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Dékáni Hivatal

Ígéretes nemzetközi kapcsolatot
alapoztunk meg
A Paris-Saclay University képviselőinek látogatása Karunkon

Március 10-én került sor a EUGLOH Alliance keretében Marie Gernigon és Christopher
Hautbois docens kollégák látogatására. A találkozó célja a két intézmény közti kapcsolat
kialakításán túl közös oktatási, kutatási programok és a jövőbeni hallgatói és oktatói
mobilitás előkészítése és elősegítése volt. A dékáni köszöntést és egyeztetést követően az
oktatási egységek mutatták be a kari képzési kínálat jellegzetességeit, a kapcsolódó kutatási
témákat, továbbá bemutatkozott a Nemzetközi Képzések Titkársága is. Kampusztúra
keretében gyakorlótermeink felszereléseit és a kutatásokhoz használt eszközeinket mutattuk
be a vendégeknek. A találkozót egy igazán jó hangulatú ebéddel zártuk.
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A közös munka eredményeként meghívást kaptunk a párizsi kollégák által tervezett
summer school programra, “the inclusion of children with special needs at school” témában,
amely programot előkészítő találkozóra májusban kerül sor, Párizsban. Karunkat Dr. Tobak
Orsolya tanszékvezető, főiskolai docens, Kácsor Norbert mesteroktató, Masa Andrea
mesteroktató, Dr. Joó Gabriella főiskolai docens és Kasza Blanka tanársegéd kollégák
képviselik.

Kutatási együttműködésre is érkezett felkérés és meghívás, Máthéné Köteles Éva
mesteroktatót az adaptált fizikai aktivitás témában, míg Dr. Domján Andrea főiskolai docenst az
„exergame-ek alkalmazhatósága az idősödő felnőttek esésprevenciójában” témában várják a párizsi
egyetem kollégái közös kutatási projektbe.
Dr. Domján Andrea főiskolai docens, általános dékánhelyettes, EUGLOH koordinátor
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I. ETSZK Kvízdélután
2022.március 31-én tartottuk meg az első, mentorhallgatók által szervezett ETSZK
Kvízdélutánt. Célunk egy barátságos, jó hangulatú délután eltöltése volt, valamint az,
hogy a hallgatóink megismerkedjenek más szakra járó társaikkal is. A játékra 9
csapatban, összesen 39 hallgató jelentkezett.
A felsőbb éves mentorhallgatók egy gólyával együtt szervezték meg a programot, ez az
együttműködés nagyon sikeresnek bizonyult. Szervezői oldalról is kellemes élmény volt a
felkészülés és a megszerzett tapasztalat, emellett a csapatoktól is sok pozitív visszajelzést
kaptunk.
A program szervezői és lebonyolítói Major Adrienn (III. éves védőnő), Trisz Tamara (III. éves
gyógytornász) és Sallai Pálma (I. éves gyógytornász) voltak.
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Beszámoló az EFOP-3.4.3-16-00014
pályázatról
Hivatalosan 2022. február végén zárult le „A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási
teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való
felkészülés jegyében” című EFOP-3.4.3-16-2016-00014 pályázat, melyben az Egészségtudományi
és Szociális Képzési Kar mintegy 70 munkatársa vett részt 5 alprojektben (AP) 2017 óta.
A hallgatói lemorzsolódást megelőző intézkedések részeként (AP1) bevezetésre kerültek a
rendszeres tanulmányi tájékoztatók az I. évfolyam hallgatóinak számára, kidolgoztuk és
bevezettük a karspecifikus bemeneti tudást felmérő teszteket humánbiológia és
társadalomismeretek témakörökben. Kibővült kapacitással működik azóta a Kar Hallgatói és
Információs Tanácsadó Irodája (HaITI), melyben ez idő alatt 198 hallgató vett igénybe egyéni
életvezetési tanácsadást, 509 hallgató kért egyéni tanulmányi tanácsadást és 23 fő jogi
tanácsadást. A kari hallgatói mentorképzésen 46 hallgató vett részt a pályázat ideje alatt, és
kialakításra került a kari mentorprogram is.
A
komplex
oktatási
innováció
és
szolgáltatásfejlesztés
jegyében
(AP2)
megszerveztük az új Képzési és Kimeneteli
Követelményekhez illeszkedő tanulási eredmény
alapú oktatás szempontjait és a korszerű
pedagógiai módszereket megismertető belső
képzéseket, melyen összesen 77 kolléga vett részt.
Ennek eredményeképpen minden szak minden
kurzusához megfogalmaztuk a tanulási eredmény
szemléletű tantárgyleírásokat magyar és angol
nyelven.
A
pályázat
nemzetköziesítést
támogató
alprojektjének (AP3) keretén belül lefordítottuk a
2018/19-ben elindult angol nyelvű ápoló és
gyógytornász
képzésekhez
szükséges
szabályzatokat, ügyrendeket, tanulmányi és
hivatalos nyomtatványokat, ismertetőket és a
honlapot.
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Ugyancsak ezen az alprojekten belül valósítottuk meg az oktató és a nem oktató kollégák angol
nyelvi kompetenciáinak fejlesztését is. Pályázati támogatással került sor három kolléga
utazására a Savonlinna-i South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XAMK) partner
egyetemre; három kárpátaljai vendégoktató fogadására a „Peremhelyzet vagy kiút - Diskurzus a
szociális munka kérdéseiről” című workshopra; valamint egy EU-s vendégoktató meghívására „A
szimulációs oktatás helyzete Magyarországon és Észtországban” című online workshopra.
Egészségnevelés területén (AP5) kidolgoztunk és bevezettünk 3 szabadon választható kurzust,
mely támogatja a hallgatók mentális egészségét és olyan technikákat tanít, mellyel
megelőzhetik a stressz okozta kiégést. A kurzusok címe: „Kortárs egészségfejlesztők képzése”, a
„Stresszkezelés tréning” és a „Hallgatói kiégés és tanulmányok iránti mutatott elkötelezettség
tréning”.
A digitális oktatás fejlesztése céljából (AP2, AP6) elkészült a Karon 83 db elektronikus illetve
digitális tananyag (3 db tanulási útmutató, 9 db jegyzet, 1 db példatár, 27 db olvasólecke, 43 db
videólecke), melyek elérhetők az SZTE Elektronikus Tananyag Archívumában és a kari honlapról
is (http://www.etszk.u-szeged.hu/oktatas/tananyagok/tananyagok).
Dr. Joó Gabriella, EFOP 3.4.3. pályázat kari altéma felelőse

Fotó: pexels.com
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Szakcsoporti híreink
Az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoport munkatársának, Dr. Nagyné Dr. Eördegh
Gabriellának a Szenzomotoros Kutatólaboratórium tagjaként egy elsőszerzős cikke jelent meg
a Neuroscience (IF: 3,59) című rangos idegtudományi folyóiratban „The influence of stimulus
complexity
on
the
effectiveness
of
visual
associative
learning”
címmel
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452222000367?via%3Dihub).
A közlemény a kutatócsoport által korábban használt asszociációs tanulást vizsgáló módszer
továbbfejlesztett, a bazális ganglionok működésére érzékenyebb kísérleti elrendezését
mutatja be egészséges felnőtteken.

Az Expertscape (Brendon McAdams and John Sotos, MD) PUBMED-alapú algoritmus értékelése
alapján több rangsor jelent meg az elmúlt 10 évben közölt publikációkat figyelembe véve. A
neurológia területéről a migrén kategóriában 224 hazai kutató neve került megemlítésre. A
listában a 8. helyen Dr. Nagy-Grócz Gábor, a 38. helyen pedig Dr. Körtési Tamás áll a 224
magyar kolléga között.
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IBRO Workshop és MITT konferencia
2022. január 27–28-án, Budapesten megrendezték a Magyar Idegtudományi Társaság (MITT)
konferenciáját, mely egyúttal nemzetközi IBRO Workshop is volt. Kolléganőnk, Dr. Nagyné Dr.
Eördegh Gabriella egy első, egy utolsó és két társszerzős poszterprezentációval vett részt. Az
egyik poszterprezentáció Rácz Viktória Fruzsina, II. éves ápoló szakirányos hallgatónk
elsőszerzős munkája. A poszterek címei a következők voltak:
Rácz, Viktória ; Tót, Kálmán ; Nagy, Attila ; Eördegh, Gabriella: Impaired multisensory integration
in pediatric OCD patients in association learning at behavior level
Eördegh, Gabriella ; Tót, Kálmán ; Kiss, Ádám ; Kelemen, András ; Nagy, Attila: Multisensory
information improves the performances in associative learning in healthy children
Hegedűs, András ; Tót, Kálmán ; Kiss, Ádám ; Nagy, Attila ; Eördegh, Gabriella ; Braunitzer,
Gábor: Visually guided associative learning and related memory processes in pediatric and adult
migraine patients
Tót, Kálmán ; Eördegh, Gabriella ; Kiss, Ádám ; Hegedűs, András ; Kelemen, András ; Kéri,
Szabolcs ; Nagy, Attila: The effect of stimulus complexity on acquired equivalence learning

Fotó: mitt2022
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A Kossuth Zsuzsanna Technikumból az ETSZK-ra
2022. január 27-én az Ápolási Tanszék képviseletében Bakó Pál tájékoztatást tartott a SZTE
Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola hallgatói számára tanulmányaik
folytatásának lehetőségéről Karunkon a kreditelfogadáshoz kapcsolódóan.
Mind a hallgatók érdeklődéséből, mind pedig az intézmény vezetésével történt egyeztetés
során világossá vált, hogy a jövőben várhatóan ebből az irányból is hallgatói létszámnövekedésre számíthatunk az ápolóképzésünkben.

Fotó: kossuthzs-szeged.edu.hu
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Nyílt napot tartottunk februárban
Az idei év elején sem maradhatott el a
Kari Nyílt napunk, melyen az Ápolási
Tanszék
képviseletében
Domonkos
Norbert és Bakó Pál tanszékvezetőhelyettesek nagy lelkesedéssel fogadták az
alap- és mesterképzés iránt érdeklődők
kérdéseit.
A második nyílt nap megrendezésére
online formában került sor 2022. február
5-én.
A Karon folyó képzések – mind az
alapképzések, mind a mesterképzés
szakirányainak – részletes bemutatását
követően interaktív formában nyílt
lehetőségük az érdeklődőknek betekintést
nyerni egy sürgősségi kórkép ellátási
folyamatába,
melyen
Bakó
Pál
tanszékvezető-helyettes vezette végig a
résztvevőket.
A menti.com-on kitölthető játékos teszt
pedig érdekességekre világított rá és
segített elmélyíteni a hallottakat.
Az Ápolási Tanszék különösen nagy hangsúlyt fektet az ápolásszakmai irányelvek
(Evidence Based Guidelines) és a bizonyítékokon alapú ápolás (Evidence Based Nursing)
mentén történő oktatásra, hiszen a legfrissebb, releváns kutatások és a bizonyítékokon
alapuló gyakorlat együttes alkalmazásával érhető el napjaink legmagasabb színvonalú ápolási
tevékenysége. A képzés felépítése kikövezi a hallgatók számára a kiváló szakemberré váláshoz
vezető utat, melyen végig haladhatnak. Teszi ezt nem csak elméleti órákkal, hanem a Tanszék
által élethűen kialakított és berendezett demonstrációs termekkel, melyek magas színvonalú
kialakítása alkalmas a gyakorlati ismeretek és manuális készségek elsajátítására.
Összegezve a Nyílt napon hallottakat, elmondhatjuk, hogy az Ápolási Tanszék az elhivatottak
számára, a szakma magasfokú művelése mellett kiváló lehetőséget biztosít a tanulásra.
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Új kollégák az Ápolási Tanszéken
Juhász Alexandra
2011 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar mentőtiszti szakirányán kezdtem
meg főiskolai tanulmányaimat, ahol 2017-ben mentőtiszt
BSc diplomát szereztem.
A képzésem alatt 2015-től 2017-ig segédápolóként
dolgoztam a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ –
I-es Belgyógyászati Klinika Intenzív osztályán.
Ezt követően az Országos Mentőszolgálat kötelékében
kivonuló mentőtisztként dolgoztam, majd a BácsKiskun Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán
helyezkedtem el vizsgáló mentőtisztként.
Ez idő alatt a betegvizsgálat mellett a feladataim közé tartozott a Medical Emergency Team
(MET) munkájának irányítása, a csapat koordinálása reanimáció és kritikus állapotú beteg
ellátása során.
Tanulmányaim folytatásaként a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának –
mentőtisztek részére is megnyitott – sürgősségi szakirányú, kiterjesztett hatáskörű okleveles
ápoló MSc képzésen vettem részt, ahol 2020-ban mesterdiplomát szereztem. Mesterképzésem
ideje alatt a Bács-Kiskun Megyei Kórház Ápolásfejlesztési Csoportjától kaptam felkérést, hogy a
csoport munkáját segítsem a sürgősségi osztály ápolói protokolljainak revizionálásával, melynek
örömmel tettem eleget.
2021 óta a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. – Neomedical Ambulance Service
Kft. mentőtisztjeként tevékenykedem, valamint a sürgősségi ellátás oktatási
tevékenységében is részt veszek.
2022 februártól a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
munkájába csatlakozom be, ahol igyekszem az eddig elsajátított tudást és sürgősségi
szemléletet a hallgatók fejlődésének szolgálatába állítani.
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Új kollégák az Ápolási Tanszéken
Szikszai Anita Gyöngyi
Szikszai Anita Gyöngyi vagyok, 1976. március 4én születtem Szentesen.
Egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem,
majd a szentesi kórház pszichiátriai osztályán
dolgoztam 2009-ig.
Időközben elvégeztem egy pszichiátriai
szakápoló tanfolyamot, 2002-ben pedig első
diplomámat
szereztem
meg
a
Pécsi
Tudományegyetem általános szociális munkás
szakán mentálhigiénés specializáción.
2013-ban kaptam kézhez az Ápoló Bsc
végzettségemet a Szegedi Tudományegyetemen miközben műveseállomáson,
illetve szociális otthonban dolgoztam.

Diplomámat ezután vezető ápolóként kamatoztattam, de miután megkezdtem
tanulmányaimat az APN képzés intenzív terápiás szakirányán, melyet sikeresen
elvégeztem 2020-ban, visszamentem dolgozni a szentesi kórház aneszteziológiai és intenzív
terápiás részlegére.
Rendkívül megtisztelő, hogy lehetőséget kaptam tudásom, tapasztalataim átadására egy
olyan nagy múltú intézményben, mint a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és
GYES-ről Képzési
visszatérve
háziorvosi
praxisban,
körzeti nővérként
folytattam
a pályafutásomat,
Szociális
Kara,
ahol magam
is elsajátítottam
az ápoló
hivatásomhoz
szükséges
ezen
a
területen
jelenleg
is
dolgozom.
2017-ben
az
APN
képzés
megjelenése
felkeltette
szakmai kompetenciák legjavát.
érdeklődésemet, és az akkor még csak Pécsett induló közösségi APN képzésre jelentkeztem,
majd 2019-ben sikeres államvizsgát követően közösségi APN szakápoló diplomát szereztem.
2020 augusztusától napjainkig az SZTE ETSZK Ápolási Tanszék mesteroktatója vagyok
félállásban. A szakmában eltelt évek alatt több továbbképzésen, tanfolyamon részt vettem.
Hivatásomnak érzem, hogy a Karon bevezetésre került közösségi APN képzés professzionális
tudást adjon, ezért tartom fontosnak, illetve elvárásnak magammal szemben, hogy mind az
oktatásban, mind a gyakorlatban aktívan tevékenykedjem. Célom a megszerzett elméleti
tudás integrálása a gyakorlatba közösségi területen, továbbá a hallgatók tanulmányainak
segítése mind BSc mind MSc szinteken.
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Endometriosis - Együtt könnyebb
Március az endometriosis betegség hónapja, és ez alkalomból 2022. március 24-én
szakmai rendezvényt tartottak a szegedi Katolikus Házban. Salamon Adrienn az “Együtt
Könnyebb” Női Egészségért Alapítvány elnöke nyitotta meg az eseményt, amelyen százan
vettünk részt.
12 éve alakult az Alapítvány, mely egy betegségen, műtéten átesett nő kezdeményezése volt,
aki rájött arra, hogy hazánkban alig beszélnek erről a betegségről, valamint nincs megfelelő
támogató háttér sem. Magyarországon 200.000 főre tehető azoknak a nőknek a száma, akik
ezzel a kórral kénytelenek együttélni. Az úgynevezett diagnosztikai késedelem hazánkban
általában 4-4,5 év.
Fontos hangsúlyozni, hogy nem normális dolog a fájdalmas menstruáció, ez mindenképp
tünet, a serdülők 2%-a krónikus kismedencei fájdalomról számol be. Társbetegségekkel is
járhat a megbetegedés, az oestrogen túlsúly miatt polypus, mioma, inzulinrezisztencia, nonhodgkin limfóma, rheumatoid arthritis és sclerosis multiplex fordulhat elő.
Az Alapítvány nagyon sokat tett azért, hogy 2019. január 1-je óta adókedvezményt
kaphassanak az alanyok, valamint több nőgyógyászati osztályon 15.000 forintos műtéti
csomagot adományoznak a rászorulóknak. Érzékenyítő foglalkozásokat tartanak cégek
számára, hogy elfogadóbbá, megértőbbé váljanak női munkatársaikkal szemben.
Kifejlesztettek egy LUCY nevű mesterséges intelligencián alapuló applikációt, amit, ha
rendszeresen vezet valaki, a tünetei alapján megjósolható a betegsége.

Fotó: Endometriózis Magyarország
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Továbbiakban Dr. Katona Renáta szülész-nőgyógyász, Dr. Fekete Zoltán szülész-nőgyógyász és
urológus, Dr. Dombi Edina alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, Dr. Belláné
Barabás Andrea (mesterséges megtermékenyítésben jártas biológus, meddőségi, reprodukciós
és örökbefogadási szaktanácsadó) és Ricz Dencs Tünde (mentálhigiénés szakember,
pszichodráma vezető, meseterápiás szakember - Kincskereső Meseterápiás Módszer, alkotófejlesztő meseterapeuta - Metamorphoses Meseterápiás Módszer, családterapeuta jelölt) egy
kerekasztal-beszélgetés keretén belül járták körül az endometriosis témakörét.
A résztvevők hangsúlyozták az életmódváltás szerepét a gyógyulás útján. Nincs kifejezett
étrendi ajánlás, de a makrobiotikus táplálkozás mindenképp előnyére válik a betegeknek.
Az első szegedi ENDO-KLUB 2022. március 29-én volt megtartva Békés-Tordasi Edit
vezetésével.

Mi a manó?
Szeged belvárosában, a Somogyi-könyvtár Stefánia Fiókkönyvtárában 2022. március 11-én
nyílt meg Karunk oktatójának a fotókiállítása. Dr. Rózsa Éva „Mi a manó” című kiállításán
ájtatos és más manókról készült képválogatás tekinthető meg. A kiállítás 2022. április 30ig, a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható.
A tárlaton a fotográfus 23 különleges fotón keresztül mutatja be az imádkozó sáskák
családjának egyetlen Magyarországon is fellelhető faját és annak néhány, távoli országokban
honos, különleges megjelenésű rokonát, mint például az orchidea manót. A természetfotók,
makrofotók mellett találunk egy nem szokványos képekből készült albumot is, mely egy 40
darabos természetfotóból készült kaleidoszkópot foglal magába.
A kiállításra szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki szeretne többet megtudni egy sok
tekintetben különleges rovarfajról és a természetfotózás egy másfajta látásmódjáról.
A kiállításra nem csak a felnőtteket várják,
a fotográfus és a könyvtár a gyermekekre is
gondolt, akik számára manós kifestők
készültek, és a kiállításhoz egy rajz- és
színezőverseny
is
társul,
melynek
részleteiről Rózsa Éva fotográfus közösségi
oldalán olvashatnak bővebben.

Fotó: Mi a manó?
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Mint-a-Parlament eredmények
A harmadéves védőnő hallgatók a 2021 őszén az Országgyűlés által meghirdetésre került Minta-Parlament versenyen eredményesen továbbjutottak, így személyesen fogják képviselni
Karunkat Budapesten májusban!

X. Neveléstudományi és Szakmódszertani
Konferencia
2022. január 14-15-én Dinnyés Katalin részt vett az International Research Institute s.r.o.
meghívására a Szlovákiában rendezett nemzetközi X. Neveléstudományi és Szakmódszertani
Konferencián. A konferencia végül online térben zajlott, az előadásokra és a szekcióülésekre a
Zoom felületén lehetett belépni.
Kolléganőnk a munkájában az érzékenyítő foglalkozások hatékonyságát tanulmányozta az
attitűdformálás vonatkozásában. A téma kifejtése során kifejtette és vizsgálta az érzékenyítő
foglalkozások jelentőségét, az azokon való részvételt, a szakmai beavatkozás lehetőségeit –
számos egyéb változó mellett. Az előadás anyagából sikeres publikáció kerül megjelentetésre
egy szakfolyóiratban.

14.

Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Szakmai műhelyeink
A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Szociális Munka és
Szociálpolitika Tanszéke 2022. február 3-án szakmai műhelyt szervezett, melynek témája a
2022. évi jogszabályváltozások, az ágazati bérhelyzet és az érdekvédelmi lehetőségek voltak.
Az április 8-ai műhelymunka témája az „Ukrajnai menekültválság hatása a szociális munkára és
az ellátórendszerre” volt, amelyen dr. Kovács Tímea, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje
mellett Dr. Nagy Terézia főiskolai docens és Bagi Brigitta – most végzett szociálpolitika
mesterszakos hallgatónk – tartottak előadásokat.
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Meleg Sándor lett az SzMME elnöke
A Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) 2022. január 28-i Közgyűlésén
három év időtartamra Meleg Sándor mesteroktatót választotta meg elnökének. Az SzMME az
egyik legrégebbi szociális szakmai szervezet, célja a szociális munka elismertségének,
társadalmi megbecsülésének növelése és a szociális munkások, szociális szakdolgozók szakmai
támogatása.

Segítség a menekülttáborokban
Az ukrán-orosz háború miatt elindult
menekülthullám
nemcsak
tárgyi
adományok gyűjtését tette szükségessé,
hanem hallgatóink bevonásra kerültek a
szegedi és domaszéki menekülttáborok
szakmai
munkájába
is:
játékos
foglalkozásokat
tartottak,
adományt
osztottak.
A
speciális
élethelyzetekre,
új
tapasztalatokra
Polacsek
Lajos
mesteroktató és Dr. Nagy Terézia főiskolai
docens készítette fel a hallgatókat.

Fotó: pexels.com
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Vendégként a Nagyváradi Partiumi Egyetemen
Héderné Dr. Berta Edina április 1-3. között a Nagyváradi Partiumi Egyetem Gazdaság és
Társadalomtudományi Kar vendégeként tartott előadásokat és szemináriumi foglalkozásokat a
Humántudományi Tanszék szociális munka alapszakos hallgatói számára.

A pandémia hatása az idősebb korosztályra
Polacsek Lajos mesteroktató közreműködött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a
kecskeméti Szakképzési Centrum falu- és tanyagondoki képzésében. 2022. március 23-án
előadást tartott "A pandémia hatása az idősebb korosztály szociális, családi, közösségi életében"
címmel a kecskeméti Hírös Agórában.
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Tanszékünk oktatóinak kongresszusi
részvételei/előadásai
A tanév kezdetén, az ERASMUS mobilitás keretében, prof. Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár és
Dr. Belényi Emese egyetemi adjunktus (Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad) tartottak
előadásokat
és konzultációkat
a Szociális
Munka
és Szociálpolitika
oktatóiAndrea,
és hallgatói
Máthéné Köteles
Éva, Dr. Ábrahám
Judit
Erzsébet,
Dr. VágvölgyiTanszék
Anna, Korom
Szálka
számára
a
romániai
szociális
ellátórendszerről,
valamint
a
szociális
munka
fogyatékossággal
Brigitta, Dr. Barnai Mária, Dr. Bilicki Vilmos, Dr. Lengyel Csaba, Dr. Kósa István
élőkkel
témakörben.
Első tapasztalatok
kardiometabolikus betegek kombinált tréning és táplálkozás monitorozásával
Orvosi informatika. A XXXIV. Neumann Kollokvium (2021.12.03-04, Veszprém) konferenciaNovember
Dr. Vida
online előadást tartott
az (2021)
„Érmepp.
két71-76.
oldala – Elmélet és
kiadványa: 5-én
Neumann
JánosAnikó
Számítógép-tudományi
Társaság
gyakorlat a misszióban, diakóniában és szociális munkában” c. nemzetközi tudományos
műhelyen, melyet a Komáromi Selye János Egyetem szervezett. Az előadáson a haza szociális
felsőoktatás helyzetét tekintette át.
Dr. habil. Nagy Edit és Dr Finta Regina a Breathing and postural control című webináriumon
előadást tartott angol nyelven a lengyel Bobath csoport felkérésére március 16-án.
Az előadásaik címe:
Dr. Regina Finta PhD
Changes in functional capacity as a result of diaphragm training in low back pain patients
Dr. habil. Edit Nagy PhD
The effect of a short breathing intervention on postural control and heart rate variability
A webináriumot Dr. Nagy Edit és Dr. Agnieszka Śliwka IBITA country representative (Department
of Rehabilitation in Internal Diseases, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical
College) szervezte.
A webinárium során felmerült a további lehetséges kutatási partnerség kérdése is.
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Fizioterápia 2021/4 számában megjelent cikkeink
A tanév kezdetén, az ERASMUS mobilitás keretében, prof. Dr. Flóra Gábor egyetemi tanár és
Dr. Barnai
Belényi Mária,
Emese Máthéné
egyetemi Köteles
adjunktus
(Partiumi
Egyetem,
Nagyvárad)
tartottak
Éva,
Korom Keresztény
Andrea, Pozsár
Eszter,
Dr. Vágvölgyi
Anna,
előadásokat
és
konzultációkat
a
Szociális
Munka
és
Szociálpolitika
Tanszék
oktatói
és
hallgatói
Dr. Ábrahám Judit Erzsébet, Dr. Domján Andrea, Dr. Kósa István
számára
a romániai
szociális
ellátórendszerről,
valamint aa szociális
A metabolikus
szindróma
rizikófaktorainak
vizsgálata:
has/törzsmunka
arány fogyatékossággal
összefüggése az
élőkkel témakörben.
abdominális
zsírtömeggel
FIZIOTERÁPIA: 30 (4) pp 17-23 (2021)
November 5-én Dr. Vida Anikó online előadást tartott az „Érme két oldala – Elmélet és
gyakorlat a misszióban, diakóniában és szociális munkában” c. nemzetközi tudományos
műhelyen,
melyet aÉva,
Komáromi
Selye János
Az előadáson
haza szociális
Máthéné Köteles
Korom Andrea,
Dr. Egyetem
Vágvölgyiszervezett.
Anna, Dr. Ábrahám
JuditaErzsébet,
Szűcs
felsőoktatás
helyzetét
tekintette
át.
Mónika, Dr. Domján Andrea, Dr. Barnai Mária, Dr. Kósa István
Telemedicina használata a fizioterápiában: Metabolikus szindrómás betegek 12 hetes otthoni fizikai
tréningjének monitorizálása, kutatásunk és részeredmények bemutatása
FIZIOTERÁPIA: 30 (4) pp 3-10 (2021)

Kasza Blanka Bernadett, Dr. Finta Regina, Dr. Domján Andrea
Egyszeri edukáció hatása a fiatal felnőttek derékfájdalommal kapcsolatos ismeretire
FIZIOTERÁPIA: 30 (4) pp 11-16 (2021)

Bohusné Taba Adrienn Edina, Dr. Nagy Edit
Van-e létjogosultsága az online gyógytornának?
FIZIOTERÁPIA: 30 (4) pp 24-29 (2021)

Fotó: gyogytornaszok.hu
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FizioPéntek online szakmai délután
Karunk Fizioterápiás Tanszékének oktatói, 2022. február 4-én, a Magyar GyógytornászFizioterapeuták Társasága által szervezett FizioPéntek elnevezésű havi rendszerességgel
jelentkező online szakmai délutánon vehettek részt előadóként.
A 14. FizioPéntek témája a gerincfájdalomhoz, stabilitás és poszturális kontrollhoz
kötődött, mely témában előadást tartottak:
Dr. Finta Regina, főiskolai docens – A belégzőizom tréning hatása a funkcionális kapacitásra,
derékfájdalommal küzdő egyéneknél
Szilágyi Levente, mesteroktató – A légzőizom tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s
betegeken
Kasza Blanka, tanársegéd – A derékfájdalom előfordulásának vizsgálata fiatal felnőttek körében
Dr. Nagy Edit, főiskolai tanár – A különböző szenzoros információk hatása a poszturális kontrollban

Fotó: gyogytornaszok.hu
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Fizioterápiás Tanszék új oktatóinak bemutatkozása
Juhász Orsolya
Gyógytornász oklevelemet 2013-ban szereztem.
2013-tól a Kecskeméti Fürdő Gyógyászatán dolgoztam
gyógytornászként,
elsősorban
subaqualis
torna,
elektroterápia, egyéni és csoportos torna szerepelt a
profilunkban. Majd 2016-tól a Class-Dizájn Med Kft.
alkalmazásába álltam, házi otthonápolás keretében
gyógytorna tartása volt a feladatom. Ennek során számos
diagnózissal találkoztam.
2017-ben és 2019-ben születtek meg a gyermekeim, néhány
évig velük voltam otthon.
2021 őszi félévtől óraadó oktatóként segítettem a
Fizioterápiás Tanszék munkáját, majd a 2021/2022 tavaszi
félévtől lehetőségem volt teljes állásban csatlakozni a
Tanszékhez.

Tanszék régi-új oktatójának bemutatkozása:
Kheimel Evelin
Dr. Kádas Éva Ildikó
2019-ben gyógytornász oklevelet szereztem a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi
oklevelet
ésGyógytornász
Szociális Képzési
Karán. 1986-ban, humánkineziológus egyetemi oklevelet pedig 2001-ben
szereztem.
Ezután a Bajai Szent Rókus Kórház Központi fizio-, és mozgásterápia osztályán dolgoztam,
1994-benellátáson
univ. doktori
fokozat
megszerzésére
került sor, 1998-ban IFOMT ortopédiai
Járóbeteg
kívül osztályos
feladatokat
is elláttam.
manuálterápiás
rendszerében
nemzetközi
manuálterápiás
vizsgát tettem.
2022 februárjától
egyéb oktatást
segítő
szakmai munkatársként
kezdtem el dolgozni a
1986-tól folyamatosan
Fizioterápiás
Tanszéken. gyógytornászként dolgoztam mozgásszervi klinikai területeken. Részt
vettem a szegedi gyógytornász szak alapításában (1990), alapozó mozgásszervi tantárgyakat és
mozgásszervi klinikai tantárgyak fizioterápiás vonatkozásait oktattam. 2004-től az Anna Fürdő
Gyógyászati Részlegének vezetőjeként dolgoztam, 2021 október közepétől volt lehetőségem
ismét bekapcsolódni a Fizioterápiás Tanszék munkájába mesteroktatóként.

21.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük a beszámolókat, amelyek Karunk közösségének változatos
és eredményes munkáját tükrözik!
A szakmai - tudományos - közéleti tevékenységhez töretlen
lelkesedést és elkötelezettséget kívánunk a következő hónapokban is!
Köszönet illeti Kisföldi Diánát a Kari Hírmondó szerkesztésért és a
tetszetős kivitelezésért!

Héderné dr. Berta Edina

Dr. Domján Andrea
Dr. Nagy-Grócz Gábor

