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Örömmel értesítjük, hogy a SpringMed Kiadó  

SpringMed Szakdolgozói Könyvtár® sorozata 

új kötettel bővült 

 

Soósné Dr. Kiss Zsuzsanna: 

Gyermeket váró párok kézikönyve  

Leendő szülők és az őket felkészítő 

szakemberek részére 
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 Ragasztókötött, 160 oldal  
Ár: 4500 Ft 

ISBN: 978-615-6337-44-3    

PDF: 978-615-6337-45-0 
 

A sikeres családalapítás és csecsemőnevelés nemcsak a szülők szeretetén, hanem tudásán, felkészültségén is 

alapul. A sikerhez vezető út nem titok! A könyv bevezeti Önöket a családi élet világába, a várva várt 

gyermek érkezésétől az első hat hónapon át! Segít megértetni az első gyermek érkezésével kapcsolatos 

változásokat a párkapcsolatukban, a rokonsági viszonyokban. Igaz családi történetek bemutatásával 
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érzékelhetik ezen időszak nehéz helyzeteit. 11 ábra és 14 táblázat segíti az első hat hónap teendőinek 

megértését. Csaknem 50, babaápolással kapcsolatos szituációs helyzet bemutatása után döntési helyzetekbe 

kerülve kell kiválasztani és utána leellenőrizni, hogy Önök mit és hogyan tennének a csecsemőjükkel.  

Bemutatja azokat a szakembereket, akik az Önök segítségére lesznek. 

 

Tartalomjegyzék: 
1. Családmodellek, családalapítás a 21. században 

2. Változások a családalapítás és az első gyermek megszületése idején 

3. Az új szülők feladatai 

4. Felkészülés a családalapításra és a gyermekvállalásra 

5. Párból családdá válunk 

6. Szülői teendőink az első hat hónapban 

7. Hol tartok a családalapításra, szülőségre felkészülésben? 

8. A csecsemő fejlődése a születéstől az első 6 hónapon át A „Gyermeket váró párok kézikönyve”, a nagy 

sikerű „A sikeres családalapítás többé nem titok” címmel megjelentetett könyv bővített, frissített kiadása, 

amely egyedi, izgalmas, elgondolkodtató minden gyermeket váró család és az őket felkészítő szakemberek 

számára. 

 
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 


