
ÖNÉLETRAJZ

Név: Gácsi Erika Születési év: 1959

Beosztás: főiskolai docens
Végzettség és szakképzettség és kiállító:

1994. Szociológus (Szociálpolitikai szakirány)
Eötvös Loránd Tudományegyetem

1980. Védőnő
Orvostovábbképző Intézet Egészségügyi Főiskolai Kar

Tudományos fokozat(ok):

- -

Doktori/kandidátusi értekezés témája:

- -

Szakmai-tudományos életpálya:

1988.III.1-től Főiskolai docens,
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

1987.III.1.-1988.II.28. Anya és gyermekvédelmi szakreferens,
Országos Egészségnevelési Intézet

1986.XII.1.-1987.II.28. Perinatális Intenzív Centrum intézeti védőnő,
Semmelweis Orvostudományi Egyetem I.sz. Női Klinika

1980.IX.1.-1986.XI.30. Körzeti védőnő,
Budaörs Városi Önkormányzat

Oktatott tantárgyak:

Tantárgy neve: Leírása:
Védőnői szakmai
alapismeretek

A tantárgy feladata a hallgatók felkészítése a preventív szemléletű, multiszektoriális együttműködést
igénylő komplex családgondozásra, amellyel a védőnő segíti a családokat azokban az életszakaszokban,
amikor eldőlhet az egyén életútja, s az egészségben megélt életévek megalapozásra kerülnek. Az
oktatás célja, hogy a védőnő hallgatók rendelkezzenek korszerű szakmai ismeretekkel és készségekkel a
családközpontú védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazására, nő-, anya-, csecsemő-,
gyermek- és ifjúságvédelem területén. Ismerjék az egészségügyi ellátás rendszerét, felépítését, a
szakmai munkát meghatározó jogszabályokat, irányelveket, információs és kommunikációs rendszereket
és alkalmazásukat, továbbá a színterek szerinti gondozási munka 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. 

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.

Közösségi gondozás
módszertana

Felkészítés az óvodás, iskolás korosztály, továbbá a felnőtt lakosság egészségének megőrzésére,
fejlesztésére, a veszélyeztető tényezők felismerésére és felismertetésére a közösségi színterek
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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.

Családtudományi
alapismeretek

A kurzus feladata, hogy a védőnői munkához nélkülözhetetlen családjogi, valamint annak
határterületeihez kapcsolódó hatályos joganyagot megismerve a hallgatók képesek legyenek a
családokkal kapcsolatos védőnői feladatok ellátására, felismerjék a jogi-igazgatási lépéseket igénylő
problémás eseteket és kompetenciájuknak megfelelően megtegyék a szükséges lépéseket. Megismerjék
a védőnői munka során alkalmazható támogató eljárásokat és módszereket, a hátrányos helyzetű
családok szociális ellátásának sajátosságait, a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját.
Alkalmasak legyenek a gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzőfunkció”szerepének betöltésére, a
szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség szerint megoldására, illetve a megfelelő
szakemberek ezen feladatok megoldásába történő bevonására. Cél továbbá azoknak a pedagógiai
szemléletű, a családi neveléssel és szocializációval összefüggő szakmai kompetenciáknak a kialakítása,
megerősítése – úgymint asszertivitás, problémaérzékenység, értő figyelem, konfliktusmegoldás,
meggyőzés képessége, empátia, verbális-nonverbális készségek, kompetenciahatárok átlátása, team-
gondolkodás –, melyekre a védőnőnek a napi tanácsadó, segítő kommunikációs, pszicho-edukatív
tevékenységben szüksége van. A tantárgy keretei között alkalmazott megközelítés szerint a család a
kulturális rendszert, a közösségi struktúrát meghatározó alapegységnek tekinthető, mindemellett pedig
az egyes közösségekben zajló gazdasági és politikai, társadalmi jelenségek sem elemezhetők nélküle.

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

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.

Gyakorlatvezetés:

Leírása:
-
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Szerző(k): Cím: Kiadás: Oldalszám:
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Szabó L, Zagyva E, Gácsi E, Baji
I, Kormos-Tasi J.

Csecsemőtáplálás Magyarországon Gyermekorvos
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Gácsi Erika
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Gyermekkori elhízás megelőzéséhez kapcsolódó
vizsgálatai
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Továbbképzés 2011.
december X. évf. 5. szám

241-243.

Kormos-Tasi J, Gácsi E, Szabó L. Childhood and teenage obesity screening program in
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EUSHUM, London 2013. 28.
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Közéleti tevékenység:

Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság-tagság
Magyar Higiénikusok Társasága-tagság
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Rákbetegek Országos Szövetsége-tagság

Pályázatok:

2012-2015. TÁMOP - 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) programban részvétel
2012-2013. TÁMOP - 6.2.2. Kompetencia növelő DSGM képzés védőnő hallgatóknak a csecsemők eltérő

mozgásfejlődésére utaló korai gyanújelek felismerésére
2012-2013. 2012- Európai Képzési Program Roma Mediátorok számára (ROMED) Az Európa Tanács kezdeményezése

(Európai Tréning Program Mediátoroknak) GSK - PHA

Részvétel doktori képzésben:

-

Részvétel TDK munkában:

-
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