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Idejében kiderül...
Továbbképzések a Koragyermekkori programban

Az Idejében kiderül… címet viselô, 
több témát érintô, komplex tovább-
képzést házi gyermekorvosok és ve-
gyes praxist ellátó háziorvosok ré szére 
szervezik. A Koragyermekkori prog-
ram keretében megvalósuló akkredi-
tált, térítésmentes továbbképzés a 
projekt módszertani és informatikai 
fejlesztéseit mutatja be, illetve kor sze-
rû ismereteket ad az egészséges gyer-
mek fejlôdésével és az eltérô fej lôdésû 
gyermekek felismerésével, fejlesztésé-
vel kapcsolatban. A szakmai, módszer-
tani fejlesztések célja, hogy ne csak 
hatékonyabbá tegyék az alapellátás 
szakembereinek munkáját, de meg is 
könnyítsék azt.

A továbbképzésen bemutatásra kerülnek 
a központi idegrendszer intrauterin és 
postnatalis fejlôdési szakaszai, a veleszüle-
tett, a szerzett idegrendszeri kórképek, 
emellett a koraszülöttek utógondozásáról 
is szó esik. A speciálisan csecsemôkorban 
alkalmazott neurológiai vizsgálati módok 
bemutatásának célja az alapellátásban dol-
gozó orvosok ismereteinek bôvítése, ezál-
tal támogatva a szûrés és a szakellátásba 
irányítás tevékenységét.

A projekt egyik legfontosabb fejlesztése  
a Gyermekalapellátási Útmutató, amely 
szin tetizálja, összefoglalja az alapellátók 
összes teendôjét a szûrôvizsgálatokkal,  
a gyermek fejlôdésének nyomon köve  té-
sével kap csolatban úgy, hogy a házi gyer-
mek orvosok, a vegyes praxisú háziorvosok, 
va la mint a védônôk is ráláthatnak egymás 
fel adataira minden életkor esetében. A to-
vábbképzés során az útmuta tóban meg-
határozott életszakaszoknak meg fele lôen 
kerül bemu tatásra a normál fejlôdésmenet, 
valamint a fejlôdés megítélését cél zó vizs-
gálat módszertana, amelynek fel dolgozását 
a pro jektben készült kisfilmekkel is segítjük 
A résztvevôk áttekintik a korai intervenció 
területén leg gyakrabban alkalmazott moz-
gásfejlesztô módszereket; fokozott figyel-
met fordítva a finommozgások és ad ap-
tív-gondolkodói képességek fejlôdésére, a 
gyer meki fejlôdésmenet összefüggéseire,  
a különbözô fejlôdési területek egymásra 
hatásának átgondolására. A továbbképzés 
további kiemelt eleme a gyermekek fejlô-
désében vagy a fejlôdés meg akadásában 

szerepet játszó kulcspontok áttekintése a 
játéktevékenységen keresztül. 

A fentieken kívül szó esik a primer preven-
ció témakörérôl is, valamint a gyermek 
fejlôdésére hatással lévô egészségügyi és 
környezeti rizikófaktorokról és védô té nye-
zôkrôl, különös hangsúllyal a várandósság 
idôszakára és az elsô élethónapra. 

A továbbképzés pszichológiai témájú elô-
adásai a várandóssággal, a családban zajló 
változásokkal, szerepekkel, az anya–mag-
zat, majd az anya–csecsemô kap csolattal, 
illetve a modern egészségügyi alap el lá-
tásban nélkülözhetetlen segítôi at titûddel, 
és az ezen alapuló hatékony kommunikáció 
fejlesztésével foglalkoznak.

A tananyag kialakításában házi gyermek-
orvos, gyermekneurológus, gyermekgyó-
gyász szakorvos, gyógytornász, gyógypeda-
gógus, klinikai szakpszichológus, szo cio-
lógus és pedagógus is közremûködött.  
A háromnapos képzés során mindennap 
az adott témákban leginkább kompetens 
gyermekneurológus, csecsemô- és gyer-
mekgyógyász, illetve pszichológus szakem-
berek oktatnak.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Az Idejében kiderül… címû továbbképzés 
kétféle módon valósul meg. A kontaktórás, 
jelenléti képzés összesen 40 csoportban, 
csoportonként átlagosan 15 fô részvéte-
lével zajlik. A továbbképzés 1+2 napos, 
bent lakásos formában történik. Az útikölt-
ségen kívül minden térítésmentesen biz-
tosított a résztvevôk számára, beleértve a 

szállodai ellátást, azaz a szállást és az ét-
kezést is. Az oktatás tesztvizsgával zárul, 
amelynek sikeres teljesítésével a résztvevôk 
28 akkreditációs pontot szerezhetnek.  
A továbbképzés országosan, megyeszékhe-
lyeken kerül megszervezésre 2014. szep-
tember vége és 2015. március között.

A távoktatási továbbképzési forma azok 
számára javasolt, akik valamiért nem tud-
nak, vagy nem kívánnak részt venni az 1+2 
napos továbbképzésen. Számukra kényel-
mesen, akár otthonról elvégezhetô módon, 
felhasználóbarát felületen kerül a – speciá-
lisan erre a célra fejlesztett– tananyag át-
adásra. Ennél a formánál az on-line tan-
anyag autodidakta elsajátítása és az ok tatói 
segítség egyszerre áll rendelkezésre, mivel 
megfelelô szakmai kompetenciájú távok-
tatásban gyakorlott oktatók segítik a részt-
vevôk haladását. A távoktatás is tesztvizs-
gával zárul, amelynek sikeres teljesítésével 
a résztvevôk 20 akkreditációs pontot sze-
rezhetnek.

Mind a jelenléttel járó, mind az  távokta tási 
továbbképzésre szándékunk szerint még 
nyáron a projekt képzésmenedzsment 
rend szerén keresztül történik a  jelentkezés, 
amelynek részleteirôl elsôsorban a tiszti fô-
 orvosok segítségével, illetve direkt, e-mai-
les megkeresés alapján értesülhetnek majd 
az érdeklôdôk.

Amennyiben eljuttatná hozzánk elôzetes 
jelentkezési szándékát, vagy bôvebb tájé-
koztató anyagot szeretne a projekt fenti 
vagy más továbbképzéseirôl, kérjük, lépjen 
velünk kapcsolatba a tovabbkepzesTA-
MOP614@gyemszi.hu e-mail címen, vagy 
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keresse kollégánkat, Horbász Rékát a +36 
30 914 7059 telefonszámon. További in-
formációkat a www.gyermekalapellatas.
hu honlapon talál.

TÉMASPECIFIKUS 

TOVÁBBKÉPZÉSEK 

A témaspecifikus, tréningjellegû tovább-
képzések abban különböznek a komplex 
továbbképzéstôl, hogy ezeken egy-egy té-
mára fókuszálva, gyakorlatorientáltan és 
mélyebben sajátítható el a komplex to-
vább  képzésben rövidebben vázolt szakmai 
tartalom. Ezek a továbbképzések szintén 
akk reditáltak és térítésmentesek.

A képessé tevés mûvészete – A védônô, a 

há zi gyermekorvos és a vegyes praxisú há-

ziorvos mint a család segítôje (30 pont)

Ez a továbbképzési program az egészség-
ügyi alapellátó szakemberek kommuniká-
ciós készségeinek mint az ellátás mi nôségét 
meghatározó egyik legfontosabb alap-
képességnek a fejlesztését tûzte ki célul.  
A vé dônô és a házi gyermekorvos, vegyes 
praxisú háziorvos hivatása gyakorlása köz-
ben egyre több nonkooperatív családdal 
találkozik. A továbbképzés célja, hogy a 
résztvevôk képesek legyenek értelmezni  
a nehezen vagy egyáltalán nem ért hetô 
kommunikációs helyzeteket, és erre a meg-
értésre építve képesek legyenek tudatosan, 
irányítottan alkalmazni éppúgy a „hét-
köznapi”, mint a speciális kommunikációs 
technikákat.

Szemünk fénye – Koragyermekkori fejlôdés 

és zavarai (30 pont)

Ez a továbbképzés több olyan problémára 
fókuszál és kíván megoldást vagy megoldá-
si javaslatot adni, amelyek késleltetik, nehe-
zítik a gyermek fejlôdésbeli rizikó tnye  zôinek 
felismerését és a fejlôdési za va rok gyanú-
jának idôbeni felfedezését. A gya korlatok 
során multiszenzoros támogatással átélt 
saját élmények értelmezô feldolgozásán 
keresztül sajátíthatják el a részt vevôk a 
szükséges ismereteket és kész sé geket. 
Meg ismerik a projekt által fejlesztett leg-
újabb módszertani ajánlásokat a nagymoz-
gások és a finommotorium fejlôdésérôl a 
0–7 éves idôszakra vonatkozóan, és isme-
reteket szereznek a látási és hallási figye-
lem, valamint az észlelés fejlôdésérôl is. 

„Ki emel, ki emel, ringat engemet?” – Ko-

ragyermekkori fejlôdés-lélektani ismeretek 

(31 pont)  

A képzés a szakemberek fejlôdés-lélekta ni 
ismereteinek bôvítésére, kompetenciáik fej-
lesztésére, az édesanyák (elsôdleges gon-
dozók) és a csecsemôk, kisgyermekek kap-
csolati problémáinak prevenciójára, illetve 

észlelésére, jótékony befolyásolására irá-
nyul. A továbbképzés gyakorlatorientált 
módon áttekinti a fejlôdéslélektan modern 
irányzatait, és lehetôséget biztosít arra, 
hogy a résztvevôk azt a statikus csecsemô-
képet, amely szerint a kisbaba korlátozott 
lehetôségekkel, differenciálatlan képessé-
gekkel, önmagába zártan kezdi életét, 
átalakíthassák. A módosulás eredménye-
ként a csecsemôket és a kisgyermekeket 
lényegesen aktívabbnak, hatékonyabbak-
nak látják majd, olyanoknak, akik a környe-
zetüket kompetensen képesek kezelni, és 
akik életük elsô percétôl kezdve ezer szál-
lal kapcsolódnak az ôket gondozó szülôk-
höz, felnôttekhez.

Családi összjáték – Családdinamikai isme-

retek elmélete és gyakorlata védônôk és 

házi gyermekorvosok, vegyes praxisú házi-

orvosok számára (30 pont)

A továbbképzés témája a családok és prob-
lémáik bemutatása napjainkban. A család-
dinamikai ismeretek segítik a szakembe re-
ket, hogy a családban meglévô bármi lyen 
diszfunkciót hamarabb észrevegyék, a csa-
ládtagok és legfôképp a gyermekek tüne-
tein keresztül megérthessék a család mint 
egész mûködési zavarait, és ez által ne 
(csak) a gyermeket kezeljék mint problé-
mát, hanem képesek legyenek azt rendszer-
szemléletben, interakciókban, összefüggé-
seiben vizsgálni. A továbbképzést si keresen 
elvégzô védônôk és házi gyermekorvosok, 
háziorvosok nagyobb összefüggésekben 
gondolkodhatnak egy-egy gyermek tüneti 
viselkedésének családi hátterérôl, így képe-
sek lesznek adekvátabb segítséget  nyújtani 
a gyermeknek és családjának, vagy a meg-
fe lelô szakemberhez irányítani ôket.

Majd kinövi (?) – A koragyermekkori inter-

venciós rendszer és a korai fejlesztés (30 

pont)

A képzést azoknak a szakembereknek 
ajánl juk, akik a mindennapi gyakorlatuk 
során többször szembekerülnek azzal a 
kérdéssel, hogy hová irányíthatóak az el-
térô vagy megkésett fejlôdésû gyermekek 
annak érdekében, hogy megkapják a szük-
séges és megfelelô minôségû ellátást.  
A továbbképzés célja a koragyermekkori 
intervenciós ellátórendszer mûködésével 
kapcsolatos tudás bôvítése, és a különbözô 
ágazati irányítás alá tartozó intézményes 
szereplôk közötti kapcsolati, továbbküldé-
si, jelzési utak megismerése. 

A csoport mint pszichológiai tér – Külön-

bözô élethelyzetû szülôk csoportos foglal-

kozása (28 pont)

A képzési program a területen mûködô 
védônôk, gyakorló házi gyermekorvosok 

és vegyes praxisú háziorvosok felkészíté sét 
szolgálja annak érdekében, hogy a külön-
leges élethelyzetben élô szülôk számára 
támogató csoportokat alapítsanak, vezes-
senek és tartsanak fenn. A szülô ritkán éli 
át, hogy hozzá hasonlóan mások is ne-
hézségekkel kerülnek szembe. Ez különö-
sen igaz az olyan speciális élethelyzetbe 
került családokra, akik a várandósság, 
gyermeknevelés során egészségügyi (pl. 
át mene ti vagy tartós betegség, fogyaté-
kosság) vagy szociális (hagyományostól 
eltérô – egyszülôs, mozaik, kisebbségi csa-
lád stb.) ne hézséggel, hátrányokkal küz-
denek. A csoportalakítás és -vezetés le-
hetôsé ge különösen értékes eszközt adhat 
az orvos és a védônô kezébe, amellyel 
egyszerre sok csa lád életét teheti élhe-
tôbbé, sok szülônek biztosíthat társas tá-
maszt szakszerû támogatást, sok gyermek-
nek válhatnak magabiztosabbá és kom-
petensebbé a  szülei. 

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

A továbbképzések országosan több cso-
portban, megyeszékhelyeken és Budapes-
ten kerülnek megszervezésre 2014. no-
vember és 2015. március között. Az 
úti költségen kívül minden térítésmentesen 
biztosított a résztvevôk számára, beleértve 
a szállodai ellátást, azaz a szállást és az 
étkezést is. 

A továbbképzések jellemzôi:
akkreditált, pontszerzô, ingyenes prog-
ra mok;
3 egybefüggô napon zajlanak a képzé-
sek, 7–20 fôs csoportokban;
mindegyik program tréningjellegû, az 
in teraktív oktatást követôen írásbeli 
teszt vizsgával zárul.

Mind a hat továbbképzésre tervezetten 
még nyáron a projekt képzésmenedzsment 
rendszerén keresztül történik a jelentkezés, 
amelynek részleteirôl elsôsorban a tiszti 
fôorvosok segítségével, illetve direkt, e-
mailes megkeresés alapján értesülhetnek 
majd az érdeklôdôk.

Amennyiben eljuttatná hozzánk elôze-
tes jelentkezési szándékát, esetleg bôvebb 
tájékoztató anyagot szeretne a projekt 
továbbképzéseirôl, kérjük, lépjen velünk 
kap csolatba a tovabbkepzesTAMOP614@
gyemszi.hu e-mail címen, vagy keresse kol-
légánkat, Horbász Rékát a +36 30 914 
7059 telefonszámon. További információ-
kat a www.gyermekalapellatas.hu honla-
pon talál.
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