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Tisztelt Olvasó!

Szakmai hírlevelünk legújabb számát 
olvashatja, melynek célja továbbra is 
az, hogy tájékoztassuk a Koragyer-
mekkori program keretében folyó 
szakmai munkáról, a program 
eredményeiről.

Jelen hírlevelünkben bemutatjuk a 
gyermek-alapellátás számára végzett 
tananyagfejlesztést, továbbá mód-
szertani kiadványainkat, tankönyve-
inket. Szó lesz még a témaspecifikus, 
valamint az e-learning keretében is 
elvégezhető komplex továbbképzése-
inkről, illetve a képzők képzéséről és 
az oktató védőnői tréningsorozatról, 
ezek tapasztalatairól. 

Engedje meg, hogy felhívjam 
szíves figyelmét a www.
gyermekalapellatas.hu szakmai 
portálunkra is. A folyamatosan 
frissülő szakmai oldalon többek 
között tájékozódhat a projekt 
céljairól, fejlesztéseiről, produktumai-
ról, illetve a továbbképzésekről. 
Innen lesznek majd letölthetők a 
2015. tavaszi képzések zárása után a 
projekt keretében fejlesztett végleges 
tananyagok is.

A megvalósuló fejlesztésekkel és a 
kapcsolódó képzésekkel az a célunk, 
hogy megkönnyítsük a védőnők, házi 
gyermekorvosok és vegyes praxisú 
háziorvosok napi munkáját, és nem 
utolsósorban bővüljön majd a szülők 
gyermekük fejlődésével kapcsolatos 
ismerete.

Üdvözlettel:
Prof. Fogarasi András
szakmai vezető

A kiadvány a GYEMSZI és az OTH
 konzorciumában megvalósuló 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 
Koragyermekkori (0–7 év) program kereté-

ben készült, elektronikus formátumban. 
2014. december 16.

Projektmenedzser Kozák Dóra

Mit ad nekünk a Koragyermekkori 
program?

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének 
vezetősége a házi gyermekorvosok 
érdekvédelméért, e munka fontosságá-
nak, szépségének elismertetéséért küzd. 
Úgy érezzük, hogy e tevékenység 
magasabb szintre emelésében és 
presztízsének növelésében további 
erőfeszítésekre van szükség. Ezért 
tartjuk lényeges eredménynek, hogy 
Egyesületünknek sikerült bekapcso-
lódnia a Koragyermekkori program 
munkájába.

Céljaiban, tartalmában a magyar 
egészségügy történetében ez az első 
olyan átfogó, korszerű tananyag- és 
módszertani fejlesztés, amely a gyerme-
kek egészségügyi alapellátásának összes 

szereplőjét érinti. Sok-sok kollégánk áldozatos közreműködésével készültek el az 
oktatásra szánt dokumentumok. 

Új vonása e programnak az is, hogy a képzésbe eddig soha nem látott számú, 
közel 5000 házi gyermekorvost, háziorvost és védőnőt kíván bevonni. Ez nagy 
terhet ró a szervezőkre, akik arra törekednek, hogy a tapasztalatok alapján gördülé-
kenyebbé tegyék a képzések lebonyolítását. Ismerjük ugyanakkor azokat a nehézsé-
geket is, melyekkel házi gyermekorvos kollégáinknak kell megbirkózni a sikeres 
részvételért. Ez a folyamatos gyógyító munka mellett nem könnyű feladat.

Mindezek ellenére kérjük gyermekorvos kollégáinkat, hogy jelentkezzenek a 
Koragyermekkori program ingyenes képzéseire. E fejlesztések megismerésével 
nagyobb biztonsággal szűrhetjük ki a gyermekek kóros irányú fejlődését, és 
hatékonyabban szervezhetjük a korai intervenciós lehetőségek kihasználását. 
Emellett új, eddig nem tanult kommunikációs, fejlődéspszichológiai és 
szociálpediátriai ismeretekkel emelhetjük rendelői munkánk színvonalát.

Meggyőződésünk, hogy a minél nagyobb számú részvétel egyszerre szolgálja a 
házi gyermekorvos hivatás presztízsének emelését, és pácienseink ellátásának 
magasabb színvonalát.

Budapest, 2014. december 9.

Dr. Póta György
HGYE elnök

A kiadvány elkészítésében közreműködtek

Szakmai vezetés 
Prof. Fogarasi András, Kereki Judit 

Képzés, humáerőforrás-fejlesztés alprojekt  
Borbás Krisztina, Eszik Orsolya, Kispéter 

Lászlóné, Kurucz Magdolna, Patkó Alexandra

Kommunikációs alprojekt 
Felelős szerkesztő Gondos László

Szerkesztő, tördelő Barsi Nikoletta
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A Koragyermekkori program 
témaspecifikus továbbképzései

A témaspecifikus, gyakorlatorientált továbbképzések a komplex 
továbbképzésekben is megjelenő témák mélyebb elsajátítására 
adnak lehetőséget, gyakorlatorientált, saját élményen is alapuló, 
valamint elméleti oktatási módszerek változatos alkalmazásával. 
Ezek a képzések is akkreditáltak és térítésmentesek.

Az alábbi, házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvo-
sok és védőnők számára is elérhető hat továbbképzés 

mindegyike egy-egy témakörre fókuszál. A továbbképzések 
bemutatása után olvashatók a szervezési részletek és a 
jelentkezési információk. 

Két továbbképzés esetében megkértük a résztvevőket, 
hogy mondjanak véleményt a képzésről, a tréningmódszerről 
és a témákról, továbbá írják le azt is, hogy miért ajánlanák 
ezeket a képzéseket.

Családi összjáték
Családdinamikai ismeretek elmélete és gyakorlata 
védőnők, házi gyermekorvosok és vegyes praxisú 

háziorvosok számára

A csoport mint pszichológiai tér  
Különböző élethelyzetű szülők 

csoportos foglalkozása

A családdinamikai ismeretek nagyban segítik a szakembereket, 
hogy a családban meglévő bármilyen diszfunkciót hamarabb 
észrevegyék, a családtagok és legfőképp a gyermekek tünetein 
keresztül megérthessék a család mint egész működési zavarait, 
és ezáltal ne (csak) a gyermeket és tüneteit kezeljék, hanem ké-
pesek legyenek rendszerszemléletben, nagyobb összefüggésekben 
és interakciókban látni és gondolkodni. A rendszerelvű családte-
rápiás szemlélet segíthet abban, hogy jobban megérthessék bete-
geik, gondozottjaik lelki folyamatait, családi kapcsolatait. A kép-
zés témái: családi mintázatok, normatív, paranormatív krízis és 
hatásai, első és másodrendű változás, játszmák felismerése, nehéz 
élethelyzetek és konfliktusok, a beavatkozás alapszabályai, csa-
ládtámogató módszerek.

Ma még viszonylag ritkán látnak fantáziát a szakemberek abban, 
hogy a szülők számára támogató csoportokat szervezzenek. Meg-
felelő csoportvezetői készségek elsajátítása után a csoportalakí-
tás- és vezetés lehetősége különösen értékes eszközt ad a védőnő 
és a gyermekorvos kezébe, mellyel a szakember egyszerre sok család 
életét teheti élhetőbbé, sok szülőnek biztosíthat társas támaszt és 
szakszerű támogatást, így sok gyermeknek válhatnak magabiztosab-
bá és kompetensebbé szülei. A képzés során megismerkednek a részt-
vevők a csoportfajtákkal, -formákkal, a csoportdinamika fogalmá-
val, különféle szerepekkel, konfliktusokkal a csoportban, a csoport-
vezető szerepével, feladataival. Mindezt úgy járják körbe, hogy 
közben a továbbképzés is egy csoportos folyamat, a csoportszimulációs 
feladatok még közelebb viszik a résztvevőket a témához.

Abban adott számunkra nagy segít-
séget ez a képzés, hogy képesek 
legyünk tudatosan felépíteni egy 
csoportot, megtanultuk a csoportveze-
tési technikákat, a csoportok dinami-
kai elemeit, megismertünk különféle 
csoportszituációkat, szerepeket, konf-
liktushelyzeteket a gyakorlatban is. 

„

”
Borbély Krisztina területi védőnő

Ajánlom kollégáimnak ezt a to-
vábbképzést témaspecifikussága, 
rendkívül magas szakmai színvo-
nala, interaktív jellege miatt.

„

”
Prikidánovits Anita házi gyermekorvos

A családi interakciókra több figyelmet kell 
fordítanunk. Az alapképzésben ebbe ennyi-

re mélyen, részletesen nem mentünk bele. 
Azért ajánlanám a képzést a kollégáknak, 

hogy nagyobb rálátásuk legyen a rendszer-
szemléletben való gondolkodásra.

„

”
Kónya Ilona területi védőnő
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Résztvevői vélemények A csoport mint pszichológiai tér című továbbképzésről

„A csoporttal való munka a védőnői munkám része, akár 
az iskolában, akár szülőcsoporttal a baba-mama klubban 
vagy a várandósokkal. A továbbképzés a csoport vezetésé-
nek módjairól, a szervezési kérdésekről, a csoportdinamiká-
ról és más érdekes szakmai elméletekről, valamint sok 
gyakorlati helyzetről szólt. Ennek alkalmazásával szakér-
tőbben láthatják át a csoportokban zajló folyamatokat. 
Az eddigi képzéseim során ilyen jellegű képzésben nem 
vettem részt, ezért nagyon hasznosnak találtam.”

Gyarmatiné Fekete Csilla területi védőnő

„A továbbképzésen konkrét segítséget kaptam mind a csoportalakítással, mind pedig a csoport vezetésével kapcsolatban. A 
gyakorlati oktatásra helyezték a hangsúlyt, így kipróbálhattam magam csoportvezetőként és csoporttagként egyaránt.
A foglalkozásokon rengeteg új módszert ismerhettem meg, melyeket azonnal ki is próbáltunk. Előnyös volt az is, hogy kis 
létszámú volt a csoport, így minden csoporttag aktívan vett részt a foglalkozásokon.

Legjobban azok a foglalkozások tetszettek, amikor egy adott feladatot kellett kreatívan megoldani, például a kommunikációs 
gyakorlat, a játék és a csoportalkotás. A kolléganőknek azért ajánlom, mert hasznos információkkal gazdagodhatnak és 
gyakorlati ismereteket is elsajátíthatnak a továbbképzésen.”

Nagyné Petővári Terézia védőnő

„Kevesen rendelkeznek a csoportvezetésről elméleti 
tudással, munkájukat főként tapasztalataik alapján végzik. 
Ezért vannak, akik nem is mernek belekezdeni egy ilyen 
nehéz feladatba. Az oktatóink által átadott elméleti 
tudást lehetőségünk nyílt a sok gyakorlat alatt tudato-
san alkalmazni. A kérdéseinket mindig meghallgatták, és 
igyekeztek megválaszolni, vagy alkalmat adni azok közös 
megbeszélésére, ötletelésre. Figyeltek reakcióinkra, tapasz-
talatainkra, csoportvezetési stratégiáinkra.”

Borbély Krisztina területi védőnő

Résztvevői vélemények a Családi összjáték című továbbképzésről

„A továbbképzés számomra új ismeretként hozta elő például, 
hogy mennyire fontos az aktivizálás és a kompenzálás. 
A családokban a szülői kompetencia mint erőforrás 
szükséges, és ezt kell előcsalogatni a látogatásaim során. Jó 
volt három napon keresztül kicsit más »szemüveggel« nézni 
a munkámat, kissé kívülről, kissé belülről, valamint 
elgondolkodni azon is, hogy 37 év után is miért szeretem 
ezt a nagyon szép hivatást. A családi videotréningről 
tudtam, hogy létezik és alkalmazzák hazánkban is, de 
most jó volt látni és értékelni a látottakat. Jó volt hallani, 
hogy más helyzetekben is alkalmazható a kommunikációs 
szituációk elemzésére. Erre láttunk két példát is, amelyek 
mindenképp segítő, megértő, eredményre törő fordulatokat 
hoztak. Azért ajánlom a továbbképzést a kollégáimnak, mert 
nemcsak elméleti tudásanyagot ölelt fel ez a 3 nap, hanem 
egységben volt a testre és a lélekre figyelés, amit nekünk 
mint segítő foglalkozásban dolgozóknak feltétlenül tisztel-
nünk és becsülnünk kell.”

Pölöskeiné Kovács Judit Mária 
területi védőnő

„Új kommunikációs és metakommunikációs eszközö-
ket próbálhattam ki. Megismerhettem, hogy a nehéz 
élethelyzetekben hogyan, mikor és meddig avatkozha-
tunk be egy család életébe. Kirajzolódtak a képzés 
során a védőnői munka kompetenciahatárai. 
A tréningmódszerek nagyon életszerűek és a mindennapi 
munkám során jól alkalmazhatók voltak. Összességében 
tetszett az egész képzés, de talán amit kiemelnék, az a 
krízisállapotok felismerése és a nehéz élethelyzetek téma 
volt. Azért ajánlom ezt a képzést minden védőnő 
kollégámnak, mert a területen dolgozók nap mint nap 
családokkal találkoznak, ahol sokrétű változások, krízisek 
zajlanak. Talán azáltal, hogy újabb módszereket kapunk a 
kezünkbe, több oldalról is megismerhetünk egy családot, és 
így jobban megérthetjük a bennük zajló változásokat, 
ezáltal könnyebben tudunk segíteni egy probléma megoldá-
sában, illetve könnyebben megtarthatjuk a 
kompetenciahatárainkat.”  

Székelyné Tiszai Irén 
területi védőnő
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„Számomra a problémák megközelítése 
változott. Nem a saját problémamegoldó 
készletemből kell kiindulni, hanem a 
pacienséből, mert lehet, hogy még a 
szavakat sem ismeri, amit használok (pl. 
pszichológus), ami félelmet kelthet benne, 
ezért elutasít. Ebben a képzésben az 
oktatók segítségével a 9 emberből gyorsan 
jól működő csoport szerveződött. Saját 
tapasztalat útján gyakorlati ismereteket 
kaptunk, melyek jobban megragadtak, jól 
hasznosíthatók a hétköznapokban. Mi a 
gyakorlatban is együtt dolgozunk, 
ugyanaz a célunk, hogy a gyermekek és 
családjuk a legjobban érezzék magukat. Itt 
még jobban, más szempontból is 
megismerhettük egymást, egymás 
munkáját, azok a szempontok is előtérbe 
kerültek, amelyek a hétköznapokban nem. 
A bántalmazott gyermekekről szóló blokk 
tetszett a legjobban. Érzelmileg megérin-
tett, és az eddigi gyakorlatomat ebben a 
témában kell legjobban átgondolnom és 
megváltoztatnom.”

Dr. Csonka Erika háziorvos

„Folyamatos meghallgatás, megnyilat-
kozás, érzések kifejezése, érzések 
befogadása. Fürödtem a lehetőségben. 
Gördülékenyen zajlott a tréning. Olyan 
természetesen haladtunk, hogy azt 
gondoltam, talán ezeket a dolgokat már 
eleve tudtam. A kapott oktatási anyagot 
a képzés végén olvastam el, csodálkozva 
láttam, hogy a témákat érintettük, 
megbeszéltük, alkalmaztuk. Csak a 
bemutatkozásnál számított, hogy kinek 
mi a munkája, végzettsége. A gyerme-
kek iránti elkötelezettség általános volt. 
Megtaláltuk egymásban a tisztelhetőt, a 
követhetőt, a szerethetőt. A konfliktus-
kezelési módszereink feltárása 
elementáris hatással volt rám. Olyan 
tulajdonságaimat ismertem meg és fel, 
amely megdöbbentettek, önmagam-
mal való szembenézésre késztettek.”

Szalainé Milánkovics Éva Mária 
területi védőnő

„28 évvel ezelőtt jártam a főiskolára, 
akkor az alapképzés védőnőként arra 
irányult, hogyan adjunk tanácsot, 
felvilágosítást, segítséget a gondozottak 
számára. Ez a témaspecifikus képzés az 
egész családot helyezte fókuszba. 
Rávilágított, hogy a családtagokat is 
fontos lenne megismerni a nehéz 
élethelyzetben, és hogy változásra kell 
késztetni mindenkit, hogy egy újabb 
egyensúly alakuljon ki, és megszűn-
hessen a probléma. A családfaállítás 
módszerét nem alkalmaztam eddigi a 
munkámban. Megismerése révén a 
jövőben jó hasznát veszem a gyerekekkel 
kapcsolatos problémák feltárásakor. 
Könnyebb segítő, támogató családtagot 
bevonni a gondok megoldásába, ha előtte 
számba veszem a közeli rokonságot.”

Stamuszné Kelemen Erzsébet 
területi védőnő 

„Nagy segítség volt számomra az 
áttekinthető, világos rendszer és 
a módszerek megismerése, illetve összera-
kása. Először vettem részt olyan képzésen, 
ahol a családot mint rendszert elemeztük. 
Külső-belső erőforrásait és korlátait, 
kríziseit. Ami a legértékesebb volt számom-
ra, az a krízisek és a kezelési stratégiák 
végigbeszélése. Gyermekvédelemben 
dolgozom közel 20 éve, de mindig szükség 
van megerősítésre és az eszközrendszer 
bővítésére. Szükség van más problémáinak 
megismerésére és a problémamegoldó 
gondolkodásunk erősítésére. Ez mind 
kapaszkodó a területen dolgozó szakembe-
reknek. Ezt meg is kaptam. A tréningmód-
szer sem ismeretlen számomra. Mezőberény-
ben, a gyermekvédelemben rendszeresen 
alkalmazzuk. Jó a csapat összekovácsolásá-
ra, jó a kiégés ellen, jó a gyermekvédelem-
ben dolgozók emberi kapcsolatainak 
építésére. Tiszta szívvel ajánlom az 
alapellátásban dolgozóknak ezt a tovább-
képzést. Azt gondolom, hiánypótló.” 

Dr. Sziráczki Magdolna 
főorvos, házi gyermekorvos 
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„Ki emel, ki emel, ringat engemet?”
Koragyermekkori fejlődés-lélektani ismeretek

A továbbképzés gyakorlatorientált módon áttekinti a fejlődéslélek-
tan modern irányait. Sokáig statikus csecsemőképben gondolkod-
tunk, miszerint a csecsemő korlátozott lehetőségekkel, differenciálat-
lan képességekkel, önmagába zártan kezdi életét. A legújabb szem-
léletmód szerint a csecsemők és kisgyermekek lényegesen aktívabbak, 
hatékonyabbak, környezetüket kompetensen képesek kezelni, és 
életük első percétől kezdve ezer szállal kapcsolódnak az őket gon-
dozó szülőkhöz, felnőttekhez. 

A továbbképzésen olyan fejlődés-lélektani irányzatokat mutatunk 
be, mint például a kötődéselmélet Bowlby szerint (kötődési min-
ták és a „biztos bázis” fogalma, a bizonytalanság és ambivalencia 
felismerése), az elég jó szülő fogalma D. W. Winnicott munkái-
ban (a szoptatás, az elválasztás problémaköre, az anyai szorongás 
kezelése, az átmeneti jelenségek), vagy H. Kohut elméletének je-
gyében a gyermek önbizalmának kiteljesedése (az egészséges ön-
bizalom vagy önimádat).

Cél, hogy a szakemberek az egészségi és szociális problémák 
felismerésén túl a családok pszichés légkörének, különösképpen 
az anya-gyermek kapcsolat problémáinak és terhelhetőségének 
felismerésére, lehetőség szerinti javítására is képesek legyenek. 

A képessé tevés művészete 
A védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxisú 

háziorvos mint a családok segítője 

A magas színvonalú egészségügyi tevékenység végzésekor amel-
lett, hogy „mit szükséges megtenni” legalább akkora hangsúlyt kap, 
hogy „hogyan cselekedjünk”. A tartalmi információk átadásának 
módja döntően befolyásolja, hogy a gyógyító munka eléri-e a kí-
vánt célt: követik-e, betartják-e a tanácsokat. Különösen igaz ez, 
amikor kevésbé együttműködő, akár erőszakos fellépést mutató 
szülőkkel, családokkal dolgozunk. A továbbképzés célja, hogy a részt-
vevők tudják értelmezni a nehezen vagy egyáltalán nem érthető 
kommunikációs helyzeteket, és erre a megértésre építve képesek le-
gyenek tudatosan, irányítottan alkalmazni kommunikációs tech-
nikákat. A képzésen foglalkozunk a szülők bizonytalanságérzésé-
nek, negatív énképének mögöttes okaival, az agresszió háttérdina-
mizmusával, illetve a pozitív kommunikáció, azaz a parttalan játszmák 
megtörésére alkalmas technikákkal, konfliktuskezelési módok-
kal, a pontos, hiteles és határozott kommunikáció módszereivel. A 
gyakorlatorientált továbbképzés önismereti elemeket is tartalmaz.  

Majd kinövi (?) 
A koragyermekkori intervenciós rendszer 

és korai fejlesztés 

A képzést azoknak a házi gyermekorvosoknak, vegyes praxisú házi-
orvosoknak és védőnőknek ajánljuk, akik a mindennapi gyakorla-
tuk során többször szembekerülnek azzal a kérdéssel, hogy hova 
irányíthatók az eltérő vagy megkésett fejlődésű gyermekek annak 
érdekében, hogy megkapják a szükséges és megfelelő minőségű 
ellátást. A résztvevőknek átfogó ismeretei lesznek a különböző ága-
zati irányítású (egészségügyi, szociális, oktatási) intézmények mű-
ködéséről, az együttműködési lehetőségekről, a továbbküldési utak-
ról, a szülők segítésének lehetőségeiről, az együttműködő szakemberek 
kompetenciáiról és arról, hogy a felismert problémával a családnak 
milyen lehetőségei vannak az ellátórendszerben való továbblépésben 
a szükségletalapú ellátásokhoz való hozzájutásokhoz.  

Szemünk fénye 
Koragyermekkori fejlődés és zavarai

Ez a továbbképzés több olyan probléma feltárására fókuszál és kí-
ván megoldást vagy megoldási javaslatot adni, amelyek késleltetik, 
nehezítik a gyermeki fejlődésbeli problémák rizikótényezőinek 
felismerését, és a fejlődési problémák gyanújának időbeni felfedezését. 
A továbbképzésen az egyik fő téma a felegyenesedés és a lokomotoros 
mozgások fejlődésének integrálódása, valamint a nagymozgások 
fejlődésének kiemelt figyelmet érdemlő szakaszai. Szó esik arról, hogy 
a finommozgások szabályozásának kialakulása hogyan integráló-
dik a manipulációs tevékenységek kivitelezésébe, továbbá hogy a gyer-
meki látás, hallás és kommunikáció fejlődése a funkcionális mű-
ködésen túl az észlelés és a figyelem támogatásával hogyan válik 
minőségileg fontos részévé a tanulási folyamatoknak. A nemzet-
közi viszonylatban és itthon leggyakrabban használt fejlődési ská-
lák és a tesztek alkalmazásának rövid ismertetésére is sor kerül annak 
érdekében, hogy a kisgyermekek gondozása közben a pszichomotoros fej-
lettség méréséről kapott teszteredményeket az egészségügyi szak-
emberek értelmezni és röviden magyarázni tudják a szülők számára.

A 2015-ben tervezett témaspecifikus 
továbbképzések helyszíneiért is időpontjaiért

kattintson ide >>
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A továbbképzésekre jellemző
 munkamód, szervezési körülmények

•	 Tréning	jellegű,	interaktív,	saját	élményen	is	alapuló	
oktatás, amely tesztvizsgával zárul.

•	 Házi	gyermekorvosok,	vegyes	praxisú	háziorvosok	és	védőnők	
közösen, vegyes csoportokban vesznek részt a továbbképzéseken.

•	 7-20	fős,	de	tervezetten	átlagosan	15	fős	csoportokban	
szervezzük a továbbképzéseket. Túljelentkezés esetén a 
jelentkezők időrendi sorrendjét vesszük figyelembe, ezért 
érdemes minél hamarabb elindítani a jelentkezést. 

•	 A	továbbképzések	mindegyike	3	kontaktnapos.	A	képzési	
napok között szállást biztosítunk (2 éjszakára) a résztvevők-
nek 3 csillagos szállodában, amelyet javaslunk igénybe 
venni, mert a program a reggeli órákban viszonylag korán 
kezdődik, illetve későn ér véget.

•	 A	szállást	nem	igénylők	részére	a	továbbképzésen	ebédet,	
illetve napi egy büfé jellegű ellátást (kávé, tea, sós és édes 
sütemény, frissítő) biztosítunk.

•	 A	szállást	igénylők	az	ebéd	és	a	büfé	mellett	az	első	és	
második napon vacsorát, illetve a második és harmadik 
napon reggelit is igénybe vehetnek.

•	 A	programokon	való	részvétel	térítésmentes	(az	útiköltséget	
leszámítva a projekt biztosítja a résztvevőknek az oktatást, 
szállást, étkezést, tananyagot).

Az igazolás megszerzésének feltételei

•	 A	vizsga	utolsó	napján	a	tesztvizsga	sikeres	teljesítése,	
valamint

•	 a	továbbképzésen	való	90%-os	részvétel	(a	hiányzás	mértéke	
nem	haladhatja	meg	a	10%-ot,	azaz	a	3	tanítási	órát).

A jelentkezés módja

A továbbképzésre a www.gyermekalapellatas.hu oldalon lehet 
jelentkezni.

További információk

Amennyiben bővebb tájékoztatót szeretne kapni valamelyik 
továbbképzéssel kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolat-
ba a tovabbkepzesTAMOP614@gyemszi.hu címen, vagy 
keresse Horbász Rékát a 30/914-7059-es telefonszámon.

Képzők képzése a 
Koragyermekkori 
programban

A Koragyermekkori program-
ban sokféle továbbképzési 
programot kínálunk a gyermek-
egészségügyi alapellátásban 
dolgozó védőnők és orvosok 
számára. Mindegyik tovább-
képzési programot megelőzte a 
kiválasztott oktatók felkészítése, 
az úgynevezett képzők képzése.

A képzők képzésének részt-
vevői a továbbképzés okta-
tói. Az ő felkészítésüket azok 
a tananyagfejlesztők, szerzők 
végezték, akik a továbbkép-
zés tematikáját, tananyagát 
állították össze. Az új szak-
mai módszerek, know how-k 
széles körű terjesztésében és 
egyúttal a program eredmé-

nyességében és hatékonyságában kulcsszerepet játszó oktatók 
felkészítése, valamint munkájuk nyomon követése a projekt 
egyik legfontosabb tevékenysége volt.

A képzők képzésének tervezése, majd megtartása szerves 
része volt mindegyik továbbképzési program előkészítésé-
nek, megalapozásának, azaz a képzésfejlesztési folyamatnak. 
Jogi és szakmai szempontok alapján is indokolt, hogy az ok-
tatók felkészítését az a fejlesztői team végezze, amely koráb-
ban az egész folyamatot és magát a továbbképzés tananyagát 
kidolgozta. A fejlesztők szakmai kompetenciája és felelőssége 

volt a leendő oktatók felkészítése. Természetesen a tananyag-
fejlesztők is megfelelnek azon szakmai elvárásoknak, melye-
ket az oktatókkal szemben támasztottunk, de a tananyagfej-
lesztők speciális tudáskombinációval rendelkeznek, amely az 
oktatók felkészítése során eredményesen és hatékonyan hasz-
nálható. 

A képzők képzésének az volt a célja, hogy megfelelő számú 
oktatót/trénert készítsenek fel a megyei, járási szinten ellá-
tandó továbbképzések lebonyolításához. A képzők képzésé-
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nek további célja a minél homogénebb, 
egységes tematikájú és tartalmú tovább-
képzések megalapozása annak érdekében, 
hogy országosan minden képzési csoport-
ban ugyanazon tartalom jelenjen meg, al-
kalmazkodva az adott csoport igényeihez, 
előzetes tudásához. Emiatt a képzők képzése 
a minőségbiztosítás eszköze is. Mivel min-
den továbbképzési programunk minősí-
tett, akkreditált továbbképzés, különösen 
fontos, hogy az elfogadott tematika és az 
egységes tananyag mentén bonyolítsuk le 
az egyes továbbképzéseket. 

A képzők képzésén bemutattuk az okta-
tók számára a TÁMOP 6.1.4. Koragyer-
mekkori programot, a projekt egyes tevé-
kenységeit és elemeit annak érdekében, hogy 
az oktatási feladat hátterét is megismerhes-
sék. A képzők képzésének fő témája termé-
szetesen az a tananyag, amivel az oktatók-
nak a továbbképzés lebonyolítása során dol-
gozniuk kell. Előfordulhat, hogy egy oktató 
egy többnapos továbbképzésen csak egy-két 
napot oktat, ennek ellenére ismernie kell 
a teljes továbbképzési tematikát, azaz a többi 
oktató által tartott előadások, blokkok tar-
talmát is. 

A felkészítendő oktatók számát az ellá-
tandó feladat nagysága és típusa határozta 
meg. A Koragyermekkori programban 
összesen körülbelül 200 oktatóval dolgo-
zunk. 

Az Iránytű – védőnői komplex tovább-
képzés 200 csoportban zajlik országszerte, 
járási szinten, nagyjából 3000 fő védőnő 
részvételével. Az 5 napos továbbképzés 
így összesen 1000 képzési nap lebonyolí-
tását jelenti. Ebben mindösszesen 90 fő 
különböző kompetenciájú oktató (pl. vé-
dőnő, gyermekneurológus, gyógypedagó-
gus, pszichológus) működik közre. A 90 
oktató felkészítése 5 csoportban történt 
2014. augusztus–szeptember hónapokban. 
A képzők képzése program számukra 4 na-
pos felkészítést jelentett. 

Olyan tréningjellegű továbbképzési prog-
ramunk is van, amely jóval kisebb nagyság-
rendben szerveződik, és ahol kb. összesen 
10-12 csoportot indítunk. Ezért a képzők 
képzése programon is csak 6-8 fő oktató 
vesz részt, akik párban végzik munkájukat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a tan-
anyagfejlesztők és az oktatók kitartó mun-
káját, mellyel hozzájárulnak a projekt 
eredményes továbbképzéseihez!

Új utakon – oktató védőnői 
tréningsorozat

A Koragyermekkori prog-
ram stábja nagy izgalommal 
várta szeptember közepét, 
amikor az első továbbkép-
zések végre elindulhattak. 
Több mint kétévnyi előkészí-
tő munka után, szeptember 
10-én elkezdődött az első 
Új utakon – oktató védőnői 
továbbképzés. 

Az előkészítési időszak alatt lezajlott a tan-
anyagfejlesztés, beszereztük a képzés hátte-
rét biztosító szolgáltatói kört (pl. nyomda, 
logisztika), a vezető védőnők segítségével 
pedig összeálltak a résztvevői listák cso-
portbontásban. 

Az első két csoport Szegeden és Debrecen-
ben vett részt a 3 napos módszertani 
tréningünkön, és ezt a két csoportot bő 
egy hónap alatt további 18 követte, azaz 
2014. szeptember 10–október 18. között 

országszerte összesen 20 csoportban oktattuk a hallgatókat nagygyakorlatra fogadó 
területi védőnőket. A tréningsorozat végén 285 pontszámigazolást tudtunk kiállítani, 
ennyien végezték el sikeresen a továbbképzést. 

A tréningsorozatot komoly érdeklődés előzte meg, a kétszeres jelentkezői körből vé-
gül 300 fő kapott meghívást a képzésre. A kontaktnapos alkalmak előtt e-learning 
modult teljesítettek a résztvevők: az online tananyag elsajátítását tesztvizsga zárta. 

A kontaktnapos továbbképzési csoportokban összesen 8 trénerpárral dolgoztunk, min-
den tréningen egy módszertani tréner (pszichológus) és egy szakmai oktató (védőnő) ve-
zette a csoportot. A visszajelzések alapján ez a típusú kettős vezetés segítette a tananyag 
feldolgozásának sikerességét. Fontosnak tartottuk, hogy az egyetemek oktatói részt ve-
gyenek a továbbképzésben szakmai oktatóként, hogy rálátásuk legyen az oktató védőnők 
módszertani felkészítésére, és tovább erősödjenek a korábbi szakmai kapcsolatok.  

A tréning során az oktató védőnői szerep alapos körbejárására, a mentori tevékenység mély-
ségeinek áttekintésére, hasznos kommunikációs technikák begyakorlására volt lehetőség, va-
lamint a gyakorlatok szervezéséhez, értékeléséhez kaptak a részvevők praktikus segédleteket.

A képzéssorozat zárásakor mind a trénereinket, mind a résztvevőinket megkértük, hogy 
értékeljék a 3 napos együttműködést. Az értékelő kérdőívek feldolgozása még előttünk 
álló feladat, ugyanakkor 3 kérdés mentén egy gyors visszajelzést kérve máris nagyon érté-
kes gondolatokat kaptunk. 

Tekintettel a képzés sikerességére közreadjuk a tapasztalatokat. Örömünkre szol-
gált, hogy a résztvevők és a trénerek egyaránt hasznosnak ítélték a képzéssorozatot! 
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„A tréningmódszerek nagyon jók, a védőnők 
nyitottak voltak, várakozással teliek, hiszen nem volt 
még hasonló élményük. Saját tapasztalat és bevonó-
dás során sokkal jobban átélték, hogy miért fontos a 

megadott témákkal foglalkozni.” 
Fogarasi-Grenczer Andrea 

védőnő, egyetemi oktató

„Az ismeretek és a készségek komplex, jól fel-
épített egységét nyújtva ösztönzi a résztvevő-
ket a rendszerszemléletű gondolkodásra.”

Kissné Dányi Éva védőnő, 
egyetemi oktató

Szemezgetés az oktatói visszajelzésekből

„Kiemelném, hogy jó ötlet volt az elméleti 
ismeretek e-learning formában történő megalapo-
zása, mert így azok elmélyítése, gyakorlati készség 
szintjére történő átültetése a tréning során 
könnyebben megtörtént, úgy, hogy elkerültük a 
hosszú, frontális elméleti előadásokat.”
Gyulai Anikó védőnő, egyetemi oktató

„A tapasztalt oktató védőnők számára – az új ismeretek 
mellett – az eddig használt tudás újrastrukturálását is jelentet-
te a képzés. Különös igény mutatkozott a hallgatókra irányuló 
támogató, fejlesztő technikák elsajátítására, az objektív 
értékelési módszertan fejlesztésére, továbbá arra, hogy a terület 
és a képzőhely között élő, aktív kapcsolat legyen.” 
Jávorné Erdei Renáta 
védőnő, egyetemi oktató

 „A tananyag nagy előnye, hogy kellő mértékben ötvözi az 
elméleti és a gyakorlati részeket, amelyek emellett olyan 
témákat érintenek, amelyeket a védőnők munkájuk más 
területein is alkalmazni tudnak. A képzési anyag olyan 

struktúrát jelent az oktató védőnők számára, ami erős bizton-
sági vonalvezetőként működhet a gyakorlati folyamat során.” 

Gáspár Gabriella tréner

„A képzés ráirányítja az oktató védőnő figyelmét 
arra, hogy milyen felelőssége van, illetve milyen 

eszközök állnak rendelkezésére a hallgatóval való 
együttműködés szabályozásában, valamint saját 
munkája hatékonyságának növelésében, amely 

nélkül nem képzelhető el egy ilyen kapcsolat haté-
kony működtetése. A képzés egészét a résztvevők 

hatékonynak és élményszerűnek élték meg, 
legalábbis nekünk, oktatóknak ez volt a benyomá-

sunk. A képzés egésze során feladatunknak 
tekintettük, hogy a résztvevők hivatásszemélyisé-

gét hangsúlyozzuk, és igyekezzünk az oktató 
védőnőket támogatni ennek tudatosításában, vala-

mint az oktatói munka presztízsének átélésében.” 
Rothbart Erika

tréner

Válogatás a résztvevői visszajelzésekből (anonim válaszadás)

1.

Ajánlanák-e a 

képzésünket más oktató 

védőnő kollégáknak, 

és ha igen, miért? 

„Ez a formájú képzés az, 
amire egy régóta dolgozó 

védőnőnek a munkájában történő 
megújuláshoz szüksége van. Dinami-
kus, szellemet felszabadító és elgondol-

kodtató képzés volt. Nem a tudáshalmot 
szerették volna megnövelni, hanem 
a tudásvágyat! Ajánlanám minden-

kinek, aki szeretne 
oktatni!”

„Mindenképpen ajánlanám a 
képzést. Végre egy olyan továbbkép-

zésen lehettünk, ahol hasznos 
információkat kaptunk. Végre egy olyan 

tankönyvet biztosítottak számunkra, amit 
a későbbiekben is előveszünk. Jó tanácsok-

kal, új módszerekkel és ötletekkel 
gazdagodtunk. Nemcsak az oktatásról, 

hanem feladatok/tesztek segítségével 
magunkról is megtudtunk sok mindent.”

9



Köszönjük az érdeklődést és a pozitív 
visszajelzéseket a résztvevőktől! 
A projektstáb számára is megerősítő 
a sok építő jellegű visszajelzés. Hálá-
sak vagyunk, hogy a vezető védőnők 
támogatták munkánkat az előjelentke-
zési listák összeállításával! Az oktatók-
ról kizárólag pozitív visszajelzéseket 
kaptunk, köszönjük konstruktív 
együttműködésüket, munkájukat! 

2. 

Mit emelnének ki a 

tréning legfontosabb 

szakmai hozadékaként?

„Az, hogy nemcsak hallgatni kellett 
az előadást, hanem aktív részesei 

lehettünk, sőt bizonyos anyagrészeket 
együttesen raktuk össze, nem csak 
érdekessé tette az oktatott anyagot, 

de könnyebben megjegyezhetőbbé és 
élvezhetőbbé is. Mindig ilyen formában 

szeretnék tanulni a közeljövőben.”

3. 

Mennyiben volt újszerű 

a képzés módszertana?

„A hallgatók ismereteinek felméré-
séhez és objektív értékeléséhez adott 
kézzel fogható segítséget (hallgatói 

önfelmérő, értékelőlapok stb.). Ez megköny-
nyíti a gyakorlat szervezését számomra, 

felkészülten tudom fogadni a hallgatót. A 
gyakorlat szervezésében sok olyan apró 
momentum is van, amire eddig nem 

gondoltam, hogy fontos lehet.”

„Hasznos ötleteket hallottunk a többi 
védőnőtől, amiket a későbbiekben hasznosí-

tani tudunk. Kiderült, hogy másoknak is van hason-
ló problémája, gondja, mint amivel mi magunk is 

találkozunk. Nagyon tetszett az önismeret fejlesztése, 
illetve fejlődése. Meglepődtünk, hogy mennyi új 
dolgot tudtunk meg saját magunkról, mennyi 

új dologra vagyunk képesek.”

„A legfontosabb  hozadék 
számomra az volt, ami kiemelte és 
talán más oldalakról is megvilágí-

totta, hogy mennyire fontos az 
oktató védőnő hozzáállása, szemé-
lyisége, és milyen mintát, gyakorla-

tot tud átadni a hallgatóknak a 
folyamatos, nyitott, megbeszélt 

munkavégzés során.”

„Az e-learning tananyag 
kényelmes otthoni tanulást 

biztosított, és jól előkészítette 
a kontaktnapos képzést.

 A kontaktnapok 
gyakorlatiasak voltak.”

„A legnagyobb újdonság 
az volt számomra, 

hogy a 3 napos tréning 
egésze nagyon interaktív volt, 

az elméletet beleszőtték a 
gyakorlatba, és az így szinte 
belekúszik az ember fejébe 

tanulás nélkül is.”

„A képzés módszertanában a résztvevők aktív meg-
mozgatása, együttes munkája, véleményének 

meghallgatása, javaslatainak elfogadása nagyon 
tetszett. Azt éreztem, hogy a képzés során minden-
ki építette és segítette a másik munkáját egyenran-

gú viszonyban, nagyon jó hangulatban.”
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A Koragyermekkori prog-
ram keretében megvaló-
suló Idejében kiderül… 
akkreditált, térítésmentes 
továbbképzés a projekt 
módszertani és informa-
tikai fejlesztéseit mutatja 
be, illetve korszerű isme-
reteket ad az egészséges 
gyermek fejlődésével és 
az eltérő fejlődésű gyer-
mekek felismerésével és 
fejlesztésével kapcsolat-
ban. A továbbképzés akár 
távoktatás keretében is 
elvégezhető.

Távoktatás keretében is elvégezhető komplex 
továbbképzés házi gyermekorvosoknak 
és vegyes praxisú háziorvosoknak

A továbbképzésen bemutatásra 
kerülnek a központi idegrend-
szer intrauterin és posztnatális 
fejlődési szakaszai és a veleszü-
letett, majd a szerzett idegrend-
szeri kórképek, illetve a 
koraszülöttek utógondozásáról 
is szó esik. A speciálisan 
csecsemőkorban alkalmazott 
neurológiai vizsgálati módok 
bemutatásának célja az 
alapellátásban dolgozó orvosok 
ismereteinek bővítése, ezáltal 
támogatva a szűrési és szakellá-
tásba irányítási tevékenységet.

A projekt egyik legfontosabb 
fejlesztése az új Gyermek-alapel-

látási útmutató, mely szintetizálja, összefoglalja az alapellá-
tók összes teendőjét a szűrővizsgálatokkal, a gyermek 
fejlődésének nyomon követésével kapcsolatban úgy, hogy a 
házi gyermekorvosok, a vegyes praxisú háziorvosok, 
valamint a védőnők is ráláthatnak egymás feladataira 
minden életkor esetében. A továbbképzés során az Útmutató-
ban meghatározott életszakaszoknak megfelelően kerül 
bemutatásra a normál fejlődésmenet, valamint a fejlődés 
megítélését célzó vizsgálat módszertana.

A továbbképzés során a résztvevők áttekintik a korai 
intervenció területén leggyakrabban alkalmazott mozgás-
fejlesztő módszereket; kiemelt figyelmet fordítva a finom-
mozgások és adaptív-gondolkodói képességek fejlődésére, 
ezzel összefüggésben a gyermeki fejlődésmenet összefüggé-
seinek, a különböző fejlődési területek egymásra hatásának 
átgondolására. A továbbképzés további kiemelt eleme a 
gyermekek fejlődésében vagy a fejlődés megakadásában 
kiemelt jelentőségű kulcspontok áttekintése a játéktevé-
kenységen keresztül.

A fentieken kívül szó esik a primer prevenció témaköréről 
is, valamint a gyermek fejlődésére ható egészségügyi és 
környezeti rizikófaktorokról és védőtényezőkről, különös 
hangsúllyal a várandósság időszakában és 1 hónapos 
korban.

E-learning
Ez a továbbképzés a kontaktnapos továbbképzésünk 
szakmai tartalma szerint zajlik. Azoknak javasoljuk, akik 
valamiért nem tudnak részt venni a 1+2 napos továbbkép-
zésen. Számukra kényelmesen, akár otthonról elvégezhető, 

felhasználóbarát felületen kerül a speciálisan erre a célra 
fejlesztett tananyag átadásra. A távoktatás is tesztvizsgával 
zárul, amelynek sikeres teljesítésével a résztvevők 50 
akkreditációs pontot szerezhetnek.

Előnyei:
•	Saját	tempójában,	a	saját	maga	által	megválasztott	helyen	

és időben végezheti el a továbbképzést.
•	Nem	kell	helyettesítési	díjat	fizetni.
•	Minimális	informatikai	felkészültség	kell	hozzá.
•	Magas	szakmai	színvonalú:	jelen	továbbképzésben	

ötvöztük az online tananyag autodidakta elsajátítását az 
oktatói segítséggel, megfelelő szakmai kompetenciájú 
távoktatási oktatók segítik az előrehaladást.

Kontaktórás képzés
A kontaktórás, jelenléti képzés össze-
sen 40 csoportban, csoportonként át-
lagosan 15 fő részvételével zajlik.
•	Ez	a	továbbképzés	1+2	napos,	

bentlakásos formában valósul meg.
•	Az	útiköltségen	kívül	minden	

térítésmentesen biztosított a 
résztvevők számára, beleértve a 
szállodai ellátást, azaz a szállást és 
az étkezést is.

•	Az	oktatás	tesztvizsgával	zárul,	
amelynek sikeres teljesítésével a 
résztvevők 50 akkreditációs 
pontot szerezhetnek.

•	A	továbbképzés	országosan,	
megyeszékhelyeken kerül meg-
szervezésre 2015. január és 2015. 
március között. Konkrét időpon-
tokért kattintson ide!

További információk a jelentkezéshez
Mind a jelenléti, mind az távoktatási továbbképzésre a 
projekt képzésmenedzsment rendszerén keresztül történik a 
jelentkezés, amelynek részleteiről ide kattintva olvashat. 
Amennyiben eljuttatná hozzánk jelentkezési szándékát, vagy 
bővebb tájékoztató anyagot szeretne a Koragyermekkori 
program fenti vagy más továbbképzéseiről, kérjük, lépjen 
velünk kapcsolatba a tovabbkepzesTAMOP614@gyemszi.hu 
e-mail címen, vagy keresse kollégánkat, Horbász Rékát a 
30/914-7059-es telefonszámon. További információkat a 
www.gyermekalapellatas.hu honlapon talál.
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A Koragyermekkori program kiemelt projekt az egészség-
ügyi alapellátás munkájának és a gyermekek fejlődésének 
hatékony támogatása érdekében a mainál korszerűbb, 
egységesebb szakmai módszereket, útmutatókat, segédle-
teket fejlesztett. Ezekre a fejlesztésekre térítésmentes, 
minősített és pontszerző továbbképzések épülnek az 
alapellátásban dolgozó szakemberek számára, így a védő-
nők részére is.

A projekt a továbbképzési tananyagcsomagok fejlesztésével 
párhuzamosan az alapképzés számára is végzett tananyagfejlesz-
tést, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a jelenleg 
védőnőképzést folytató egyetemek egészségtudományi 
karainak a legújabb, a projektben fejlesztett módszertani 
nóvumok és szakmai irányelvek megismertetéséhez, 
mielőbbi bevezetéséhez. 

Új tananyag és tantárgyi program 
a graduális képzésben

2014 tavaszán az egyetemek oktatóinak bevonásával 
elkészült a START – Új védőnői módszerek a koragyermek-
kori fejlődési eltérések felismerésében és gondozásában című 
tananyagunk, amely hasonlatos az Iránytű – védőnői 
komplex továbbképzés tematikájához.

A tananyaggal és a módszertani fejlesztések beépítésével 
célunk volt a hallgatók felkészítése a 0–7 éves korú gyerme-
kek szomatikus, pszichomotoros, mentális és szociális 
fejlődésére. 

Képesek legyenek:
•	a	fejlődési	problémák	korai	életkorban	történő	felismerésére;
•	a	szülő	edukáció	módszertani	elemeinek	felhasználásával	a	

közeljövőben bevezetendő korszerű szülői kérdőívek és tá-
jékoztatók megismerésére;

•	a	védő-	és	rizikótényezők	átgondolására,	alkalmazására.	
A fentieken kívül a kurzus végére a hallgatók teljes körű 
információt szereznek a koragyermekkori intervenciós rendszer 
működéséről, a rendszerben használt terápiás és fejlesztő 
módszerekről és a szakemberek kompetenciáiról. Megismerik
a szakmák közötti együttműködés formai és tartalmi elemeit, 
nehézségeit, továbbá a lehetséges „új gyermekút” rendszert. 
A tantárgy tartalmazza a gondozási program készítésének 
alapelveit a gondozási algoritmus bemutatásával, egészséges 
és eltérő fejlődésű gyermekek esetében.

A tananyagot a képzőhelyek tantárgyi programmá 
alakították, és beépítették a tantervükbe. A tananyag 
feldolgozásához oktatási segédletek készültek: Oktatói és 
Hallgatói kézikönyv. A képzésben részt vevő 6 képzőhely 
oktatóinak felkészítése is megtörtént, amely során az 
információcserén túl a képzésoktatás módszertani 
gyakorlatának összehangolása és megbeszélése zajlott. 
Az elkészült tananyagnak az is célja, hogy legyen egy 
egységes kurzus a védőnői képzőhelyek hálótervében, amely 
közös alapot, bázist képez az egyetemek között. A modulá-
ris szerkezetű tananyag tartalmazza a tematikát, a képzési 
folyamat leírását, a feldolgozás menetét és módszertanát, 
időtartamát (kontakt és egyéni óraszám) a számonkérés, 
ellenőrzés, értékelés módját is.

A programot a képzőhelyek választott tantárgyként 
a 2014/2015. tanév első, őszi félévében meghirdették 
a végzős hallgatók számára. A téma feldolgozása arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a hallgató a szakmai területi 
nagygyakorlat előtt szintetizálja a témához szükséges, 
különböző tantárgyakban tanult, eddig megszerzett 
ismereteket. Nagy örömünkre a vártnál jóval nagyobb az 
érdeklődés, a kurzust 164 hallgató vette fel tantárgyai közé 
a 6 képzési helyszínen. Miközben a gyakorlatvezető oktató 
területi védőnők elvégzik az Új utakon – oktató védőnői és 
az Iránytű – védőnői komplex továbbképzéseket, a végzős 
hallgatók részt vesznek a graduális oktatás 
keretében hasonló felkészítésen, mint amit az Iránytű kínál. 
Így a gyakorlaton már ezen témák is ismertek lesznek a 
hallgatók számára. 

Fontos és újszerű eleme a programunknak, hogy 
a kurzus végén a tananyagcsomagot szakmai és 
oktatás-módszertani szempontból is értékelik mind az 
oktatók, mind a hallgatók. Ennek alapján sor kerül a 
tananyagcsomag felülvizsgálatára és korrekciójára. A cél 
az, hogy a tantárgy hosszú távra bekerüljön a graduális 
oktatásba.
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Őrzők
Egészségügyi alapellátók gyakorlatközpontú kézikönyve

A Koragyermekkori program keretében kidolgozott kézikönyv elkészítésének 
hosszú távú célja, hogy a gyermek-alapellátók magas szintű támogatást tudjanak 
nyújtani a szülőknek gyermekük fejlődésének követésével kapcsolatban. Ennek 
érdekében életkori szakaszonként és fejlődési területenként kerül sor a gyermeki 
fejlődés bemutatására, a fejlődési területek fejlődési folyamatban megjelenő össze-
függéseinek, valamint az eltéréseknek az azonosítására. A szakemberek számára 
a tipikus nevelési problémák kapcsán kétféle megközelítésben nyújt segítséget ez 
a kézikönyv: egyrészt tartalmazza azokat az élethelyzeteket, szülői nevelési attitű-
döket, szokásokat, mintázatokat, amelyek nagymértékben befolyásolják a gyermek 
egészséges személyiségfejlődését, másrészt meghatározza azokat a problémás 
viselkedéseket, amelyeket a gyermek „válaszaként”, reakciójaként érzékelhetünk a 
nevelési problémákra, és amelyeket a szakember tapasztal a gyermekkel és családjá-
val való találkozáskor. Hatékony, egyre inkább a személyközpontú megközelítésen 
alapuló kommunikációt kell kialakítaniuk a családokkal a korábbi, egyoldalú 
közlésen, elvárásokon alapuló szemlélet helyett. Ezt segíti elő ez a tanácsadó 
kézikönyv, amely a kompetenciák figyelembevételével differenciálja a tudásanyagot.

Módszertani kiadványaink, tankönyveink

Gyermek-alapellátási útmutató

A Gyermek-alapellátási útmutató a 
jelenlegi rendeletszintű szabályozáson 
túl a Koragyermekkori program 
módszertani fejlesztéseit beépítve egy 
átfogó képet ad a védőnő és a házi 
gyermekorvos, vegyes praxisú háziorvos 

szűréssel kapcsolatos feladatairól. 
Felépítésében követi a szűrővizsgálatok 
gyakorlati megvalósításához szükséges 
lépéseket egy-egy vizsgálati helyzetben. 
Az általános bevezetőben a gyermek 
fejlődési állomásait, az adott kor 

viselkedésére, játéktevékenységére 
jellemzőket, majd a szülői megfigyelé-
sen alapuló kérdőívet ismerteti. A szülői 
kérdőívet követi a vizsgálati útmutató, 
mely részletezi a védőnői módszertant a 
fejlődési mérföldkövek feltüntetésével, a 
konkrét vizsgálati, megfigyelési metó-
dus leírásával, a figyelemfelkeltő jelek, 
kivizsgálást igénylő állapotok felsorolá-
sával. Végül, az orvosi vizsgálat mód-
szertana tartalmazza a gondos megfi-
gyelést követően elvégzett fizikális és 
neurológiai vizsgálat menetét.

Az Útmutató mellékletei részletesen 
tárgyalják a védőnő feladatait a szülői 
kérdőívvel és a rizikókérdőívvel kapcso-
latban, valamint a részletes orvosi 
vizsgálati lapokat az egyes életkorok-
ban. Végül egy kihajtható táblázatban 
egy oldalon foglaljuk össze a gyermek-
korban szükséges összes prevenciós 
feladat ütemezését.
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Szintrehozó továbbképzési sorozat védőnők számára

A projekt egyik eleme az a pilot program, mely a pályaelhagyó/tartósan távollévő 
védőnők számára kíván segítséget nyújtani a védőnői pályára való visszatéréshez. 
A pilot program tartalmaz egy szintrehozó képzéssorozatot, amely szakmailag 
készíti fel a munkába állásra a hosszabb távollétről (pl. fizetés nélküli szabadság, 
pályaelhagyás, munkanélküliség) visszatérő védőnőket. Ezt követően 15 fő, pályára 
visszatérni kívánó védőnő számára 3 hónapos foglalkoztatási gyakorlat megszerve-
zését biztosítja. A foglalkoztatási gyakorlat során közreműködnek a pilothoz 
szükséges adatgyűjtésben, részt vesznek kvalitatív felmérésben, együttműködnek 
a helyi „mentor” védőnővel. Célunk, hogy a továbbképzést sikeresen elvégző 
védőnők minél hatékonyabban tudják ellátni a gyermekgondozási 
tevékenységüket.A hallgatói kézikönyv az egyes továbbképzési napok mindegyik 
témájával kapcsolatban tartalmaz egy rövid összefoglalót és az előadásokat kísérő 
prezentációk kivonatát, így lehetőséget biztosít a jegyzetelésre.

Útitárs
Iskolavédőnők továbbképzése

A képzési program fel kívánja frissíteni az iskolában dolgozó védőnők ismereteit az 
iskola-egészségügyi ellátással, valamint a jogszabályok által előírt, önálló védőnői 

kompetenciakörbe tartozó vizsgálatokkal kapcsolatban, különös tekintettel a 
pajzsmirigy- és az ortopédiai szűrővizsgálatokra, másrészt felkészíteni az iskolavédő-
nőket az összetett szemléletű iskolai egészségfejlesztésre, egészségnevelő programok, 
projektek tervezésére és szervezésére. A továbbképzés az iskolavédőnők már meglévő 

szakmai tevékenysége, napi munkája során használt kompetenciáira épít, azokat 
tudatosítja és fejleszti. Ennek keretében nagy figyelmet fordít többek között a 

tanulókkal, a szülőkkel és más szakemberekkel való támogató kapcsolat kialakításá-
ra, a kortárs kapcsolatok egészségre gyakorolt hatásának alkalmazására, a tanulók 
tudatos egészségmagatartásának kialakítására, valamint segítséget nyújt komplex 

iskolai prevenciós programok kialakításában és lebonyolításában. A képzés lehetősé-
get teremt a szakmai önismeret és önreflexió fejlesztésére, és a kiégéssel kapcsolatos 

prevenciós és rekreációs lehetőségek megismerésére. Néhány tipikus iskoláskori 
kórkép ismereteinek felfrissítésén túl betekintést nyújt a gyermekvédelmi jelzőrend-
szer tagjai között fenntartott folyamatos, eredményorientált kapcsolat kialakításába. 

Házi gyermekorvos tutorálás módszertani képzés

Ez a továbbképzés nem az orvosi, egészségügyi szakmai ismeretek megszerzésére, 
hanem kifejezetten a pedagógiai, mentori készségek kialakítására, tudatosítására, 
fejlesztésére irányul. A szakorvosképzés ideje alatt a házi gyermekorvosi praxisban, 
a terepen történő gyakorlati munka szemléletformáló hatással lehet a jelöltek 
szakmai identitására, készségeinek alakulására. A továbbképzés lehetőséget biztosít 
arra, hogy a házi gyermekorvos tutor magasabb szinten tudja végezni oktatói 
munkáját, segít jobban szervezni, tervezni a gyakorlati hónapok menetét. Célunk, 
hogy a tutor felkészültebben tudja fogadni a szakorvosjelöltet, például könnyebben 
tudja értékelni a jelölt munkáját. A hallgatói kézikönyv összefoglalja a szakmai 
háttéranyagokat, valamint a tréningfeladathoz kapcsolódó segédleteket, és a 
tréning elvégzésével alkalmazható.
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Iránytű
Védőnői komplex továbbképzés

A védőnői komplex továbbképzés azt 
célozza, hogy a területen dolgozó 
védőnők megismerkedjenek a projekt 
főbb módszertani fejlesztéseivel, ezáltal 
rendszerszemléletre tegyenek szert a 
koragyermekkori pszichomotoros 
fejlődés és az abban észlelt zavarok 
tekintetében, és képessé váljanak 
ezeknek az új ismereteknek a gyakorlati 
alkalmazására az alapellátás során. A 
program során a prevenció három 
szakaszáról több előadást is bemutatunk. 
Kiemelt figyelmet fordítunk a szűrésre, 
azaz a gyermekek életkorhoz kötött 
vizsgálataira. Ehhez egy új eszközt is 
bemutatunk, a projektben fejlesztett 
szülői kérdőíveket és az ezekhez tartozó 
szülői tájékoztatókat. Mivel a védőnők fő 
partnerei a szülők, szeretnénk abban 
segítséget nyújtani, hogy a szülői 
tudatosság és kompetenciaérzés növeked-
jen gyermekük fejlődésének támogatásá-
ban. Nagy hangsúlyt kapott a gyerme-
kek pszichomotoros fejlődésének 
követése, a normális és az ettől eltérő 
fejlődésmenet megítélése, valamint egy 
teljes napot szentelünk a perinatális és a 
koragyermekkori lélektani kérdéseknek. 
A képzés foglalkozik a társágazatokkal, 
társszakmákkal történő együttműködés-
sel, így a szakellátásba vezető 
gyermekutak kérdésével, valamint a 
fejlesztésben alkalmazott mozgásterápiás 
módszerekkel. Betekintést adunk 
továbbá a projektben fejlesztett irányel-
vekbe, illetve segítséget nyújtunk a 
szakmai és jogi szabályzók közötti 
eligazodásban.

Start… 
Új védőnői módszerek a koragyer-
mekkori fejlődési eltérések felisme-
résében és gondozásában

A Koragyermekkori program egyik 
célja, hogy a projektben kidolgozott, a 
gyermekek fejlődését segítő korszerű 
módszerek, szakmai ismeretek az 
aktívan dolgozó védőnők és a jelenleg 
pályára készülő védőnő hallgatók 
számára szinte azonos időben váljanak 
ismertté és a gyakorlatban használható-
vá. Az említett módszertani anyagok az 
alapképzés számára az Új védőnői 
módszerek a koragyermekkori fejlődési 
eltérések felismerésében és gondozásában 
című tantárgy keretében kerültek 
feldolgozásra, amelyhez segédanyagként 
ez a hallgatói kézikönyv készült. A 
tananyag átfogó és komplex rendszer-
szemlélettel tekinti át a családok 
gondozásának, segítésének szakmai 
tartalmait, valamint folyamatait, 
módszereit és tevékenységeit. Az egyes 
blokkokhoz tartozó, az előzetes tudás 
feltérképezésére vonatkozó ráhangoló 
gyakorlatok az elmélet megértését, 
elmélyítését célozzák, közelebb hozva a 
mindennapi védőnői gyakorlatot. A 
tantárgy, illetve a kézikönyv témakörei 
összefoglalják a korszerű és komplex 
családgondozói, védőnői munkához 
szükséges ismereteket.

Az első döntés
Szerepek, helyzetek és probléma-
megoldás a gyermekorvosi 
rendelőben

A posztgraduális képzésüket teljesítő 
gyermekorvos szakorvosjelöltek számára 
megpróbálunk képet rajzolni arról, 
hogy valójában miről is szól az elsődle-
ges gyermekorvosi ellátás, melyek a 
legfontosabb szemléleti és módszertani 
jellemzői. A képzés során rövid, 
összefoglaló jellegű előadások mellett 
főként típusos, gyakran előforduló, 
mégis valamiben különleges esetbemu-
tatásokkal, illetve ezek interaktív 
feldolgozásával, megbeszélésével 
igyekszünk rávilágítani az elsődleges 
ellátást nyújtó orvos speciális, a kórházi 
osztály gyermekorvosától eltérő szerep-
körére és feladataira (kapuőri szerep, 
longitudinális ellátás, családközpontú 
szemlélet stb.). Ez a kézikönyv a 
tanfolyam tananyagát tartalmazza. 
Olyan témaköröket dolgoztunk fel a 3 
napos tréning során, amelyek ismerete 
szükséges a területi munkához: az 
elsődleges gyermekellátás paradigma-
rendszerének alapvető elemei, mint 
a prevenciós tevékenység, a család-
centrikus szociálpediátriai szemlélet, 
a vakcinológia, a pszichomotoros 
fejlődésmenet rendszeres ellenőrzése, 
vagy éppen a gyermekbántalmazás, 
illetve a kockázatkereső magatartások 
kezelése.
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Új utakon
Oktató védőnői továbbképzés

A projekt továbbképzési palettájának egyik 
eleme a védőnőhallgatók gyakorlatvezetésé-
ben, oktatásában részt vevő védőnők tovább-
képzése. Az oktató védőnői továbbképzés 
nem a védőnői, egészségügyi szakmai 
ismeretek megszerzésére, hanem kifejezetten 
a pedagógiai, mentori készségek kialakításá-
ra, tudatosítására, fejlesztésére irányul. 
A védőnői képzés során a nagygyakorlat, 
a terepen való munka elsődleges hatással van 
a hallgatók szakmai identitásának, készségei-
nek alakulására. A képzés új lehetőségeket 
teremt arra, hogy az oktató védőnő magasabb 
szinten tudja végezni oktatói munkáját, segít 
jobban szervezni, tervezni a nagygyakorlat 
menetét, felkészültebben tudja majd fogadni 
a hallgatót, továbbá a képzés után könnyeb-
ben és objektívebben tudja a hallgatót 

értékelni. Ez a hallgatói kézikönyv ennek a továbbképzésünknek az anyagát 
tartalmazza, ami a tréninggel együtt értelmezhető, annak menetét követi. Össze-
foglaltuk benne a legfontosabb szakmai háttéranyagokat, valamint néhány tréning-
feladathoz kapcsolódó dokumentum is megtalálható benne.

Majd kinövi (?)
A koragyermekkori intervenciós 
rendszer és a korai fejlesztés

Az egészségügyi alapellátásban dolgozó 
szakembereknek (védőnőknek, házi 
gyermekorvosoknak és vegyes praxisú 
háziorvosoknak) kevés információ áll 
rendelkezésükre más ágazati irányítás 
alá tartozó intézményekről, az ott 
dolgozó szakemberek munkájáról, 
a különböző terápiás, fejlesztő eljárások-
ról. Jelen továbbképzés olyan hiánypót-
ló ismeretek átadására vállalkozik, 
amelyek eddig nem szerepeltek az 
egészségügyi alapellátásban dolgozó 
szakemberek képzési palettáján. Célja, 
hogy megismertesse a speciális támoga-
tást igénylő gyermekek és családjaik 
ellátásában részt vevő koragyermekkori 
intervenciós rendszer működését, hogy 
széles körű információt adjon más 
ágazati (oktatási, szociális) irányítás alá 
tartozó ellátók, szolgáltatók tevékenysé-
geiről, a különböző szakterületeken mű-
ködő szakemberek feladatairól, kompe-
tenciáiról, együttműködési lehetőségei-
ről, a korai fejlesztés jelentőségéről. Ez 
a hallgatói kézikönyv ennek a program-
nak az anyagát tartalmazza, és 
a továbbképzéssel együtt használható.

Idejében kiderül…
Házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok komplex 
továbbképzése

A komplex továbbképzés keretében a területen dolgozó szakemberek megismerked-
hetnek a projekt főbb módszertani fejlesztéseivel, és képessé válnak ezeknek az 
ismereteknek a gyakorlati alkalmazására alapellátási tevékenységük során, valamint 
felfrissíthetik és bővíthetik ismereteiket a pszichomotoros fejlődésről. Mivel a házi 
gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok legfőbb partnerei a szülők, szeret-

nénk segítséget nyújtani abban, hogy 
a szülők tudatossága és kompetenciaérzése 
növekedjen gyermekük fejlődésének támoga-
tásával kapcsolatban. A továbbképzés 
áttekintést nyújt többek között a koragyer-
mekkori fejlődésmenetről és ennek zavarairól, 
az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról, 
a leggyakoribb veleszületett és szerzett 
idegrendszeri kórképekről, a csecsemő és 
a kisgyermek neurológiai vizsgálatáról, 
a pre- és perinatális események lélektani 
jelentőségéről, a projekt által fejlesztett 
rizikókérdőívekről, a koragyermekkori 
intervenciós ellátórendszerről, a korai 
intervenció területén leggyakrabban alkalma-
zott mozgásfejlesztő módszerekről, és még 
számos fontos szakmai területről. 
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„Ki emel, ki emel, ringat 
engemet?” 
Koragyermekkori fejlődés-lélektani 
ismeretek védőnők, házi gyermek-
orvosok és vegyes praxisú háziorvosok 
számára

A képzési palettán helyet kapott egy, 
a fejlődés-lélektani ismeretekkel 
foglalkozó továbbképzés is. A tovább-
képzés során lehetőség nyílik arra, hogy 
a gyakorlatban dolgozó szakemberek 
megismerjék a koragyermekkorral 
foglalkozó modern fejlődéslélektan fő 
irányzatait, ezekkel kapcsolatban 
élményeket szerezzenek, valamint 
rálássanak a megszerzett tudástartal-
mak és a mindennapos szakmagyakor-
lás összefüggéseire. A korai évek 
életeseményei hatással vannak a felnövő 
gyermek/fiatal életére. Célunk felhívni 
a szakemberek figyelmét arra, hogy 
milyen fontos – a testi fejlődéssel 
párhuzamosan – a gyermek és az 
édesanya/elsődleges gondozó kapcsola-
tának minősége, illetve az organikus 
eredetű és szociális problémák felisme-
résén túl a családok pszichés légköré-
nek, különösképpen az anya-gyermek 
kapcsolat nehézségeinek, illetve 
terhelhetőségének felismerése.

Családi összjáték
Családdinamikai ismeretek elméle-
te és gyakorlata védőnők, házi 
gyermekorvosok és vegyes praxisú 
háziorvosok számára

Ez a továbbképzés olyan hiánypótló 
ismeretek átadására vállalkozik, 
amelyek eddig jellemzően nem szerepel-
tek az egészségügyi alapellátásban 
dolgozó szakemberek képzési kínálatá-
ban. A továbbképzés célja olyan 
ismeretek átadása a család működésével, 
a családi diszfunkciók és tünetek 
összefüggésével kapcsolatban, amelye-
ket a továbbképzésen részt vevők a 
mindennapi munkájukban használni 
tudnak. Szintén célja a továbbképzésnek 
a szakemberek készségeinek fejlesztése, 
szemléleti keretük megalapozása 
önismereti elemekkel. A legfontosabb 
kulcsfogalom, mely egyben vezérfonala 
is a továbbképzésnek, maga a változás. 
A rendszerelvű családterápiás szemlélet 
elsajátítása az egészségügyi szakemberek 
segítségére lehet abban, hogy jobban 
megérthessék betegeik, gondozottjaik 
lelki folyamatait, családi kapcsolatait. 
Ezen ismeretek és készségek birtokában 
a szükséges beavatkozásokat könnyeb-
ben tudják megtervezni, vagy a megfe-
lelő társszakembereket bevonni. A 
továbbképzés formája interaktív, 
tapasztalati tanulás módszertanán 
alapuló csoportmunka. 

A csoport mint pszicho-
lógiai tér
Különböző élethelyzetű szülők 
csoportos foglalkozása

A továbbképzés során a résztvevők 
megismerkedhetnek a csoportvezetés 
alapvető ismereteivel, a csoport kom-
munikációs igényeivel, a találkozók 
során felmerülő problémák megoldási 
lehetőségeivel, a csoportszervezés alapjai-
val, mely felkészíti őket arra, hogy 
különleges élethelyzetben élő szülők 
számára támogató csoportokat alapítsa-
nak, vezessenek és tartsanak fenn. 
A szülőcsoportokban rejlő lehetőségek 
ma még kiaknázatlanok; számtalan 
család küzd különleges problémákkal, 
de nehezen találnak egymásra és olyan 
bázisra, amely kielégítő információkkal, 
lelki támasszal és gyakorlati segítséggel 
látná el őket. Ha felkészült szakmai 
vezető jelenlétében rendszeresen 
találkozhatnak sorstársaikkal védett, 
bizalmi környezetben, új információk-
ra, elfogadásra és támogatásra számít-
hatnak, könnyebben küzdhetnek meg 
különleges élethelyzetük nehézségeivel. 
A továbbképzés áttekinti a csoportveze-
tői munkához szükséges kompetenciá-
kat: a szakmai, módszertani, kommuni-
kációs és pszichológiai ismereteket, és 
ezek alkalmazását. Ez a kézikönyv 
ennek a programnak az anyagát 
tartalmazza, és a továbbképzéssel együtt 
használható.
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A képessé tevés művészete 
A védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxisú háziorvos mint a 
családok segítője

A tréningprogram célja az egészségügyi alapellátó szakemberek kommunikációs 
készségeinek mint az ellátás minőségét meghatározó egyik legfontosabb alapképes-
ségnek a fejlesztése. Ma már nem kérdés, hogy a szűken vett szakmai tevékenység 
magas színvonalú végzése, vagyis a „mit szükséges megtenni” kérdése mellett 
legalább akkora hangsúlyt kap a „hogyan tesszük”, vagyis az, ahogyan kommuni-
kálunk a gondozottakkal, a segítségre szorulókkal. A tartalmi információk átadásá-
nak módja döntően befolyásolja, hogy a szolgáltatásunkkal elérjük-e a kívánt célt; 
követik-e, betartják-e a tanácsainkat, javaslatainkat. Ez pedig sajátos háttérismere-
tek birtoklását, speciális kommunikációs technikák elsajátítását, gyakorlását és 
alkalmazását kívánja meg az egészségügyi alapellátásban dolgozóktól. Bízunk 
benne, hogy a háromnapos továbbképzés segít minden résztvevőnek abban, hogy 
a védőnői, illetve a házi gyermekorvosi, háziorvosi munkáját a jövőben hatékonyabban, 
tudatosabban tudja végezni.

Szemünk fénye 
Koragyermekkori fejlődés és zavarai

Ez a továbbképzés a koragyermekkori fejlődéssel és annak zavaraival foglalkozik. 
Az alapellátás szakemberei mindennapi munkájuk során számtalanszor szembesül-
nek azzal a dilemmával, hogy a gyermeki fejlettség, teljesítmény vagy viselkedés, 
melyet éppen szemlélnek, megfelel-e az életkori átlagnak, vagy fejlődésbeli elmara-
dással, lelassulással, eltéréssel, esetleg atipikus fejlődésmenet egyéni variációjával 
találkoznak. Kiemelten foglalkozunk a finommotoros készségek, a nagymozgások 
fejlődésével, azok csomópontjainak megjelenítésével, valamint a tanulási folyama-
tok alapját képező érzékszervi-érzékelési folyamatokkal, valamint a beszéd-kom-
munikáció alakulásával. Törekedtünk arra, hogy tapasztalható és értelmezhető 
legyen a fejlődési területek szoros összefüggése a fejlődésmenet vizsgálata során.
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