
1 

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott 
szakdolgozati és TDK témák 

 
Egészségügyi gondozás és prevenció szak – Védőnő 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. Metabolikus szindróma gyermekkorban: az életmód, a táplálkozás szerepe  
2. Gyermekkori cukorbetegség megelőzése és korszerű kezelése különös tekintettel a védőnő 

tevékenységére  
3. Gyermekkori asthma bronchiale hatása az életminőségre  
4. Veleszületett szívbetegek otthoni ellátása és követése  
5. Kardio-metabolikus kockázat felmérése egyetemi hallgatók körében 
 
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. 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 
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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 
 
Mándy Zoltán tanársegéd 

1. Informatika az egészségügyben  
2. Informatika szerepe a védőnő munkában  
 
Nyerjákné Sári Róza óraadó 

1. Az anti-aging programok lehetőségei az egészségturizmusban 
2. Természetgyógyászat lehetőségei a konvencionális medicinában 
3. A természetgyógyászat lehetőségei az egészségturizmusban 
 
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 
 
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 
 
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 epilepszia gondozása 
2. A gyermekkori fejfájás gondozása 
3. Arachnoidealis cysta 
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Breznai Annamária gyakorlati oktató 

1. Esélyegyenlőség  
 
Kató Csaba gyakorlati oktató 

1. Az elhízás, mint civilizációs ártalom komplex megközelítése  
 
Koppányné Szendrák Mária gyakorlati oktató   

1. Neuroterápia alkalmazási lehetőségei 
2. Mozgásszervi panaszok felmérése és elemzése fiatal felnőtt korban 
3. Mozgásszervi elváltozások felmérése gyermekkorban 
4. Mozgásfejlődés életkorfüggő változásainak vizsgálata 
 
Dr. Peja Márta professor emerita 

1. Civilizációs ártalmak gyermekkorban, különös tekintettel a mozgás szervrendszerekre  
2. 10-14 éves korú roma gyermekek egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek összeha-

sonlító vizsgálata nem roma gyermekek ismereteivel 
3. Mozgáskorlátozott gyermek életminősége 
 

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

1. a SZÉP-kártya szerepe az egészségturizmusban 
2. Fogászati egészségturizmus hazánkban 
 
Dr. Berkő Péter professor emeritus 

1. A lakosság nőgyógyászati rákszűréssel kapcsolatos ismeretei 
2. Egyetemisták véleménye szülészet-nőgyógyászati szempontból fontos, de vitatott kérdésről 

(otthon szülés, abortusz, fájdalom nélküli szülés, orvosi javallat nélküli császármetszés, ho-
moszexualitás, együttszülés) 

3. Nőbetegek véleménye szülészet-nőgyógyászati szempontból fontos, de vitatott kérdésről 
(otthon szülés, abortusz, fájdalom nélküli szülés, orvosi javallat nélküli császármetszés, ho-
moszexualitás, együttszülés) 

4. Védőnők véleménye a terhesgondozás aktuális kérdéseiről 
(terhesgondozás színvonala, problémás kérdések, javaslatok a terhesgondozás továbbfejlesz-
tésére, védőnői és szakorvosi protokoll, védőnők – háziorvosok - szakorvosok együttműködé-
se, védőnők szakvizsgálatra és kórházba történő beutalás lehetőségei, cigány kisebbség 
terhesgondozásának színvonala, sajátosságai, nehézségei, a társadalom és az egészségügy ez-
zel kapcsolatos feladatai) 

 
Dr. Faragó Ildikó főorvos, óraadó oktató 

1. Prevenciós lehetőségek az orális egészség kialakításában. 
2. Szájüregi egészség az észak-kelet magyarországi régióban. Különbségek és  azonosságok. 
3. Terhesgondozás és szájhigiéne, motivációs lehetőségek. 
4. Intrauterin hatások jelentősége a születendő gyermek szájüregének, szájüregi egészségének 

fejlődésére. 
 
Járási Mónika gyakorlati oktató 

1. Cöliákia 
2. Prediktor tényezők a drogfogyasztásban 
3. A premenstruális szindróma 
4. A védőnői munka különböző aspektusai 
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Kissné Dányi Éva gyakorlati oktató 

1. A védőnő szemléletformáló szerepe és lehetőségei gondozottjai egészségmagatartásának 
alakításában 

2. Életkorhoz kötött szűrések a védőnői munkában 
3. Hátrányos helyzet és az egészségi állapot közötti összefüggés az egyes életkorokban 
4. Népegészségügyi szempontból kiemelt betegségek szűrése a védőnői gyakorlatban 
 
Rucska Andrea adjunktus 

1. Az egészségtudatos magatartás megjelenése napjainkban 
2. Társadalmunk devianciái –avagy a deviáns viselkedés formái és társadalmi hatásai 
3. Szociokultúra – avagy értékek és normák a családokban 
4. Mindennapi függőségeink - koffein, nikotin, alkohol, drog, szerencsejáték  
5. Agresszió 
6. Családtervezés 
7. Életmód és sport 
8. Egészséges életmód, egészségkultúra a családban 
9. Lakossági egészségi állapotvizsgálat 
 
Dr. Papp Miklós főiskolai docens 

1. Impingement szindrómák  
 
Dr. Ságodi László professor emeritus 

1. Obesitas gyakorisága és szövődményei gyermekkorban 
2. Obesitas gyakorisága és szövődményei serdülőkorban. Különös tekintettel a serdülő leányok 

vérzészavaraira 
3. Nemi érési zavarok, különös tekintettel az általa okozott pszichés következményekre 
4. A csecsemő méretének és/vagy növekedésének összefüggése a gyermekkori, serdülőkori 

elhízással 
5. A testtömegindex monitorizálás jelentősége a későbbi elhízás és szövődményeinek megelőzé-

sében 
 
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. Társadalmi  sztereotípiák hatása a női szerepvállalásra 
5. Előítélet és segítő foglalkozás 
6. Ifjúsági szubkultúrák vizsgálata 
 
Dr. Szakos Erzsébet főiskolai docens 

1. Gyulladásos bélbetegségben szenvedő, exkluzív enterális táplálást is alkalmazó gyermekek és 
családtagjaik életminősége 

2. Atopiás dermatitisben szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 
3. Pikkelysömörben szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 
4. Táplálkozási allergiában szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 
 
Dr. habil. Takács István egyetemi docens 

1. A gyógyszer biohasznosulás interetnikai eltérései 
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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. Különbözőgerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának lehetőségei 
gyógytestnevelés által 

 
Dr. Mayer Krisztina adjunktus 

1. Az Egészségügyi Kar hallgatók tanulmányi és sporteredményeinek vizsgálata – összehason-
lítva a Miskolci Egyetem több karának hallgatói eredményeivel  

2. Táplálkozási zavarok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok  
3. Deviánsmagatartásformák – alkohol, drog, dohányzás, öngyilkosság  
4. Gyermekbántalmazás  
 

Tigyi József testnevelő tanár 

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

 


