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Kedves Védőnők, leendő és jelenlegi Kollégáim, 

Oktatótársaim! 

 
                                                    

Nagy öröm számomra, hogy az álom ebben az évben valóra vált, elindulhattak útjukon az első 

védőnőhallgatók a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar Egészségtudományi 

Tanszékén.  

Az elmúlt egy évben nagyon sok minden történt nálunk, velünk. Megvoltak az első felvételi vizsgák, a 

Gólya tábor, majd szeptemberben húsz hallgató kezdte meg tanulmányait az első évfolyamon. Túlvagyunk 

az első és második szemeszteren, úgy tűnik az évfolyam sikeresen vette az akadályokat. Hallgatóink 

megtanultak nálunk egyetemi polgárként élni, felsőoktatásban tanulni, ZH-kra, vizsgákra készülni és 

vizsgázni, egy egyetemi közösség részévé válni. Betekintést nyertek az alapozó-, társadalom-, bölcsészet-

, és egyéb tudományokba és a védőnői szakmai munka világába is. A Covid-pandémia okán hamar 

megismerkedtek az egészségügy belső világával, egy olyan, az egész országot, családokat, időseket, 

felnőtteket és gyermekeket nem kímélő, mindenki számára új élethelyzetben, amire szakmailag, első 

évfolyamos egészségtudományi hallgatóként még nem voltak felkészülve, mindemellett méltón helyt 

álltak. Egy előre nem tervezett feladatot végül felvállalva, együtt örülhettünk két védőnőhallgató országos 

Védőnőhallgatói TDK Fórumon (Miskolci Tudományegyetem Egészségtudományi Kar) elért különdíjjal 

jutalmazott eredményének. Sok munkával telt az év, van minek örülni, ünnepelni ezen a napon. 

A Védőnők Napján köszönetet mondok mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a fentiekhez, és 

a szakma gyakorlóinak, képviselőeinek, a hallgatóknak jó egészséget, hivatásuk gyakorlásához sok 

sikert kívánok! 

 

Soósné Dr. habil. Kiss Zsuzsanna PhD 

tanszékvezető egyetemi docens, 

Egészségügyi Gondozás és prevenció szak, védőnő szakirányfelelős 
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Kedves Védőnő Kollégák, Oktatók, 

Védőnő Hallgatók! 
 

 
 

 

 
       

Minden nap boldogsággal tölt el, hogy az egyik legszebb, Magyarországon 107 éve fennálló, 

hungarikumként megbecsült hivatást tudhatom magaménak. 

 

Kiemelt fontosságú és felbecsülhetetlen értékű a Védőnői Szolgálat. 

A születés csodája különleges pillanat egy család életében. Védőnőként e csodának részesei, majd a jövő 

nemzedéke egészséges, kiegyensúlyozott felnövekedésének aktív segítői lehetünk. A „nemzedékeken 

átívelő bizalom”, amely a védőnők felé irányul a családok részéről, egyedülálló, Ünnepelendő! 

 

Szakmánk utánpótlásáról gondoskodnunk kell. 

Hivatásunk szépségét feladatunk megismertetni minél több fiatallal. 

2021. évben sikeresen elindult Győrben is a védőnőhallgatók képzése. Örömmel és büszkeséggel tölt el, 

hogy meghívott vendégként bemutatkozhattam az első évfolyamnak a Védőnői módszertan alapjai, 

obszerváció c. tantárgy keretében. Nagy élmény volt számomra a nyitottságuk, érdeklődésük a védőnői 

szakma iránt. 

Köszönöm Soósné Dr. habil. Kiss Zsuzsanna tanszékvezető asszonynak a meghívást, és munkájukhoz az 

elkövetkezendő években sok sikert, kitartást kívánok. 

 

Védőnők Napján minden aktív és nyugdíjas kolléganőt, oktató és hallgató védőnőt szeretettel köszöntök 

és jó egészséget, sikert és örömöt kívánok mindennapjaikhoz. 

Jelencsicsné Nagy Enikő 

járási vezető védőnő 

GYMSM KH Győri Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály  
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                 Kedves Oktatóink! Kedves Védőnők! 

                       Kedves Védőnő Hallgatók! 
 

 
2021. szeptember 6-án indult el egyetemünkön a védőnőképzés, 20 hallgató kezdhette meg tanulmányait az első 

évfolyamon.  

Már az első félévben az alapozó tantárgyak mellett betekintést nyerhettünk a szakmába a védőnő módszertan 

tantárgy keretében. Ez nagyon meghatározó élmény volt számunka, hisz ezáltal egy pozitív megerősítést kaptunk, 

hogy jó helyen vagyunk, jó szakmát választottunk.  

Megtiszteltetés egy olyan szakmát tanulni, mely a világon egyedülálló és hazánkban hungaricummá minősített 

hivatás. Kiemelt fontosságú és felbecsülhetetlen érték az egészség. Ugyan az elmúlt 107 év alatt rengeteget változott 

a védőnők feladata, de prevenciós tevékenységük nélkülözhetetlen és egyedülálló.  

Az egyetem oktatói magasan kvalifikált, szakmájuk elismert képviselői. Az Tanszék oktatói fontos feladatuknak 

tartják a hallgatók sikeres tanulási támogatását, tudományos munkájuk támogatását. Ennek köszönhetően a tavaszi 

félévben két hallgató, Erdélyi Anna és Magyari Antónia már első éves védőnőhallgatóként sikeresen képviselte 

egyetemünket a IV. Védőnői Tudományos Diákköri Fórumon és Találkozón a Miskolci Egyetemen. Jómagam 

végzett diplomás ápolóként lehetőséget kaptam, hogy a tavaszi félévben a védőnők ápolástan gyakorlatát 

demonstrátorként segítsem. Csodálatos érzés volt demonstrátorként megélni, megtapasztalni, és részese lenni 

annak, amikor egy gimnáziumból érkezett, egészségügyi tanulmányokkal nem rendelkező hallgató, életében először 

hallja vérnyomásmérés alkalmával a Korotkov-hangokat, vagy először „ad be egy injekciót”. Az az öröm, 

boldogság, amit akkor az arcukon láttam, engem is örömmel töltött el. Nagyon hálás vagyok, hogy ennek részese 

lehettem. 

A védőnőképzés első győri évfolyamának a tanulás, a vizsgák mellett sok egyetemi élményben is része lehetett, jó 

volt megélni ezt az évet ebben az egyetemi támogató környezetben. 

A Védőnők Napján oktatóinknak és minden védőnőnek jó egészséget és munkájukhoz további sok sikert 

kívánunk! 

A hallgatók nevében: 

Dr. Némethné Boldizsár Erzsébet 

I. éves védőnőhallgató, demonstrátor,  

Diplomás ápoló (BSc) 
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Magyari Antónia I. évfolyamos védőnő hallgató különdíjas (Nemzeti Népegészségügyi Központ) TDK előadása  
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Erdélyi Anna I. évfolyamos védőnő hallgató TDK konferencia különdíjas előadása  
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