
ÖNÉLETRAJZ

Név: Borján Eszter Gyöngyi Születési év: 1972

Beosztás: tanársegéd
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2012 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
abszolutórium

2009-2012 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
doktori képzés

2003-2004 Egyetemi okleveles ápoló szak
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 
Egyetemi okleveles ápolói oklevél -2004.

1998-2002 Diplomás ápoló szak 
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar
Diplomás ápolói oklevél -2002.

1993-1994 Szülésznõi szakképzés
Dolgozók Egészségügyi Szakiskolája, Budapest
Szülésznői oklevél – 1994.

1990-1992 Pszichiátriai ápoló-gondozói szakképzés
Egészségügyi Szakiskola, Budapest Pszichiátriai ápoló-gondozói oklevél – 1992.

1986-1990 Gimnázium
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma
Budapest 
Gimnáziumi érettségi bizonyítvány – 1990.

Tudományos fokozat(ok):

-

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2014- Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikai Ismeretek Tanszék
tanársegéd

2010-2014 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 
Alkalmazott Egészségtudományi Intézet, 
Ápolástan Tanszék
tanársegéd 

2007-2010 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
Ápolástudományi Tanszék
tanársegéd

2003-2007 Főv. Önkorm. Nyírő Gyula Kórház
Meddőségi és Asszisztált Reprodukciós Centrum
részlegvezető főnővér/szülésznő 

2002-2003 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Szülészet-nőgyógyászati Osztály
szülésznő

1999-2002 Föv. Önkorm. Bólyai utcai Gyermekotthona

1995-2001 Szent Rókus Kórház és Intézményei
Szülészet-nőgyógyászati Osztály
szülésznő
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1992-1995 Fõv. Önkorm. Balassa János Kórház 
Szülészet-nőgyógyászati Osztály
ápoló/szülésznő

1990-1992 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Pszichiátriai Osztály

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Obstetrics and
Gynaecology and
Nursing/midwifery
program

The subject provides students with up-to-date professional knowledge which serves the basis of modern
nursing in obstetrics-gynaecology as well as teaches students practical skills. In the programme students
are prepared to professionally
perform obstetrical-gynaecological nursing/care tasks related to their competencies. Students should be
able to identify symptoms implying pathological anomalies and accordingly take action in time.
Students should be able to give information on the work of a midwife, her position, tasks, and the
organisations managing obstetric care, to carry out prenatal care tasks, during physiological and
pathological birth the tasks at dilation, pushing, during and after the
expulsion of the placenta, and evaluate the tests of the foetus, newborn, and mother; to carry out
primary and secondary care of the baby at birth. Furthermore, she should be able to nurse the puerperal
women, to take care of them according to their needs, carry out tasks and immediate care at the
completion of the third stage, as well as nurse pregnant women, women in labour and
puerperal patients according to the principles of individualised patient care. Students should conduct
effective professional communication, give advice, contribute to rounds, procedures, support family
members psychologically, observe the patient,
recognise pathological conditions, perform the necessary measures to keep the hygiene and labour
safety regulations, create a safe environment, keep competence borders, and document.
The aim of this subject is furthermore to enable students to handle counselling in light of their
knowledge of gynaecology, manage enlightening tasks, conduct tasks in connection with examining
gynaecological patients, preparing surgery, and the post-operative
care on a high level.

History of
Obstetrics/midwifery
program

This subject provides knowledge for students about obstetrics and midwifery history. The aim of this
subject is to show the changes that have taken place in obstetrics and gynaecology over many
centuries. Students get to know the work of famous caregivers: doctors and midwives who played an
important role in development of obstetrics. Students will recognise what can we learn from the previous
professionals studying history.

Case Studies in
Simulation/midwifery
program

The course aims at getting the students acquainted with the physiological and pathological progression
of pregnancy and the
emergency situations occurring in the field of obstetrics. The students will be able to perform
professional work independently as
member of a health care team within the borders of their competence. They will be aware of the
nosocomial infections related to
health care and their possible elimination. They will be qualified to assess the special needs of patients,
set priorities and manage
their task professionally. During the practice tasks are carried out in real clinical environment.
For simulation practice cases closely connected to the field of obstetrics and gynaecology, and also
cases of obstetrics were
collected. The progression of these cases is similar to real situations. The observed parameters and
physiological alterations are
highly suitable to demonstrate students the physiological changes. They can study the different
techniques of measuring
parameters to follow clinical changes. During the practice students have the possibility to learn and
practice the use of therapeutic
instruments. They can perform different therapeutic interventions, follow the effect of medications and
assess the effectiveness of
the applied therapy. During the practice we focus on keeping the core fields of patient safety,
developing and properly applying
interpersonal communication. An organic part of the practice is condition assessment, detection of
condition changing and its exact
documentation.

Obstetrics-Gynaecology
and Nursing/nursing
program

The subject provides theoretical and practical knowledge which serves the basis of modern nursing in
obstetrics-gynaecology as well as teaches students practical skills.
In the theoretical part of the programme students are prepared to perform nursing tasks independently.
Students should be able to assess and fulfil special needs of female patient as well as to set up the
proper diagnosis and care for the patient accordingly.
Students acquire the curriculum which enables them to take part in preventing, diagnosing, treating and
rehabilitating common obstetrical and gynaecological diseases. Their knowledge and practical skills –
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acquired during practice - enable them to prepare patient professionally for examinations, take part in
diagnostic procedures, observe the patient, detect/recognise the most
frequent complications, cooperate in therapy, apply individualised patient care , perform nursing tasks,
conduct effective communication with patients and team members, manage ocumentation, apply health
preserving and promoting procedures torecognise and treat the nosocomial infections in obstetrics and
gynaecology care.

Klinikai
szimuláció/szülésznő,
védőnő szakirány

A hallgatók anatómiai, élettani-kórélettani, valamint egészségügyi szakmai alapismereteire építve, az
elsősegélynyújtás, gyógyszertan, és klinikai alapismeretek tananyagtartalmával szoros korrelációban
vezetjük be az alapozó szimulációs gyakorlatokat. A klinikai esetek megértéséhez elsőként az ember
fizikális vizsgálatának (megtekintés, tapintás, hallgatózás, kopogtatás) technikáit tanítjuk meg, majd a
normális és kóros vitális funkciók felismerését gyakoroljuk METI-ECS segítségével. A mérési eszközök és
a fonendoszkóp szakszerű használatát a teljes önállóság szintjéig fejlesztjük. Ezt követi a beteg
monitorozása, az értékhatárok és alarm-funkció beállítása, SatO2, CVP leolvasása, értékelése, gyakori
hibalehetőségek megbeszélése. A homeostasis felborulását eredményező légzés és keringés
összeomlást, a hirtelen eszméletvesztést, és az életveszély elhárításának bemutatását az ACLS
magasabb szintű végzésének gyakoroltatása követi. A homeostasis felborulásához vezető leggyakoribb
okok prezentációja olyan szintű esetek szimulációjával történik, amelyek a klinikumi szaktantárgyak
(belgyógyászat, sebészet, szülészet, neurológia) mélyebb ismerete nélkül is megérthetők, és amelyekkel
a hétköznapi életben is gyakran találkozhat a hallgató: angina pectoris, acut myocardialis infarctus, acut
légzési elégtelenség-embolia pulmonum, akut vérzések, postoperativ mélyvénás trombózis,
anaphylaxias shock, diabeteses ketoacidosis, agyi vaszkuláris katasztrófák.

Szimulációs esettanulmá
nyok/szülésznő szakirány

A gyakorlat során valósághű klinikai környezetben történik a feladatok végrehajtása. A szimulációs
gyakorlatokhoz olyan alapvető eseteket válogattunk össze, amelyek szorosan kapcsolódnak a szülészet-
nőgyógyászat területéhez, valamint sebészeti esetek is kiválasztásra kerültek. Az esetek hasonlóak a
valós szituációkhoz. A megfigyelt paraméterek és élettani változások kiválóan alkalmasak arra, hogy a
fiziológiás eltéréseket bemutassuk és szemléltessük a hallgatók számára. Tanulmányozhatják a
különböző élettani mérési technikákat, amelyen nyomon követhetik a klinikai változásokat. A gyakorlat
során lehetőség van a különböző terápiás eszközök használatának gyakorlására. A hallgatók
kivitelezhetik a különböző terápiás beavatkozásokat, és módjuk van a gyógyszerek hatásának nyomon
követésére, az alkalmazott terápia hatékonyságának értékelésére. A gyakorlatok során nagy hangsúlyt
fektetünk az alapvető beteg biztonság területeinek szigorú betartására, valamint az interperszonális
kommunikáció fejlesztésére, megfelelő alkalmazására. Szerves része a gyakorlatnak az állapot felmérés,
az állapot változás észlelése, és annak pontos dokumentációja.

Szimulációs
esettanulmányok/védőnő
szakirány

A tárgy klinikai környezetben fejleszti a hallgatók probléma felismerő és megoldó képességét. Az
alkalmazott klinikai események a szakterület specialitásinak figyelembevételével lettek kiválasztva,
tartalmazzák azok azt a szakmai specializációkat, amelyekkel a hallgatók a gyakorlataik, majd azt
követően a szakmai tevékenységük során találkozhatnak. Egyaránt tartalmazza, a szülészet, valamint a
gyerekgyógyászat speciális sürgősségi feladatait, valamint az azt követő utógondozás legfontosabb
követési szempontjait. Az eseteknek lényeges része az életkori sajátosságok figyelembe vételével
történő ellátás nyújtása. Az általános és speciális életkori sajátosságokat is figyelembevevő fiziológiás
felmérésen kívül, fontos elemként jelentkezik az ellátottak és hozzátartozóinak mentálhigiénés
státuszának felmérése is. Elsősorban a sürgősségi állapot felmérés és intézeti ellátó környezetben
történik a feladatmegoldás, de kiegészül olyan ismeretekkel is, amelyet a járóbeteg ellátás során
alkalmazásra kerülnek. Fontos, és hangsúlyos része az adott esettanulmányoknak az ellátást követő
gondozói feladat.

Ápolástani
alapismeretek/szülésznő
szakirány

Ápolási és ellátási rendszerek helye. Ápolási modellek alkalmazása. Az ápolási folyamat összetevői. Az
ápolási szükségletek megállapítása. Az ápolás tervezése. Az ápolási terv végrehajtása. Értékelés,
visszacsatolás. Problémamegoldás kiemelése. A betegmegfigyelés és területei: Tünetek. Általános
megtekintés. Az alvás. A fájdalom. A beteg tudatállapota. A beteg magatartása. Görcsös állapotok.
Váladékok megfigyelése. Alapvető életjelek megfigyelése: A pulzus. A vérnyomás. A hőmérséklet. A
légzés. Alapvető szükségletek és kielégítésük: A vizeletürítés szükséglete. A székletürítés szükséglete. A
pihenés, alvás. A mozgásszükséglet. Higiénés szükségletek. A táplálkozás szükséglete. A biztonság
szükséglete. Mindennapos beavatkozások kivitelezése: Beöntés. Hólyagkatéterezés. Hüvelyöblítés. A
gyógyszerelés. Injekciózás formái. Az infúziós terápia. Transzfúziós terápia előkészítése. Oxigén terápia.
Az ápolás együttműködő funkciói: A betegfelvétel. Fertőtlenítés. Csapolások. Vizsgálatok előkészítése
(Douglaspunkció, hascsapolás stb.). Endoscopos vizsgálatok, röntgen és kontrasztanyagos vizsgálatok:
Laparoscopia. Cystoscopia. Irrigoscopia.

Meddőség és asszisztált
reprodukciós eljárások

A meddőség fogalma, okai, a legfontosabb tényezők és kórképek, melyek meddőséghez vezethetnek. A
prevenció területei. Az ápoló/szülésznő/védőnő szerepe a megelőzésben. A meddőség társadalmi és
egyéni vonatkozásai, jelentősége. A meddőségi kivizsgálás menete, a kivizsgálás során alkalmazott
laboratóriumi és képalkotó eljárások, az ápoló/szülésznő/védőnő szerepe a vizsgálatok során. A
meddőségi centrumok, személyi és tárgyi feltételek. A meddőségi kivizsgálás menete, laboratóriumi és
képalkotó eljárások. A leggyakrabban alkalmazott asszisztált reprodukciós eljárások (intrauterin
inseminatio, in vitro fertilisatio és embriotransfer). A biológiai laboratórium felszerelése, a
laboratóriumban végzett munkafolyamatok. A kezelés megválasztásának szempontjai. Az
ápoló/szülésznő/védőnő szerepe a kezelések során. Az asszisztált reprodukciós eljárások etikai és jogi
vonatkozásai. A meddő páciensek gondozása, az ápolás speciális szempontjai.
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Sebészet és
ápolástana/szülésznő
szakirány

A sebészeti osztályon folyó munka, a sebészeti betegek ellátásának speciális kérdései. A sebészeti
diagnosztika és annak ápolási vonatkozásai. A sebészeti kórképek etiológiája, patomechanizmusa,
klinikai tünetei, terápiás lehetőségek. A kórképek hatása a betegek általános állapotára, az ápolási
szükségletekre. Az ápolás önálló, nem önálló és együttműködő funkcióinak meghatározása a sebészeti
ellátás területén. Az ápolási folyamat alkalmazása a sebészeti betegek ellátásában. A perioperatív
ellátás, ápolás speciális kérdései, ápolói megfigyelések, beavatkozások. A daganatos betegek
ellátásának, ápolásának speciális kérdései. A prevenció és rehabilitáció lehetőségei. A betegedukáció
módszerei, eszközei az ellátás során.

Diplomamunka/ápolás
MSc

A tantárgy feladata annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított
tudást integrálni és tanárként/kutatóként a munkájában alkalmazni. Képes a tudományos érdeklődése
szempontjából lényeges szakirodalmi eredményeket adott témában összegyűjteni, azokat önállóan
rendszerezni – mintegy publikálásra előkészíteni –, a tényszerű adatokat elemezni, azokból
következtetéseket, önálló kritikát megfogalmazni, szükség esetén alternatív megoldásokat felvetni, az
eredményeket a saját kutatói, tanári munkájában alkalmazni.

Ápolásoktatás-
szakmódszertan

Elméleti megalapozást követően a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő megszilárdítása:
Oktatási módszerek az ápolásban. Frontális oktatás jellemzői és módszerei. Oktatás tantermi
körülmények között. Oktatás szemináriumi körülmények között. Csoportos oktatási módszerek. Reflektív
tanulási módszerek. Élethosszig tartó tanulás és oktatás jellemzői. Portfólió-alapú tanulás és oktatás. E-
tanulás és oktatás jellemzői az egészségügyben. Mentorálás, tutorálás jellemzői, módszerei. Szakmai
ismeretek ellenőrzésének technikái: egyéni és csoportos értékelés, vizsgáztatás. Gyakorlati oktatás az
egészségügyi szakképzésben. Refreshment kurzusok.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
Az angol nyelvű szülésznőképzésben a területi gyakorlatokra történő felkészítés, ellenőrzés, értékelés.

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Eszter Borján, Zoltán Balogh,
Judit Mészáros

Evaluating the effectiveness of two simulation courses for
midwifery students

New Medicine 2013/2 55-61.

Eszter Borján, Zoltán Balogh,
Judit Mészáros

Three-year teaching experience in simulation education New Medicine 2011/4 138-142.

Oláh A. (szerk.)szerzők: Dr.
Oláh András, Raskovicsné
Csernus Mariann, Orbán
Andrea, Borján Eszter et al.

Az ápolástudomány tankönyve, 25. fejezet. A székletürítés
szükséglete

Medicina Zrt. 2012
(elektronikus könyv)

A. Oláh (editor)by: Ph.D. András
Oláh, Mariann Raskovicsné
Csernus, Andrea Orbán, Eszter
Borján et al.

Textbook of Nursing Science, Chapter 25. Defaecation Medicina Publishing
House Co. 2012 (e-book)

Borján, E., Lőrincz, A.,
Mészáros, J.

Szimulációs csúcstechnika az egészségügyi oktatásban.
Tapasztalatok és lehetőségek a HPS6 alkalmazásában

Nővér, 2010, 23, 2 32-39.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
Eszter Borján, Zoltán Balogh,
Judit Mészáros

Development of simulation strategies and curriculum in
the field of healthcare education

COHEHRE Conference,
2013. április 17-19.,
Kuopio, Finnország

Zoltán Balogh, Eszter Borján Added Values in the Teaching Process – teachers’
experiences in the TCN work

Transatlantic Curriculum
in Nursing – Closing
Conference, 2012.
szeptember 21.
Budapest, Magyarország

Eszter Borján Simulation in healthcare education International Week 2012
– Laurea Tikkurila, 2012.
március 05-09.
Finnország

Eszter Borján, Judit Mészáros Assessing the Effectiveness of a Simulation Course for
Midwife Students

HPSN Europe - Simulation
and Education
Conference, 2011.
november 25-26., Mainz,
Németország

Eszter Borján Student’s perceptions of simulation in healthcare
education

HPSN Europe - Simulation
and Education
Conference, 2010.
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november 11-13., Mainz,
Németország

Közéleti tevékenység:

-

Pályázatok:

2005 Nyírő Gyula Kórház által kiírt pályázat

A pályázat címe: Az in vitro fertilizációs kezelések abbahagyásának okai

2002 Egészségügyi Szakképzõ és Továbbképzõ Intézethez (ETI) továbbképzési programra beadott és
megnyert pályázat 

A pályázat címe: Új kihívások és lehetõségek a szülészet-nõgyógyászati ápolásban

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-

Lezárva: 2014-09-14
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