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Új, integrált képzési program 
védőnők számára a csecsemők  
eltérő mozgásfejlődésére utaló  
korai gyanújelek felismerésére

A védőnő feladata a preventív szemléletben történő gondozás meg-
valósítása a női és várandós populációban, a csecsemő-, gyermek-, 
i)úságvédelem területein. A megelőző ellátásban a védőnők igen 
nagy önállósággal és felelősséggel vesznek részt. Munkájuk során 
a gondozottak érdekében együttműködnek más területek szakem-
bereivel is. 

A csecsemők fejlődésének megfigyelése, nyomon-követése, az el-
térő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett 
csecsemők, kisdedek, kisgyermekek korai kiszűrése, optimális 
fejlesztésük elkezdése kiemelt jelentőségű. 

Az eltérő anatómiai, fiziológiai, neurológiai állapot gyanúja esetén 
az elsődleges jelzőrendszert a szülő, a védőnő és a házi gyermek-
orvos jelenti. A szakemberek ismereteinek bővítése, az egyes fej-
lődési standardok pontos ismerete – csecsemőkorban kiemelt 
tekintettel a mozgásfejlődésre - óriási jelentőségű, hiszen problé-
ma esetén a mozgatórendszer helyreállítása és ezen keresztül az 
idegrendszer stimulálása jelenti az alapot a későbbi életkorok meg-
ismerő tevékenységeinek megfelelő kialakulásához, ezáltal az 
egészségesebb, teljesebb élethez.

A felsőoktatásban tanuló védőnő hallgatók számára kifejlesztett 
Dévény Speciális Manuális Technika Gimnasztika Módszer 
(DSGM) oktatásának célja:

Megismertetni a hallgatót a Dévény Speciális Manuális Tech-
nika Gimnasztika Módszer alapjaival.
A hallgató képességének fejlesztése az egészséges és rizikó cso-
portba tartozó csecsemők, kisdedek, gyermekek mozgásfejlődé-
si szintjének pontos megállapításában.
Képességek fejlesztése a csecsemők fejlődésének nyomon-kö-
vetésében, az ezzel kapcsolatos információk összegyűjtésében, 
a csont-, izom-, idegrendszeri anomáliák felismerésében, vizsgá-
latok elvégzésében, pontos dokumentálásában.
A hallgató tudásának elmélyítése olyan szakmai kommunikáci-
óban, együttműködésben, melynek során képessé válik a szü-

lőkkel, az alap-, szakellátásban dolgozó egyénekkel arra, hogy a 
gyermek érdekeinek megfelelően megtörténjen a mielőbbi 
DSGM szakértőhöz irányítás és megvalósuljon a kezelés.

A képzés, a speciális tudás kiszélesítésével növelni kívánja a védő-
nő felelősségét a problémák felismerésében, a szakemberhez irá-
nyításban.

A megszerezhető kompetenciák:
A cerebralparesis (CP) korai jeleinek felismerése
Mozgásfejlődési problémák rizikójeleinek korai felismerése
A csecsemők korai DSGM szakemberhez irányítása

A 180 ÓRÁS DSGM-védőnőképzés nem ad jogosítványt a Dévény-
módszer alkalmazására.
Célja a cerebralparesis (CP) korai gyanújeleinek és az egyéb moz-
gásfejlődési problémák rizikójeleinek minél korábbi felismerése 
és a csecsemők Dévény - kezelésre irányítása. A korai felismerés-
nek óriási a jelentősége, mert a korai kezelés elmulasztása később 
nem behozható, eredményessége később nem elérhető. Ezért a 
korai diagnosztika szakembereinek rendkívüli a felelőssége. 
Ugyanis egy csecsemőkorban fel nem ismert rizikójelnek később 
egész életre szóló súlyos mozgássérülés lehet a következménye.

A tananyag fejlesztésére a TÁMOP-6.2.2.B-12/1-2012-0003 számú 
„Kompetencia-növelő DSGM képzés védőnő hallgatóknak a cse-
csemők eltérő mozgásfejlődésére utaló korai gyanújelek felisme-
résére” című projekt keretében nyílt mód. A tananyagfejlesztést a 
Dévény Anna Alapítvány és a Semmelweis Egyetem Egészség-
tudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani In-
tézet Családgondozási Módszertani Tanszék munkatársai készí-
tették.
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