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Rendhagyó, a modern digitális kor igényeit  

kielégítő módot választott a Műszaki Kiadó új  

Gondozástan című kiadványa publikálására:  

a könyv az OK! online könyvek internetes felületen 

érhető el. Az ötszerzős kötetet az egészségügyi  

szakmacsoporton belül tanulóknak és dolgozóknak 

hozták létre, de azok ismereteit is kiegészítheti, akik 

a szociális ágazatokban helyezkedtek vagy helyez-

kednének el, valamint gyermekekkel foglalkoznak. 

A kiadvány az emberi élet szakaszait mutatja  

be részletesen a gyerekvállalás gondolatának  

megszületésétől a csecsemőkoron át egészen az 

időskorig. A korábbi változat két olyan fejezettel  

bővült, amelyek a gondozás szociális hátterébe 

nyújtanak betekintést. 

A kötet a gondozás formáinak, sajátosságainak  

bemutatásával kezdődik, majd a szülővé válás,  

családtervezés és szülés, születés folyamatát  

járja körül. Ettől kezdve életszakaszok szerint  

megtalálunk mindent, ami az ember biológiai,  

lélektani és társadalmi fejlődésével, fejlesztésével 

és az ezekhez kapcsolódó gondozási ismeretekkel 

kapcsolatos. A tankönyv rendkívül behatóan  

foglalkozik a születéstől három éves korig tartó  

időszakkal, hiszen ekkor elengedhetetlenül fontos 

fejlődési szakaszokon megy keresztül az ember. 

Emellett részletesen tárgyal olyan témákat is,  

amelyek kitűnően egészítik ki a tananyag alapjait:  

figyelmet fordít az egészséges életmód kialakítására 

és megtartására, az azt meghatározó és befolyásoló 

tényezőkre. Feltűnnek még a testi és lelki  

zavarok, az egészséget károsító életformák,  

a férfi és női szerepek, valamint az aktív felnőttlét 

kialakítása.  

Nemcsak szövegrészek frissültek az új kiadványban, 

hanem a kísérő szemléltető képek és magyarázó  

ábrák, táblázatok is. A legfontosabb újdonság  

azonban a két új fejezet: Az akadályozott ember 

gondozását ismertető rész olyan kérdésekkel  

foglalkozik, mint a betegséggel vagy fogyatékkal 

élők akadályozottsága, életük fizikai és morális  

akadálymentesítése. A modern családtudományi  

és gyermekvédelmi tudnivalókat ismertető utolsó 

rész pedig megfelelő alapot ad a gyermekek sikeres 

gondozásához és neveléséhez. 

Összegzésül megállapíthatjuk, hogy az MK-6610  

kiadói kódú könyv – amely nyomtatásban a  

tankönyvvé nyilvánítási eljárás sikeres lezárulta után 

jelenik majd meg – széleskörű áttekintést  

ad az emberi élet minden momentumára vonatko-

zóan, mind testi, mind lelki, mind szociális  

szempontból, így minden bizonnyal hozzájárul majd 

a szakemberek hatékonyabb, minőségi felkészülé-

séhez, és méltán szolgálja a családok és gyermekek 

egészségét. 

A könyv elérhető a www.okkonyvek.hu oldalon. 
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