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A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott 
szakdolgozati és TDK témák 

 
Ápolás és betegellátás szak – Gyógytornász szakirány 

 
TDK témák választásának határideje: 2016. április 01. 

Szakdolgozati témaválasztás határideje: 2016. január 15. 

 
ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI TANSZÉK 

 
Prof. Dr. Barkai László tanszékvezető egyetemi tanár 

1. Kardio-metabolikus kockázat felmérése egyetemi hallgatók körében  
 
Dr. Csiba Gábor főiskolai docens 

1. Ki álljon a kórházi vezetés élén?  
2. A turizmus és az egészségügyi intézmények kapcsolata (egészségturizmus) az észak-

magyarországi régióban 
3. Manageri képességek szükségessége, feladatai az adott szakterületen 
 
Dr. Dózsa Csaba egyetemi docens 

1. Népegészségügy – szervezeti innováció: Egészségfejlesztési Irodák (EFI-k) szerepe és lehe-
tőségei a hazai egészségügyi ellátórendszerben. 

2. Egészségturizmus szolgáltatásainak fejlesztése egészségügyi intézményekben 
3. Egészségturisztikai és gyógyturisztikai szolgáltatások fejlődése és elemzése hazai gyógyszál-

lókban 
4. Integrált ellátó szolgálatok, multidiszciplináris teamek működése a krónikus betegség-

gondozási programokban. 
5. Modellkísérlet az alapellátásban: svájci támogatású praxisközösségi modellprogram hatásai-

nak elemzése és fenntarthatóság vizsgálata 
6. Kiegészítő egészségbiztosítások elemzése 
7. Magán-szolgáltatások térnyerésének és jellemzőinek elemzése (főleg Magyarországon). 
8. A sürgősségi ellátórendszer vagy a rehabilitációs ellátórendszer fejlődése a hazai és az euró-

pai Uniós támogatási programok tükrében 
9. Struktúra-átalakítás a hazai egészségügyben, a kórház centrikusság csökkentése érdekében - 

hatékonysági tartalékok, intézményi profilváltások elemzése 
10. A járóbeteg szakellátás változó szerepe az egészségügyben, valamint kórházi ellátásokat 

kiváltó ellátási formák vizsgálata (egynapos sebészet, kúraszerű ellátások, nappali kórház, 
otthoni szakápolás) 

11. Finanszírozási technikák, ösztönzők elemzése a hazai egészségügyi rendszerben (fejkvóta, 
vagy HBCS, vagy napidíj, vagy tételes finanszírozás) 

12. Betegelégedettség és hozzáférési esélyek elemzése a hazai egészségügyben 
13. Humánerőforrás helyzet és humánerőforrás menedzsment az egészségügyben, országos 

adatok és esettanulmányok alapján 
 
Dr. Lukács Andrea adjunktus 

1. Krónikus betegek és egészségesek életminőségének vizsgálata 
2. Krónikus betegek és egészségesek fizikai aktivitásának vizsgálata  
3. Krónikus betegek és egészségesek fizikai fittségének vizsgálata  
4. Egészségmagatartás vizsgálat 
5. Új fogyasztói irányok az egészségturizmusban 
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Mándy Zoltán tanársegéd 

1. Informatika az egészségügyben  
 
Mató-Juhász Annamária tanársegéd 

1. Egészségmarketing , az egészségtudatosság fokozása 
2. Fogyasztói magatartás az egészségpiacon 
3. Viselkedéskultúra az egészségpiacon 
4. Piacelemzés az egészségügyi intézményekben, és/vagy egészségturisztikai szolgáltatóknál 
5. Marketing,  marketing stratégia az egészségügyi intézményekben, és/vagy egészségturiszti-

kai szolgáltatóknál 
6. Egészségtudatos magatartás a turizmusban 
7. Wellness szolgáltatások a turizmusban 
8. Gyógyszolgáltatások a turizmusban 
9. Állatasszisztált terápia az egészségturizmusban 
 
Nyerjákné Sári Róza óraadó 

1. Természetgyógyászat lehetőségei a konvencionális medicinában  
 
Dr. Szalkai Iván óraadó 

1. Az adaptációs mechanizmus fokozása, mint a gyógyítás egyik alapeleme  
2. A dosa elmélet, mint ősi genetikai elmélet tudományos magyarázata  
3. Az indiai fűszerek, mint a gyógyítás alapeszközei 
4. Az időskori mentális és fizikális állapot felmérése, javítása 
 
Dr. Valikovics Attila egyetemi docens 

1. Parkinson betegek gondozása, rehabilitációs lehetőségei 
2. Stroke betegek logopédiai kezelése. 
3. Sclerosis multiplexes betegek modern terápiás lehetőségei. 
 
Prof. Dr. Winkler Gábor egyetemi tanár 

1. 2-es típusú cukorbetegség megelőzésének lehetőségei  
2. A 2-es típusú cukorbetegség népegészségügyi jelentősége 
3. Az étkezési kultúra szerepe a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében 
 
 

FIZIOTERÁPIÁS INTÉZETI TANSZÉK 
 
Dr. Velkey Imre tanszékvezető főiskolai tanár 

1. A gyermekkori fejfájás gondozása 
2. Magyarországon alkalmazott neurohabilitációs módszerek 
 
Abdul-Kareem Adel gyógytornász (óraadó) 

1. Fizioterápia a neurológiai kórképekben 
 
Dr. Baffi Istvánné  

1. Fizioterápia szerepe a reumatológiában 
 
Breznai Annamária gyakorlati oktató 

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája 
2. Hospice szemlélet 
3. Intim torna prevenciós szemmel 
4. Esélyegyenlőség 
5. Lymphoedema fizioterápiája 
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6. Utókezelés intézetben és otthonápolásban 
7. Fizioterápia a Hospice osztályon 
8. Welness szolgáltatások rendszerei 
 
Juhász Eleonóra tanársegéd 

1. Komplex terápiák eredményességének mérése fizioterápiás módszerekkel 
2. Állóképességi tréning kidolgozási szempontrendszere különféle kórképek esetén 
3. Állóképesség-fejlesztő módszerek összehasonlító vizsgálata 
4. A szpeleoterápia helye a terápiás palettán hazai és nemzetközi kitekintésben  
5. Adatfeldolgozás a fizioterápiai témájú kutatásokban 
 
Kató Csaba gyakorlati oktató - Dr. Baffi Istvánné gyógytornász (óraadó) 

1. Gyógytornász szerepe a kardiológiai rehabilitációban 
 
Kató Csaba gyakorlati oktató 

1. Speciális erősítés és koordináció fejlesztés a mobilizáció során 
2. Az elhízás, mint civilizációs ártalom komplex megközelítése 
3. Egészségügyi kockázatok észlelése a gyógytornász tevékenység során 
4. A gyógytornász szerepe és lehetőségei a belgyógyászati betegek körében végzett beteg-

edukációban 
5. Alsó végtag amputáció utáni komplex rehabilitáció 
6. Mozgássérültek helyváltoztató mozgásainak tanítása, ezek hatékonyságának mérése 
 
Kiss-Kondás Dóra gyakorlati oktató   

1. Komplex terápiák hatékonyságának vizsgálata fizioterápiás módszerekkel 
2. Fizioterápia szerepe a pulmonológiai betegségek kezelésében 

 
Koppányné Szendrák Mária gyakorlati oktató   

1. Mozgásszervi betegségek fizioterápiája 
2. A masszázs szerepe a mozgásszervi betegségek kezelésében 
3. Neuroterápia alkalmazási lehetőségei 
4. Mozgásszervi panaszok felmérése és elemzése fiatal felnőtt korban 
5. Fizioterápia alkalmazása a gyakorlatban 
6. Mozgásszervi elváltozások felmérése gyermekkorban 
7. Lágyrésztechnikák alkalmazása mozgásszervi panaszok kezelésében  
8. Mozgásfejlődés életkorfüggő változásainak vizsgálata 

 
Lebenszkyné Szabó Tünde gyakorlati oktató 

1. Krónikus fájdalom terápiája a hétköznapi gyakorlatban 
2. Rehabilitációs célok megvalósítása mozgásszervi kórképek kapcsán 
3. Traumás sérülést követő konzervatív vagy posztoperatív kezelés 
4. Prevenciós lehetőségek népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések esetén 
5. A gyógytornász-beteg vagy a gyógytornász és más egészségügyi dolgozók kapcsolatának vizs-

gálata 
6. Fizioterápiás dokumentáció 
7. Alternatív segítő módszerek a gyógytorna hatásosságának fokozására 
 
Lénárt Miklósné fizioterápiás asszisztens (óraadó) 

1. Elektroterápia és elektrodiagnosztika 
 
Dr. Peja Márta professor emerita 

1. Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerekre  
2. Roma és nem roma 10-14 éves korú gyermekek mozgás státusának összehasonlító vizsgálata 
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3. Mozgáskorlátozott gyermek életminősége 
4. Tartáshibák és életmód általános iskolások körében 
5. Hydroterápia és úszás szerepe a rehabilitációban 
6. Halmozottan fogyatékos gyermekek komplex rehabilitációja  
7. Krónikus belgyógyászati betegek komplex rehabilitációja gyermekkorban 
8. Segédeszközök a rehabilitációban 
 
 

KLINIKAI RADIOLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK 
 
Dr. Oláh Csaba 

1. Speciális lézerkezelések, lézerkezelés a mindennapi gyakorlatban 
 
 

PREVENTÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK 
 
Dr. Kiss-Tóth Emőke tanszékvezető főiskolai tanár 

1. a SZÉP-kártya szerepe az egészségturizmusban 
2. Fogászati egészségturizmus hazánkban 
 
Dr. Papp Miklós főiskolai docens 

1. Térd ízületi ízületmegtartó műtétek klinikai vizsgálata  
2. Impingement szindrómák  
 
Rucska Andrea gyakorlati oktató 

1. Az egészségtudatos magatartás megjelenése napjainkban 
2. Lakossági egészségi állapotvizsgálat 
 
Simon Nóra gyakorlati oktató 

1. Speciális ellátást igénylő gyermekek 
2. A csecsemő és kisgyermek kompetenciájának vizsgálata  
3. Koraszülöttek motoros és/vagy pszichés fejlődésének nyomon követése az élet első évében 
4. Előítélet és segítő foglalkozás 
 
 

TESTNEVELÉSI INTÉZETI TANSZÉK 
 
Kun Péter tanársegéd 

1. Mozgásszervek védelme általános és középiskolás tanulók körében és az ehhez kapcsolódó 
prevenciós mozgásformák 

 
Fellinger Szilvia testnevelő tanár  

1. Különböző gerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának lehetősé-
gei gyógytestnevelés által 

 
Tigyi József testnevelő tanár 

1. Terheléses keringési vizsgálatok tapasztalatai az Egészségügyi Kar hallgatóinál, összehason-
lítva a Miskolci Egyetem többi karának hallgatói eredményeivel  

 
Dr. Mayer Krisztina adjunktus 

1. Az Egészségügyi Kar hallgatók tanulmányi és sporteredményeinek vizsgálata – összehason-
lítva a Miskolci Egyetem több karának hallgatói eredményeivel  
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2. Táplálkozási zavarok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok  
3. Deviánsmagatartásformák – alkohol, drog, dohányzás, öngyilkosság  
4. Gyermekbántalmazás  
 
 

 


