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A könyvről: 

 

A családalapításra, szülőségre felkészítés nagyon szép, de nem könnyű feladat. A nehézség forrása, hogy 

elkerülhetetlen a téma multidiszciplináris szemléletű szakmai megközelítése, a szakember részéről a téma alapos 
ismerete, a komplex tudás és a holisztikus személet. Mindezek mellett az sem könnyű, hogy bármilyen hosszú 
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ideje is dolgozik egy szakember a családokkal, soha nem találkozik két egyforma családdal. Sokáig váratott 
magára a most kezében tartott, hiánypótló jelleggel íródott könyv, melynek célja, hogy a családot alapító 

párokkal, első gyermeket váró szülőkkel foglalkozó, a sikeres családalapításra és gyermekvállalásra őket 
felkészítő szakemberek mindennapi szakmai munkáját segítse, a szakemberek házikönyvtárába kerüljön. A 

könyv szerzője védőnő, pedagógia szakos bölcsész, családterapeuta, mediátor. A Széchenyi István Egyetem 
Egészségtudományi Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens. A könyvben 6 táblázat és 22 ábra 

segíti a megértést, mind a hat fejezet végén „Gondolkodtató kérdések és feladatok” találhatók, valamint a további 
tájékozódást segíti a több mint 130 irodalmi hivatkozás. Ajánljuk e könyvet mindazon szakembereknek, akik a 

témával hivatás szerűen foglalkoznak: egészségügyi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szakembereknek, 

pedagógusoknak, felsőoktatásban oktatóknak és azoknak, akiknek jövőbeni terveik között szerepel, hogy 
belevágjanak ebbe a nagyon szép szakmai munkába. 
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A Szerzőről: 
 

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna 
védőnő, pedagógia szakos bölcsész, családterapeuta, mediátor 

 
A Széchenyi István Egyetem Egészségtudományi Tanszékének tanszékvezetője, habilitált egyetemi docens, 

a győri Egészségügyi Gondozás és prevenció BSc képzés és a védőnői szakirány megalapítója. Csaknem 30 
éve dolgozik felsőoktatásban, fő kutatási és oktatási területe a szülőségre felkészítés, a gyermekvárás és a 

nevelés, a családi krízisek megelőzése és a gyermekvédelem. Családterapeutaként több mint 20 éve 

foglalkozik gyermeket váró és nevelő, párkapcsolati krízisben levő párokkal, váló félben levő szülőkkel, 
krízisbe került beteg gyermekekkel és családjaikkal. Ez idő alatt több mint 600 család sikeres 

családterápiáját vezette. Szakmai szervezetek tagja, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság 
vezetőségi tagja. Számos könyvfejezet, könyv, tankönyv és szakmai publikáció szerzője. 

 
 
 

További kiadványainkról bővebb információ található a honlapunkon: www.springmed.hu 

 

Terjesztés: 
A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg a internetes webáruházunkban és közvetlenül a kiadótól 

info@springmed.hu és www.springmed.hu 
 

A könyv kapható még az orvosi könyvesboltokban, a Libri és Líra nagyobb könyvesboltjaiban és 
webáruházaiban. 

 
Látogassa meg webáruházunkat, ahol a SpringMed kiadványokat 20% kedvezménnyel rendelheti meg! 

Iratkozzon fel a hírlevelünkre, hogy könyvakcióinkról közvetlenül értesülhessen!  

www.springmed.hu és www.springmedkonyvaruhaz.hu 


