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Kiknek ajánljuk?
A védőnői hivatás egy évszázados múltra visszatekintő, jeles tradíciókkal bíró prevenciós
szolgálat. Azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének e szolgálat tagjaivá válni, egy
rendkívül sokoldalú, magas szintű tudást, naprakész felkészültséget igénylő hivatást
gyakorolni, melynek célja a családok segítése, egészségvédelme. Ajánljuk azoknak, akik
szeretik a mozgalmas, változatos, önállóan végzett munkát. Akikhez közel áll a családokkal,
gyermekekkel való segítő szándékú foglalkozás, akik empatikusak, nyitottak az emberek,
családok problémái iránt, ugyanakkor magabiztosak. Az ideális jelentkező fontosnak tartja az
emberi egészség védelmét, képes türelmes, tapintatos, korrekt segítségnyújtásra, jellemző rá a
gyermekszeretet, a pozitív elfogadás, a másság tisztelete.
Képzési cél
A BSc végzettséggel rendelkező védőnők megfelelő ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek
a családközpontú, korszerű védőnői gondozás elvének és gyakorlatának alkalmazásában,
különösen az anya-, csecsemő-, nő- és ifjúságvédelmi területen, otthoni és intézeti
körülmények között, továbbá jelentős szerepet töltenek be az egészségfejlesztés különböző
szinterein. A képzés felkészíti a hallgatót arra, hogy a családlátogatások során időben
észleljen minden változást, azt jelezze és adjon rá adekvát tanácsot, szükség esetén
intézkedjen. Megtanulja, hogy tudjon figyelmesen meghallgatni, szakértő tanácsot adni és
segíteni. Megismeri az egészséges életmódra való felkészítés elemeit, a betegségmegelőzés
jelentőségét és módszereit.
Karrier lehetőség
A végzett hallgatók elsősorban területi, kórházi, vagy ifjúsági védőnőként helyezkedhetnek el,
de ezen kívül alkalmasak Család-, és Nővédelmi Tanácsadóban, Családsegítő Központban,
Nevelési Tanácsadóban is munkavállalásra. Lehetőség van orvos-, patikalátogató, oktatótanácsadói feladatok ellátására is. A BSc szakon végzettek részt vehetnek a Debreceni
Egyetem által kínált közel tíz MSc képzésben , melyet követően PhD fokozat megszerzésére
is lehetőség nyílik.
Oktatási program
Alapozó tárgyak
Funkcionális anatómia, Biokémia, Biológia, Elsősegélynyújtás, Jogi ismeretek, Latin,
Megelőző orvostan és népegészségtan, Pszichológia, Számítástechnikai alapismeretek,
Társadalomtudományi alapok.
Szakmai törzsanyag

Funkcionális anatómia, Ápolástan, Biokémia, Biológia, Elsősegélynyújtás, Élettan-kórélettan,
Megelőző orvostan és népegészségtan, Egészségfejlesztés, Mikrobiológia, Pszichológia az
egészségtudományi képzésben, Társadalomtudományi alapok, Alkalmazott pszichológia
(Kommunikációelmélet), Egészségpszichológia, Egészségügyi informatika, Egészségügyi
menedzsment, Gyógyszertan, Klinikai propedeutika, Kommunikációfejlesztő tréning,
Pedagógia.
Differenciált szakmai törzsanyag
Belgyógyászat, Bizonyítékokon alapuló népegészségügy, Egészséges csecsemő és gyermek
fejlődése, gondozása, nevelése, táplálása, Gyermekgyógyászat, Habilitáció, Kutatásmetodika
alapjai, Pszichológia (Fejlődéslélektan), Rehabilitáció, Szülészet-nőgyógyászat, Védőnői
módszertan, Alkalmazott pszichológia, Iskola-egészségügy, Klinikai ismeretek,
Táplálkozástan, Gyermekvédelem, Családgondozás és krízisprevenció, Családon belüli
erőszak és gyermekbántalmazás, Egészségfejlesztés gyakorlata, Hátrányos helyzetű lakosság
egészségfejlesztése, Iskola-egészségügyi gyakorlat, Szakmai vezetési és irányítási ismeretek,
Szocializáció zavarai.
Nyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak hivatalos nyelvéből vagy
orosz nyelvből vagy nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből államilag elismert középfokú (B2
típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A
gyakorlati órák keretében számos, a védőnői munkához speciálisan kapcsolódó
gyakorlóterületen (pl. kórházban szülészeti és gyermekosztályokon, valamint területi védőnői
körzetekben, várandós tanácsadókban, anyaotthonokban, családvédelmi szolgálatokban,
speciális igényű gyermekeket ellátó intézményekben, stb.) szereznek ismereteket hallgatóink.
A képzés szempontjából legfontosabb összefüggő területi gyakorlatok: a VII. félévben az
iskola-egészségügyi gyakorlat, a VIII. félévben a területi védőnői gyakorlat. E gyakorlatok
keretében az intézmény által irányított, jól felkészült oktató védőnők egyénileg foglalkoznak a
hallgatókkal annak érdekében, hogy a karon megszerzett elméleti tudásukat gyakorlati
jártasság, készség szintjére emeljék.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.

