
ÖNÉLETRAJZ

Név: Fogarasi-Grenczer Andrea Születési év: 1970

Beosztás: adjunktus
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

2001. Humán Szervező, Pécsi Tudományegyetem TTK-FEEFI
2007. Környezet-egészségügyi szakember, University of IOWA/KSOHIA
1993. Védőnő, SZOTE-EFK
1996. Szülésznő, Belvárosi Egészségügyi Szakközépiskola
2006. Kiképzett Autogén Trénig oktató, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
2012. Dohányzás Leszokás Támogató Szakember (Egészséges Magyarországért Központ/ Dohányzásról

Leszokás Támogató Központ)
2008. „Protecting Human Research Participants” (NIH - USA) bioetikai tréning (2008. Certification Number:

60539)
1998. Kutatásmódszertani továbbképzés Queen's University of Belfast (SZOTE-EFK-40 óra)

1996. Mentálhigiénés továbbképzés (Nap Segítő Szolgálat Alapítvány, 40 óra)
1995. Dévény Speciális Manuális Technika, korai felismerés (Dévény Anna Alapítvány, 40 óra)

Tudományos fokozat(ok):

. .

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

-

Szakmai-tudományos életpálya:

2013 - adjunktus, Semmelweis Egyetem ETK - Családgondozási Módszertani Tanszék
1999-2013 főiskolai tanársegéd, Semmelweis Egyetem-ETK Családgondozási Módszertani Tanszék
1997-1999 főiskolai gyakornok, SZTE-EFK Ápolási Tanszék
1996-1997 szakoktató, SZTE - Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika
1993-1996 védőnő, Budapest VII.ker.
1988-1990 ápoló, Kecskemét-Szolnok

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Női egészségvédelem és
várandós gondozás
módszertana

A tantárgy feladata a védőnő hallgatók felkészítése a preventív szemléletű, segítő értékrend alapján a
női egészség megtartásának, fejlesztésének segítésére, a reproduktív egészséget biztosító
egészségesebb életmód megvalósítására. Az oktatás célja, hogy a védőnők korszerű ismeretekkel és
készségekkel rendelkezzenek a nők igényeinek megfelelő korrekt, az életkori szakaszok, valamint a
családi, szociális környezeti tényezők figyelembevételével történő gondozásához. Képessé váljanak a
várandós és gyermekágyas anya szükséglet szerinti szakmaspecifikus gondozására, a szülésre, szülő
szerepre, szoptatásra, történő felkészítésre, a különböző színterek (család otthona, tanácsadó, közösségi
helyszínek) sajátosságainak és módszertani irányelveinek megfelelően. Ismerjék a minőségbiztosítási
követelmények szerinti komplex gondozási program készítésének és megvalósításának módszereit.

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
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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.

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.

Koraszülöttek otthoni
ápolása-gondozása

A tantárgy feladata, hogy megismertesse a hallgatókkal a koraszülés kialakulásának komplex okait, a
szakemberek szerepét a prevencióban, a már kialakult koraszülés esetén a szülőoktatás területeit és
módszereit, az utógondozás jelentőségét. A tanulási folyamatban a hallgatónak szükséges más
tantárgyak ismereteit is integrálni (szülészet, gyermekgyógyászat, ápolástan). A hallgatók
munkavégzésük során számos színtéren találkoznak a rizikócsoportba tartozó várandóssal, illetve a
koraszülött, - volt koraszülött csecsemővel. A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók felismerjék az
ápolási, gondozási tevékenységük során a rizikóterhességet, biztosítani tudják a koraszülöttek speciális
ápolását, gondozását, támogatni tudják a szülőket az utógondozás feladataiban. A tantárgy célja
továbbá, hogy bemutassa, miben tér el egy egészséges időre született csecsemőhöz képest a
koraszülött gyermekek kórházi és otthoni gondozása, a szükségletek kielégítése. Munkájuk során így
hatékonyan csökkenthetik a szövődmények kialakulását, súlyosabbá válását, a család lelki traumáit, a
már kialakult krónikus betegségek, fogyatékosságok következményeit.

Női egészségvédelem és
fogamzásgátlás

A nők „reproduktív” egészség-gondozása több szempontból is lényeges. Nem csupán az ismeretek
elsajátítása, alkalmazása válik fontossá, hanem a saját egészség menedzselése, a reprodukcióhoz, a női
szerepek pozitív megéléséhez, elfogadásához kapcsolt attitűdök jelenléte is, mely közvetett és közvetlen
módon is befolyást gyakorol környezetünkre. A hallgató a kurzus elvégzésével megismeri a nőket érintő
leggyakoribb problémákat, megbetegedéseket, az azokkal kapcsolatos szűrővizsgálati lehetőségeket.
Kompetensé válik a saját, valamint a munkavégzése során (gondozási vagy az ápolási folyamatban)
megismert nőtársak reproduktív rendszert érintő problémáinak felismerésére. Ismeri a különböző
korosztályok női rendszert érintő problémáit, így személyes segítségnyújtással a megfelelő
szakemberhez irányítással és tanácsadással támogatja nőtársait. A tantárgy célja, hogy bemutassa a
hallgatók számára a reproduktív rendszer gondozásának folyamatát, lehetőségeit, súlyponti területeit,
valamint gyakorlati példákon keresztül átláthatóvá tegye, milyen nehéz döntési folyamatokat
eredményezhetnek a nőkkel szembeni fokozott elvárások.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-

Az utóbbi 5 év fontosabb publikációi:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
1. Fogarasi-Grenczer Andrea Socioeconomic factors of tobacco smoking during

pregnancy, In: Increasing Capacity for Tobacco Research
in Hungary 2008–2013 (Szerkesztő: Balázs Péter) English

 Magyar
Tudománytörténeti
Intézet Budapest, 2013

(137-149)

2. Balazs, P., Rakoczi, I.,
Grenczer, A., Foley, K. L.:

Risk factors of preterm birth and low birth weight babies
among Roma and non-Roma mothers: a population-based
study.

The European Journal of
Public Health, 2013
Jun;23(3):

480-5.
IF:2,95

3. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs, P.:

Dohányzás és környezeti dohányfüst ártalom kapcsolata a
koraszülésekkel

Orvosi Hetilap
2012;153(18):

690-694.

4. Balazs, P., Rakoczi, I.,
Grenczer, A., Foley, K. L. :

Várandósok egészségi állapota Magyarországon, roma és
nem-roma populacióban végzett epidemiológiai kutatás
alapján.

Népegeszségügy
2012;90(4):

253-263.

5. Fogarasi-Grenczer, A.,
Rakoczi, I., Balazs, P., Foley, K.
L.

Socioeconomic factors and health risks among smoking
women prior to pregnancy in hungary,

New Medicine
2012;16(2):

45-51.

6. Balazs, P., Foley, K. L.,
Grenczer, A., Rakóczi, I.:

.: Roma es nem-roma népesség egyes demográfiai és
szociookonómiai jellemzői a 2009. évi szülészeti adatok
alapján.

Magyar Epidemiologia
2011;8(2):

67-75.

7.Balazs, P., Foley, K. L.,
Rakoczi, I., Grenczer, A.:

Koraszülő roma es nem roma nők összehasonlítása
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyei adatok alapján

Nőgyógyászati és
Szülészeti Továbbképző
Szemle 2010;12(4):

138-145.

8. Foley, K. L., Balazs, P., Factors Associated with Quit Attempts and Quitting among Cent Eur J Public Health 63–66.
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Grenczer, A., Rakoczi, I.: Eastern Hungarian Women who Smoked at the Time of
Pregnancy.

2011;19(2):

9. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs, P., Rakoczi, I.:

 Az idő előtti születés egyes kockázati tényezőinek
bemutatása Vas és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében

Magyar Nőorvosok Lapja
2011;74(5):

5-10.

10. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs P., Rákóczi I.,

A dohányzás, mint a leggyakoribb egészségkárosító
magatartásforma hátasa a koraszülések kialakulására és a
gyermekek egészségére XVII. Primer Prevenciós Fórum
Kongresszusi Összefoglalók

Magyar Onkológia
2010;54:

188.

11. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs, P., Rakoczi, I.:

Birth Statistics Related to the Socio-economic Situation in
Borsod-Abauj-Zemplen County in Hungary in 2009.
National and International Aspects of Tobacco Control,

Egeszsegtudomany
2011; LV(2):

15.

12. Fogarasi-Grenczer A, The prevelance of participating screening examinations
among health visitor students In: Magyar epidemiológia =
Hungarian Epidemiology, ISSN 1786-1489

2008. (5. évf.)
Supplementum

41. old.

13. Fogarasi-Grenczer A, Környezetegészégügyi faktorok szerepe a koraszülött
csecsemők otthoni gondozásában

Magyar Onkológia 52.
évf.

208.o.

A szakmai érdeklődés szempontjából legfontosabb 5 publikáció/tudományos eredmény:

Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
1. Grenczer Andrea Munkaértékrend változása a diplomás ápoló képzés során Magyar Tudományos

Akadémia Szegedi
Akadémiai Bizottságának
kitüntetése. I. díj, 1998.

2. Fogarasi-Grenczer Andrea Könyvfejezet: Socioeconomic factors of tobacco smoking
during pregnancy, In: Increasing Capacity for Tobacco
Research in Hungary 2008–2013 (Szerkesztő: Balázs
Péter) English

 Magyar
Tudománytörténeti
Intézet Budapest, 2013

(137-149)

3. Balazs, P., Rakoczi, I.,
Grenczer, A., Foley, K. L.:

Risk factors of preterm birth and low birth weight babies
among Roma and non-Roma mothers: a population-based
study.

The European Journal of
Public Health, 2013
Jun;23(3):

480-5. IF:
2,95

4. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs, P.:

Dohányzás és környezeti dohányfüst ártalom kapcsolata a
koraszülésekkel

Orvosi Hetilap
2012;153(18):

690-694.

5. Fogarasi-Grenczer, A.,
Balazs, P., Rakoczi, I.:

Az idő előtti születés egyes kockázati tényezőinek
bemutatása Vas és Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében

Magyar Nőorvosok Lapja
2011;74(5):

5-10.

Közéleti tevékenység:

2014 MAVE tagság

Pályázatok:

2008-2013 "International Tobacco and Health Research and Capacity Building Program” – Várandósság alatti
dohányzás kapcsolata a szülések kimeneteli eredményeivel (1 R01TW007927-01) Együttműködés: USA
NIH, Fogarty National Institute, Davidson College, North Carolina (alprojekt kutatásvezető-koordinátor)

2012- National Institutes of Health (NIH-USA) Fogarty International Center Grant Number 
R01TW009280- 01 Kiterjesztett Dohányzás-kutatások Romániában (Maosvásárhelyi Orvostudományi
Egyetem), Nemzetközi Szaktanácsadó

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

2012- TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori szűrővizsgálati (0-7 év) kiemelt projektben részvétel:
- Képzés harmonizáció,
- Oktató védőnők kiképzése
- Védőnők továbbképzése

2012-2013 TÁMOP-6.2.2.B-12/1-2012- 0003
Kompetencia növelő DSGM képzés védőnő hallgatóknak a csecsemők eltérő 
mozgásfejlődésére utaló korai gyanújelek felismeréséről

2013. TÁMOP 6.1.3/13/1/A „Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési
szűrőprogramok) kiterjesztésének támogatása” kiemelt projektben való részvétel:
Népegészségügyi célú méhnyakszűrés, A védőnői méhnyakszűrés szervezése, végzése és napi
tevékenységbe illesztése című tananyagok lektorálása

1999. FEFA Pályázat (Pályázat címe: Az anyaságra, szülésre felkészítés tantárgyi programjának fejlesztése) (SE-
ETK)

1998. Egészségügyi Tudományos Tanács 35 éven aluli kutatók számára kiírt pályázata (A pályázat címe: A
geriátriai szakápolás oktatásának fejlesztése) (SZOTE-EFK)
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Részvétel doktori képzésben:

2012 PhD. fokozatszerző Semmelweis Egyetem 8/6-os Doktori Iskola
2008-2012  PhD hallgató Semmelweis Egyetem 8/6-os Doktori Iskola

Részvétel TDK munkában:

2002 Elismerő Oklevél a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Főiskolai szekciójában vezetett
pályamunkáért, témavezetői tevékenységért. Országos I. díj (2002)

1999- Témavezetői tevékenység (témák: együttszülés, várandósság alatti dohányzás hatása a szülészeti
kimeneteli eredményekre, koraszülések megelőzése). Jelenleg 3 fő témavezetése a koraszülések
megelőzésének és koraszülöttek gondozásának témakörében.
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