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Beosztás: adjunktus
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2005. Egészségtan-tanár, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest
2001. Szociális szakigazgatás-szervező, BKÁE Államigazgatási Kar, Budapest
1999. Védőnő, Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest

Tudományos fokozat(ok):

2019. Ph.D.

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

Elhízás és társbetegségei, egy serdülőkori szűrőprogram eredményei

Szakmai-tudományos életpálya:

2000. Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézet,
Családgondozási Módszertani Tanszék
2000-től főiskolai gyakornok
2006-tól főiskolai tanársegéd
2012-től adjunktus

1999. Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, területi védőnő

2007. „Pediatric enviormental health” Környezetegészségügyi szakember The University of IOWA,
“KSOHIA Collaboration” Children’s Environmental Health Program 1 év
2005. szeptember Belgium, Gent, COHERE-ICHCI Kurzus, angol nyelven 1 hónap
1999. PHARE-Drug Demand Reduction program résztvevő

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Gyermekek fejlődése és
gondozásuk módszertana

A tantárgy feladata megismertetni a hallgatót a 0-18 éves gyermek pszichoszomatikus fejlődésének
különböző korszakaival és készség szintjén elsajátíttatni a gondozási műveleteket, valamint a csecsemő
és gyermek táplálásának korszerű módszereit.
A prevenciós irányelveknek megfelelően a védőnők felkészítése a különböző életkorú gyermekek
szomatikus, pszichomotoros, mentális és szociális fejlődésének nyomon követésére, az akadályozó
tényezők korai felismerésére, szükség esetén a fokozott gondozásba vételre, a gyógykezelés
elősegítésére. 
Az oktatás célja, hogy a védőnő képes legyen a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő
szakmaspecifikus komplex gondozására. Ismerje az életkori funkcionális és diszfunkcionális
működéseket, készség szintjén a szűrővizsgálati módszereket, továbbá a kapcsolódó ellátási formákat.
Legyen alkalmas a gondozási folyamat tervszerű megvalósítására, a folyamatos értékelhetőség,
dokumentált nyomon követhetőség mellett, a jogszabályi adatvédelmi és adatkezelési elvárások
érvényesülésével. 

Közösségi gondozás
módszertana

Felkészítés az óvodás, iskolás korosztály, továbbá a felnőtt lakosság egészségének megőrzésére,
fejlesztésére, a veszélyeztető tényezők felismerésére és felismertetésére a közösségi színterek
sajátosságainak figyelembevételével. Az oktatás célja, hogy a védőnők rendelkezzenek olyan komplex
ismeretekkel, amelyek kompetenssé teszik őket a közösségi gondozásra. Ismerjék a gyermek, ifjúság,
idős korosztály közösségi gondozásának módszereit. Legyenek alkalmasak az adott közösség szintjén az
igények, szükségletek, kockázati tényezők feltárására az egészségi állapot rendszeres elemzésére, a
népegészségügyi adatok kezelésére a közösségi diagnózis, egészség térkép felállítására, tervszerű
közösségi gondozásra, multidiszciplináris és multiszektoriális együttműködésre.

Újszülött osztály A gyakorlat elvégzése után a hallgatóknak képesnek kell lenniük, hogy –ismeret szintjén- megítéljék az
újszülött életképességének, érettségének jellemzőit, és az adaptációs zavarokat, ilyen esetben a
lehetséges tennivalókat. Jártasságot kell szerezniük az újszülött ellátás és utógondozás feladataiban.
Ismerniük kell az újszülött osztály működését, a rooming-in ellátást és az adminisztrációs feladatokat. A
kórházban dolgozó védőnő munkájának megismerése. A szoptatás elősegítése és annak szakszerű
kivitelezése.

Védőnői területi
gyakorlat

A tantárgy célja és feladata, hogy a hallgató ismerje a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és
módszereket, gondozási és prevenciós modelleket, a hátrányos helyzetű családok egészségügyi és
szociális ellátásának sajátosságait, a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját. Legyen
alkalmas a gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzőfunkció” szerepének betöltésére, krízisprevencióra,
az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak egészségügyi és szociális szükségleteinek
feltárására és megállapítására, ezen igények megállapításában, kielégítésében segítség nyújtására, a
rendelkezésre álló és feltárható erőforrások gazdaságilag optimális hasznosítására, kliensek, illetve
közösségek ellátására, a szakemberek munkába történő bevonására.

Csecsemő és
gyermekgondozás

Az órák során a hallgatók megismerik a család felkészítését az újszülött fogadására, a családdá
szerveződés folyamatát és a csecsemő-, és gyermekkori gondozási feladatokat. 
Az újszülött fogadásának otthoni feltételei. A gondozás definíciója, a szükségletek kielégítése
csecsemőkorban. 
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A tisztázási műveletek szabályai, kellékei, pelenkafajták. A csecsemő öltöztetése, ruhatárának
kialakítása. A pihenés szükségletének biztosítása: alvás, levegőztetés, napoztatás. A testi higiénia
biztosítása, a fürdetés módja. A szomatikus fejlődés jellemzői, testméretek, testarányok mérése. A
helyes szokásrendszer kialakítás a gyermekkorban.
Különös hangsúlyt kap a tantárgyban az anyatejes táplálás. Az anyatej összetevői, a szoptatás helyes
módjai, a helyes szoptatási technika kialakítása. A csecsemőkori táplálás az anyatejes táplálás után.
Kisded és kisgyermek étrendjének összetevői. A környezet szerepe a gyermek szomatikus – mentális –
motoros - érzelmi fejlődésében. 
Gyermekkorban előforduló leggyakoribb problémák, betegségek. A lázcsillapítás menete csecsemő- és
gyermekkorban. 
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Közéleti tevékenység:

1999- Magyar Védőnők Egyesülete tag
2004- Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság tag
2006- Ifjú Higiénikusok Társasága tag

Pályázatok:

2012-2015. TÁMOP- 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) programban résztvevő, iskolavédőnői továbbképzés anyagának
lektora

2012-2013. TÁMOP-6.2.2. Kompetencia növelő DSGM képzés védőnő hallgatóknak a csecsemők eltérő
mozgásfejlődésére utaló korai gyanújelek felismerésére

2012- Európai Képzési Program Roma Mediátorok számára (ROMED) Az Európa Tanács kezdeményezése
(Európai Tréning Program Mediátoroknak) GSK - PHA

Részvétel doktori képzésben:

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 8/6. program

Részvétel TDK munkában:

2018. 2 hallgató témavezetője, a Kari TDK konferencián elhangzott előadások: A család felkészítése az első
gyermek fogadására; Autizmussal együtt élő gyermeket nevelő családok nehézségei

2013. 1 hallgató témavezetője, a Kari TDK konferencián elhangzott előadás: A család felkészítése az első
gyermek fogadására

2006. 1 hallgató témavezetője, a Kari TDK konferencián elhangzott előadás: Sérült gyermekek integrációs
óvodai nevelése

2001-től témavezetői feladatok ellátása
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