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A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott 
szakdolgozati és TDK témák 

 
Egészségügyi gondozás és prevenció szak – Védőnő szakirány 

 
TDK témák választásának határideje: május 31. 

Szakdolgozati témaválasztás határideje: a szorgalmi időszak vége 
 

ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE 
 

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

1. Pályaszocializációs értékek vizsgálata az egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatók 
körében 

 
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 továbbfejlesztésére, védőnői és szakorvosi 
protokoll, védőnők – háziorvosok - szakorvosok együttműködése, védőnők szakvizsgálatra 
és kórházba történő beutalás lehetőségei, cigány kisebbség terhesgondozásának színvonala, 
sajátosságai, nehézségei, a társadalom és az egészségügy ezzel kapcsolatos feladatai) 

 
Dr. Faragó Ildikó adjunktus 

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. 
 
Prof. Dr. Fülöp Vilmos egyetemi tanár 

1. A negatív és pozitív családtervezés szempontjai, gyakorlata és tapasztalatai B-A-Z megyében. 
A vetélés és koraszülés megelőzésének életmód aspektusai. (Védőnői és női lakossági véle-
mények összegyűjtése 

2. A lakosság klimaktériummal kapcsolatos ismeretei B-A-Z megyében. Az osteoporosis és az 
osteopénia megelőzése és kezelése (A kezelési lehetőségek, életmód tapasztalatok, mozgás-
kultúra) 

3. A nők és védőnők véleménye a női nemi-szervi gyulladásos betegségekről, azok megelőzősé-
ről és kezeléséről, ezek hatékonyságáról, az életmód és a szexualitás hatásairól. (A szexuális 
úton terjedő betegségek megelőzésének és kezelésének szempontjai) 

 
 
 



2019-2020 
 

2 

 
Kissné Dányi Éva mesteroktató 

1. Szülői egészségműveltség hatása a védőnői gondozásra 
2. A védőnői szolgálattal kapcsolatos elvárások 
3.   A védőnő szemléletformáló szerepe és lehetőségei gondozottjai egészségmagatartásának 

alakításában 
4.    Életkorhoz kötött szűrések a védőnői munkában 
5.    Népegészségügyi szempontból kiemelt betegségek szűrése a védőnői gyakorlatban 
6.    A védőnői munka  új módszerei 
7.    Védőnők pályakövetése 
 
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 megelő-

zésében 
6.    A szoptatás időtartamát befolyásoló tényezők vizsgálata 
7.    A csecsemőkori táplálás hatása a növekedésre a későbbi elhízásra 
 
Simon Nóra mesteroktató 

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. Laktóz malabsorptio a gyermekkorban 
2. Gyümölcscukor felszívódási zavar által kiváltott tünetek a gyermekkorban 
3. Gyulladásos bélbetegségben szenvedő, exkluzív enterális táplálást is alkalmazó gyermekek 

és családtagjaik életminősége 
4. Atopiás dermatitisben szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 
5. Pikkelysömörben szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 
6. Táplálkozási allergiában szenvedő gyermekek és családtagjaik életminősége 

 
Sztojev-Angelov Ilona mesteroktató 

1. Ápolás és rehabilitáció 
2. Kockázatok az egészségügyi ellátás folyamán 
3. Szakdolgozói karrierek az egészségügyi ellátásban 
4. Érdekérvényesítés a betegellátásban 

 
Dr. habil. Takács István dékánhelyettes, főiskolai tanár 

1.  A gyógyszer biohasznosulás interetnikai eltérései 
 
Perge Anna  mestertanár 

1.   Speciális gondozás és ellátás 
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FIZIOTERÁPIÁS INTÉZETI TANSZÉK 

 
Dr. Papp Miklós intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 

1. Impingement szindrómák  
 
Breznai Annamária mestertanár 

1. Esélyegyenlőség  
 
Kató Csaba mestertanár 

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

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. Mozgáskorlátozott gyermek életminősége 
3. 10-14 éves korú roma gyermekek egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteinek összeha-

sonlító vizsgálata nem roma gyermekek ismereteivel 
4. Krónikus beteg az egészségturizmusban 
5. Infantilis cerebral paretikus gyermekek beiskolázását befolyásoló tényezők és a beiskolázás 

lehetőségei. 
 
Kopkáné Dr. Plachy Judit adjunktus 

1.  Fizikai és szellemi rekreáció gyakorlata, módszertana, kutatása hazai és nemzetközi tudo-
mányos elemzések alapján 

 
Dr. Velkey Imre professor emeritus 

1. A gyermekkori fejfájás gondozása 
2. A gyermekkori epilepszia gondozása 
3. Arachnoidealis cysta 
 

TESTNEVELÉSI INTÉZETI TANSZÉK  
 
Fellinger Szilvia testnevelő tanár  

1. Különbözőgerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának lehetőségei 
gyógytestnevelés által 
 

Dr. Mayer Krisztina egyetemi docens 

1.   Gyermekbántalmazás 
 
Tigyi József mesteroktató 

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

ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ INTÉZETI TANSZÉK  
 
Prof. Dr. Barkai László 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. habil. Lukács Andrea egyetemi docens 

1. Krónikus betegek és egészségesek életminőségének vizsgálata 
2. Krónikus betegek és egészségesek fizikai aktivitásának és fittségének vizsgálata  
3. Egészségmagatartás vizsgálat 
4. Viselkedési rendellenességek és addikció vizsgálata 
 
Mándy Zoltán egyetemi tanársegéd 

1. Informatika az egészségügyben 
2. Informatika szerepe a védőnői munkában 
3. Minőségfejlesztés műszaki vállalatok estén, különösen egészségügyi szempontok alapján 
4. Wellness szállodák épületgépészeti fejlesztése, különös tekintettel a megújuló energiafor-

rásokra 
5. A modern kor  technikai vívmányainak egészségügyi hatásai 
6. A technikai fejlődés hatásai a környezetünkre 
7. Wellness intézmények fejlesztése korszerű épületgépészeti elemekkel különös tekintettel a 

megújuló energiaforrásokra (napenergia, geotermia, …) 
 
Dr. Valikovics Attila dékánhelyettes, 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 
 
Dr. Majoros Krisztina egyetemi docens 

1. Egészségértés Magyarországon - gyógyszerekkel, gyógyszerhasználattal kapcsolatos értel-
mezések. 

2. Egészségértésünk fejlesztésének lehetőségei, irányai, eszközei. 
 
 

GYAKORLATI MÓDSZERTANI ÉS DIAGNOSZTIKAI INTÉZET  
 
Dr. Rucska Andrea intézetigazgató, egyetemi docens 

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

 
Encsiné Nagy Ágnes mestertanár 
1. Elsősegélynyújtás ismereteinek mérése gyermekes családok esetén. 
2. Elsősegélynyújtás oktatása a gyakorlatban. 

 
ÓRAADÓ OKTATÓK 

 
Dr. Antalfi Bálint főorvos 

1.  Diagnosztikai eljárások problematikája 
2. Emlődaganatok 
 
Dr. Szalkai Iván főorvos 

1. Az Ayurveda testtípus elmélet genetikai magyarázata és gyakorlati haszna. Testtípus és tüne-
tek kapcsolata gyakorlati felmérés alapján 

2. Indiai masszázs olajok (krémek) hatása az izomtónusra, a kiválasztó szervek működésére 
3. Az Ayurveda módszereinek hatása a kognitív és tanulási képességekre. 

 
 


