FejlıdéslélektanÉletkorok
pszichológiája

Csordás Ágnes 2007.

Ea: A hallgatók ismerjék meg a fejlıdés általános
és pszichológiai iskolákhoz kötıdı elméleteit.
Rendszerezett képet kapjanak az egyes életkorok
pszichés jellemzıirıl
Gy: Az elıadásokon elhangzott egyes témakörök
részletesebb megtárgyalása. A hallgatók leendı
szakmájához szorosabban kapcsolódó életkorok
részletesebb feldolgozása.
fıbb témakörök:
1. Az emberi életciklus
2. Az anya-gyermek kötıdés

A hallgató képes legyen:
• A fejlıdés elméleteit megérteni és egyes jelenségek magyarázatakor
alkalmazni
• Minden egyes életkor kapcsán rendszerezett ismeretekkel rendelkezzen
az adott életkort jellemzı mozgás- , kognitív- és emocionális fejlıdésrıl
• A megismert tudományos anyagok feldolgozása révén képessé váljon
önállóan is releváns és tudományos igényő szakirodalom kiválasztására
és feldolgozására
Gy: A hallgató képes legyen:
- a megismert elméletek gyakorlati alkalmazására
- a szakirodalom feldolgozására
Kutatási melléklet

Szociális Munka
és Szociálpolitika
Tanszék
Alkalmazott
fejlıdéslélektan
szakirányon
végzett
pszichológus,
Neveléstudomány
i PhD hallgató;
tanársegéd
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3. Kisgyermekkor
4. Iskoláskor
5. Serdülıkor
6. Felnıttkor,
7. Idıskor. Halál.

21.sz. melléklet
- felismerni azokat a helyzeteket, amikor betegeiket/klienseiket más
szakemberekhez kell irányítani

védını
pszichológus
képzettség

és

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgató
megismerje, és tisztában legyen a pedagógia, mint
tudományt
azon
területeivel,
melyekkel
szakmájában, a mindennapi munkájában találkozni
fog, különös tekintettel a szocializáció nem
intézményes
és
intézményes
színtereinek
vonatkozásában. Lássa át a védını pedagógia
munkavégzésének elméleti és gyakorlati kérdéseit,
és sajátítsa el azokat.

A hallgató képes legyen:
- Elhelyezni a Pedagógiát a tudományok rendszerében.
- Megfogalmazni a pedagógia tárgyát, feladatát, célját; példát hozni a
pedagógia határ-, segéd és interdiszciplináris kapcsolataira.
- Értelmezni a nevelés fogalmát, annak feladatát, célját.
- Ismertetni az elsıdleges szocializációs színtér, a család sajátosságait,
ismérveit, funkcióit, feladatát.
- Felismerni a védını felelısségét és szerepét a család életének alakulásában
az egyes családi életciklusok tükrében.
- Ismertetni az intézményes nevelés: bölcsıde, óvoda, iskola mőködésének
pedagógia sajátosságait és a védını ez irányú teendıit, feladatát.
- Összefüggéseiben látni a nevelést alakító hatásokat, úgymint környezet,
média, és kortárs hatásokat és a védını ez irányú feladatait.

fıiskolai
tanársegéd

A társadalmi viszonyok rendszerének tudományos
alapokon nyugvó megismertetése, a
szociológiai szemléletmód világos körülhatárolása
és alkalmazása, területeinek bemutatása,
különös
tekintettel
a
szociológiai
problémafelvetésre- és megoldásra.

A hallgató képes legyen: a szociológia nyelvének és alapparadigmájának
megfelelı
gondolkodásra, s gyakorlati tevékenysége során ennek megfelelı szintő
alkalmazására.
Képes legyen továbbá problémafelvetı kérdések megfogalmazására, s a
plurális
szemléletmód értékeinek elıtérbe helyezésére, valamint képes legyen
elmélyíteni, s
minimális szinten alkalmazni az egyén szintjén jelentkezı, szociológiai
szempontú
problémák (tudás, egészség, státusz etc ) társadalmi beágyazottságának

Adekvát
társadalomtudom
ányi diplomával
rendelkezı oktató

Fejlıdési krízisek
pszichológiája
Egyéni és családi
krízisek
pszichológiája
Szociálpszichológia
Iskolapszichológia

Pedagógia alapjai

Egészségpedagógia
alapjai gyakorlat

Bevezetés a
szociológiába

Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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21.sz. melléklet
releváns vizsgálati
módszerét.

Egészségszociológi
a

A kurzus az egészségszociológia kialakulását,
témaköreit kívánja bemutatni. E szakszociológia
az orvostudomány, a tágabb értelemben vett
egészségügy és a szociológia tudományának
érintkezési pontján fekszik, ismeretanyaga ezen
diszciplínák alapjaira épülve nyújt speciális
ismereteket. Megismerteti a hallgatókkal az
egészség-betegség fogalom-pár biomedikális és
alternatív magyarázatait, a betegségek társadalmi
mintázatait, a társadalmi egyenlıtlenségek és az
egészségi állapot összefüggéseit, bevezet az orvosbeteg kommunikáció alapjaiba, a betegszerep
társadalmi meghatározottságába, valamint az
egészségügyi rendszerek, a társadalmi környezet
és az egészségpolitika szociológiailag releváns
összefüggéseibe

- A hallgató képes legyen: felismerni a betegségek kialakulásának társadalmi
okait és
háttértényezıit, érteni az egészségügy mőködésének szabályszerőségeit,
ismerni azokat
a módszereket és eszközöket, melyek segítségével az egészség értékké tehetı
és a magyar
társadalom tagjainak egészség-magatartása befolyásolható
fıbb témakörök:
Társadalom, szociológia és orvoslás, az egészségszociológia kialakulása
Egészség, életmód, az egészség-magatartást befolyásoló tényezık
A betegségek társadalmi mintázata: szociodemográfiai, társadalmi-gazdasági
tényezık
A magyar lakosság egészségi állapotának társadalmi meghatározottsága a
rendszerváltás elıtt és után
Kultúra és egészségi állapot
A gyógyítás szociológiája
Az egészségügyi intézményrendszer szociológiája

fıiskolai
adjunktus
Szociológus
végzettségő
szakember,
aki
jártas
az
egészségügyben
végzett
kutatásokban is,
hiszen
ezáltal
biztosítható
az
elmélet
és
a
gyakorlat
szintézise

Családszociológia
A szociálpolitika
alapfogalmai
Szociális jog
ismeretei
Munkajogi és eü
jogi i
Család- és
gyermekvédelmi
jogi ismeretek
Gyermek és ifjúsági
joggyakorlat
várandós védınıi
gondozása
Szülésre felkészítés
Egészséges
csecsemı és
Csordás Ágnes 2007.

Kutatási melléklet
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21.sz. melléklet

gyermek fejlıdése
Pszichiátriai
védınıknek
Neurológia
védınıknek és
ápolóknak

Az ápolás/gondozás
elméleti alapja
gyakorlat modelljei
és folyamata.

Csordás Ágnes 2007.

- Meghatározni az ápolás-gondozás fı fogalmait
(ember, egészség, környezet, ápolás)
- Felvázolni az ápolás-gondozás szerepét a
társadalomban, megismertetni a hallgatóval az
ápolás trendjeit.
- Bemutatni az ápolás fejlıdésének fıbb
szakaszait,
jellegzetességeit,
kiemelkedı
képviselıit.
- Felvázolni a védınıi, gyógytornászi hivatás
kialakulásának fıbb jellegzetességeit,
megismertetni a hallgatókat jeles képviselıikkel.
- Megismertetni a hallgatókat az ápolás-gondozás
alrendszereivel
- Röviden összefoglalni az ápolói- védınıigyógytornászi hivatás jogi szabályozóit, etikai
alapelveit,
az
egyes
hivatások
szakmai
szervezeteinek feladatait, nemzetközi kapcsolatait.
- Képet adni a hallgatók számára a kórházi ellátás
struktúrájáról, a kórházi szervezet fıbb
feladatairól, az ápolási egység felszerelésérıl.
- Megismertetni az ápolási rendszer fogalmát és
felvázolni a különbözı ápolási rendszerek
közti különbségeket.
- Megismertetni a hallgatót az egészségügyi ellátó
rendszer különbözı szintjein (alapszakell
átás)folyó
ápolási-gondozási-gyógytornászi
munkakörökkel, tevékenységekkel,
kapcsolatrendszerükkel..
- Realizálni a fenti hivatásokkal kapcsolatos
elvárásokat, vonzóvá tenni az adott hivatást.
- Megismertetni a hallgatókkal az alapvetı emberi
szükségletek fogalmát Maslow, Kalich és Gordon
szerint.

A hallgató képes legyen:
- Meghatározni az ápolás fı fogalmait
- Ember,- Környezet,- Egészség,- Ápolás
- Tudja felsorolni, és röviden jellemezni az ápolás-védınıi-gyógytornászi
hivatás történetének fıbb szakaszait.
- Tudja elemezni Florence Nightingale és Kossuth Zsuzsanna
tevékenységének hatását az adott kor, illetve napjaink ápolásának
vonatkozásában
- Felvázolni az ápolás-gondozás szerepét a társadalomban
- Tudjon összefüggéseket feltárni napjaink egészségügyi ellátásának
trendjeiben.
- Tudja felsorolni és röviden jellemezni az ápolás-gondozás alrendszereit
- Menedzsment
- Tudja definiálni az ápolás, védınıi, gyógytornászi hivatás jogi
szabályozására vonatkozó ismereteit, tudja összefoglalni az egészségügyi
dolgozói hivatás etikai
irányelveit
- Ismerje a magyar és nemzetközi ápolás, védınıi, gyógytornászi hivatás fıbb
nemzetközi és hazai szakmai szervezeteit, azok feladatait.
- Tudja meghatározni, értelmezni az ápolás funkcióit, kiemelt hangsúlyt
helyezve az önálló funkciókra.
- Oktatás
- Legyen ismerete az adott hivatás oktatásának fıbb trendjeirıl
- Kutatás
- Ismerje az ápolástudomány helyét a tudományok rendszerében
- Tudja felvázolni a kutatás jelentıségét a paramedikális szakmák fejlıdésében
- Gyakorlat
- Tudja felvázolni az egészségügyi ellátás különbözı szintjein dolgozó ápolók
védınık, gyógytornászok fıbb feladatait, a velük szemben támasztott
elvárásokat
~ Alapellátás ~ Szakellátás
Járóbeteg-ellátás
Kórház fogalma, feladata, felosztása, típusai
o Tudja felsorolni a kórházi szervezet tagozódását és fıbb feladatait
Kutatási melléklet

fıiskolai oktató
felsıoktatási
gyakorlattal
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o Igazgatás
o Betegosztályok
o Diagnosztikai és terápiás egységek
o Intézeti gyógyszerellátó egység
o Központi szolgálatok
o Gazdasági mőszaki egység
o Tudja meghatározni az ápolási egység fogalmát, helyiségeit, felszerelését
o Tudja jellemezni az ápolási egységet, mint struktúrát
o Tudja jellemezni a kórterem felszerelését
- Tudja meghatározni az ápolási rendszer fogalmát
(feladat-centrikus, kórtermi, team, személyközpontú ápolás, esetmenedzsment)
o Történetiség
o Lényege
o Elınyei
o Hátrányai ------ a kliens az egészségügyi dolgozók szempontjából
- Tudja meghatározni a szükséglet fogalmát
- Tudja meghatározni és értelmezni az alapvetı emberi szükségleteket Maslow
és Kalich
szerint
- Tudjon különbséget tenni Maslow és Kalich szükségleti hierarchiája között
- Tudja felsorolni a Gordon féle funkcionális mintákat
fıbb témakörök:
Az ápolás-gondozás szerepe a társadalomban
Az ápolás fı fogalmai (ember, egészség, környezet, ápolás)
Az ápolás rövid története --ápolói hivatás - ápolói karrier
• F.Nigthingale és Kossuth Zsuzsa szerepe az ápolásban
• A védınıi hivatás kialakulása, jeles képviselıi
• A gyógytornászi hivatás kialakulása, kiemelkedı alakjai
• A nemzetközi és a magyar ápolás fıbb szervezetei, feladatai
Napjaink egészségügyi ellátásának trendjei
Az ápolás-gondozás- gyógytornászi hivatás alrendszerei
- Az ápolás-gondozás.gyógytornászi hivatás irányítása:
• Szakmai felügyelet (Eü. Minisztérium, ÁNTSZ)
• Ápolásmenedzsment (ápolásigazgató, intézetvezetı, osztályvezetı ápoló
fıbb feladatai)
• Ápolás szakmai szervezetek (Magyar Ápolási Egyesület, Szakmai
Kollégium, ICN, ETI)
• Védınıi szakmai szervezetek (MAVE)
• Gyógytornász szakmai szervezetek
• Az egészségügyi dolgozók munkájának jogi szabályozása, etikai alapelvei

Csordás Ágnes 2007.
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• Az ápolás funkciói (önálló, függı, együttmőködı)
- Az ápolás-gondozás .gyógytornászi hivatás oktatása
• Története, változások, kihívások napjainkban
- Az ápolás-gondozás- gyógytornászi hivatás kutatása
• Az ápolástudomány helye a tudományok rendszerében
• A kutatás jelentısége a paramedikális szakmák fejlıdésében
• Evidenciákon alapuló gyakorlat
• Gyakorlat
- Az egészségügyi ellátás szintjei- jellemzı egészségügyi dolgozói feladatok
• Alapellátás (a körzeti ápoló, védını feladatai)
- Szakellátás
• járóbeteg-ellátás (ápolói feladatok, gyógytornászi feladatok az
otthonápolásban )
• fekvıbeteg ellátás
o a kórház fogalma, feladata, típusai, felosztása, szervezete
o az ápolási egység fogalma, felszerelése
• Az ápolási rendszer fogalma
o A feladatközpontú és kórtermi ápolás
o Személyközpontú ápolás
o Primary nursing rendszer
o Case menedzsment
- A szükséglet fogalma
- Alapvetı emberi szükségletek (Maslow, Kalich,Gordon)

Újszülött, csecsemı
és kisgyermek
gondozásának
módszertana
Az egészséges
ember alapvetı
szükségletei

Az egyéni és
közösségi prevenció
elvei

Csordás Ágnes 2007.

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a
közösség, a primer, secunder, tercier prevenció
fogalmát. Valamint a prevenció múltján (hazai és
nemzetközi) keresztül a jelenlegi helyzetet. A
jogszabályi háttér segítséget nyújt az egyéni és
közösségi prevenció elveinek megismeréséhez.
Ismerjék meg a védını prevenciós
lehetıségeit a különbözı életkorokban és
színtereken.
Feltárni
a
társszakmákkal,
szervezetekkel való kapcsolódási pontokat,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A hallgató képes legyen:
Felismerni a prevenció helyét a védınıi munka rendszerében
Meghatározni a prevenció fogalmát
Felsorolni a prevenció területeit
Példát hozni a primer, secunder, tercier prevencióra
Felsorolni a prevenció alaptörvényeit
Elmondani a hazai és nemzetközi prevenciós tevékenység történetét
Meghatározni a prevenció jelenlegi helyzetét
Ismertetni a prevenció jelenleg érvényben lévı törvényi szabályozását
Alkalmazni az egyéni és közösségi prevenció elveit

Kutatási melléklet
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melyek a team munka alapját képezik. Ismerje fel
szerepét a primer, szekunder és tercier
prevencióban.
fıbb témakörök:
1. A pedagógia helye a neveléstudományok
rendszerében
2. A nevelés fogalma, értelmezési lehetıségei,
tartalmi jegyei, folyamata
3. Nevelési- oktatási módszerek és eljárások
csoportosítása
4. Az
egészségfejlesztés
szükségességét
alátámasztó statisztikai adatok
5. Egészségfejlesztés, egészségnevelés
Betegoktatás.
Betegség,
betegségmagatartás.

A közösségi
egészségügyi ellátás
elmélete

Csordás Ágnes 2007.

A közösségi egészségügyi ellátás oktatása olyan
alapvetı készségek és gondolkodásmódok
kialakítását jelenti, amelyek a hallgatók számára
megfelelı alapot biztosítanak a lakosság egészségi
állapotának megismeréséhez, a nem fertızı
betegségek
epidemiológiájának áttekintéséhez, az egészséget
veszélyeztetı magatartásformák káros hatásainak,
valamint
az
egészségügyi
ellátórendszer
szervezetének és mőködésének elsajátításához, s
ezen keresztül a speciális . elsısorban preventív
orientáltságú . ellátási
igények megismeréséhez és azok kielégítéséhez.
fıbb témakörök):
Az egészségi állapot és az azt befolyásoló
környezeti és társadalmi tényezık. Az egészségi
állapot populációs szintő meghatározásának
demográfiai és epidemiológiai módszerei.
A lakosság egészségi állapotát leíró fıbb
morbiditási és mortalitási jellemzık - hazai és
nemzetközi trendek.
A populációs szinten jelentkezı legfontosabb
krónikus
nem
fertızı
megbetegedések
sajátosságai és megelızésük a magyar lakosság
körében.
Az
egészségügyi
ellátórendszer

21.sz. melléklet
•
•

Feltárni a védını prevenciós lehetıségeit a különbözı színtereken
Felismerjék a védını prevenciós szerepét a team munkában

A hallgatók a tantárgy elsajátításával legyenek képesek
- a népesség körében elıforduló egészségi állapottal kapcsolatos problémák
okainak feltárására;
- a szenvedélybetegségek okozta egészségügyi és társadalmi problémák
prevenciójára;
- az egészségügyi ellátó rendszerben betöltött szerepüknek megfelelıen ezen
feladatok ellátására.

Kutatási melléklet
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szerkezete, mőködése és finanszírozása.
Eg.fejlesztési
területi gyakorlat
Családorientált
speciális tanácsadás
Segítı
kommunikáció
Kisebbségi
csoportok
gondozásának
speciális problémái
Akcidentális
krízisek
Iskola-egészségügyi
és speciális
gondozás és
védınıi ügyvitel
Személyiségfejleszt
és védınıknek és
ápolóknak
Menedzsment
alapjai
EU. tantárgy
Team-munka és
minıségmenedzsme
nt az
egészségügyben
Pályaorientáció

Csordás Ágnes 2007.

Megismertetni a hallgatót az ápolói, védınıi és
gyógytornász
pálya
tárgyi
és
személyi
követelményrendszerével, továbbá a pályalélektan
alapvetı fogalmi rendszerével. Segíteni a hallgatót
a pályaválasztás hátterében meghúzódó
motivációk feltérképezésében, az esetlegesen
irracionális elemek felülvizsgálatában, a
pályaválasztási döntés megerısítésében.
fıbb témakörök:
- A pályamotiváció külsı és belsı tényezıi
- Pályaismeret: az ápolói, védınıi és gyógytornász
pálya személyi és tárgyi

A hallgató képes legyen:
• Jellemezni az általa választott pálya tárgyi és személyi
követelményrendszerét
• Az egyéni személyiségjellemzıket és képességszerkezetét viszonyítani a
pályaprofilhoz, megállapítani saját potenciális pályaalkalmasságát
• Feltárni a pályaválasztást motiváló tényezıket
• A segítı foglalkozásokhoz kapcsolódóan értékpreferenciát meghatározni
• Az ápolói, védınıi és gyógytornász pálya presztízsét meghatározó
tényezıket értékelni
• Pályatervet készíteni

Kutatási melléklet
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követelményrendszere
- A segítı foglalkozás
- Egyén- pálya megfelelés: pályaalkalmasság
- Pályaértékek vizsgálata
- Presztízs
- Életterv, pályaterv

Csordás Ágnes 2007.
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