
PREVENTÍV EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZETI TANSZÉK 

A Regionális Kutatás Etikai Bizottság által jóváhagyott 
szakdolgozati és TDK témák 2022/2023. tanév 

Ápolás és betegellátás szak – Ápoló szakirány 

 

 
ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE 

 
Dr. Kiss-Tóth Emőke dékán, főiskolai tanár 

1. Pályaszocializációs értékek vizsgálata az egészségtudományi képzésben 
résztvevő hallgatók körében 

 

 

Beregi Erika mesteroktató 
 

1. Betegoktatás jelentősége a krónikus betegek ellátása során 
2. Munkahelyi stresszkezelés az egészségügyben 
3. Az ápolás, mint hivatás 
4. Az ápoló, mint egészségnevelő, egészségfejlesztő 
5. Az ápolás múltja, jelen helyzete és jövője 
6. Egészségfejlesztés, a fizikai aktivitás fokozása tekintetében 

 
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 császármetszét, 
homoszexualitás, együtt szülés) 

3. Nőbetegek véleménye szülészet-nőgyógyászati szempontból fontos, de vitatott kérdésről 
(otthon szülés, abortusz, fájdalom nélküli szülés, orvosi javallat nélküli császármetszét, 
homoszexualitás, együtt szülés) 

 
Perge Anna tanársegéd 

1. Speciális gondozás és ellátás 
 

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. Szakemberek burn-out szindrómája 

 
Dr. Szakos Erzsébet főiskolai tanár 

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. Pikkelysömör klinikai lefolyása gyermekkorban 
5. Atopiás dermatitis és társuló nyálkahártya tünetek 
6. Coeliakia és társuló betegségek a gyermekkorban 



FIZIOTERÁPIÁS INTÉZETI TANSZÉK 

TESTNEVELÉSI INTÉZETI TANSZÉK 

Sztojev-Angelov Ilona mesteroktató 

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

6. Egészségnevelés és egészségfejlesztés az ápolói munkában 
 

Dr. Tompa Tamás főiskolai tanár 

7. Pszichomotorika: a "mozgató rendszer" kognitív és emocionális összefüggései 
8. Betegség - és egészségfogalom a XXI. század elején 
9. Mikrobiom és psziché 

 
 

Breznai Annamária mesteroktató 
 

1. Esélyegyenlőség 
2. Prevenciós szemlélet jelentősége 
3. Mobbing az egészségügyben 
4. Chr. betegségek mentálhigiénés vonatkozásai 
5. Kiégés megjelenése az egészségügyi dolgozóknál 
6. Gerincvédelem jelentősége és lehetőségei az egészségügyben 

 

Dr. habil. Fritz Péter egyetemi docens 
 

1. A testösszetétel és az életmód kapcsolata 
2. A táplálkozási szokások hatása a testösszetételre 
3. A mikrobiom és a vérkép összefüggései 

 

 

Fellinger Szilvia testnevelő tanár 
1. Különböző gerinc-deformitások kialakulásának okai és az elváltozások javításának lehetőségei    
    gyógytestnevelés által. 
2. Egyetemisták testképe, egészséghez való viszonyulása a média hatása tükrében, valamint szabadidős  
    sportmozgási szokásaik az egyetemi évek alatt, majd azt követően. 
3. A mentális képességek és a fizikai aktivitás kapcsolata. Egészségmagatartások és a testi-lelki  
   egészségi állapot közötti összefüggések, a mozgás hatása a mindennapi stresszre. 

 

Dr. Mayer Krisztina egyetemi docens 

1. Az Egészségtudományi Kar hallgatóinak tanulmányi és sporteredményeinek vizsgálata – 
összehasonlítva a Miskolci Egyetem több karának hallgatói eredményeivel 

2. Táplálkozási zavarok és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok 
3. Deviánsmagatartásformák – alkohol, drog, dohányzás, öngyilkosság 
4. Gyermekbántalmazás 
5. Alkoholproblémák és ehhez kapcsolódó devianciák 
6. A sport, mint a mentális egészségvédelem része 

 

ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK INTÉZETE 
 

Dr. habil. Lukács Andrea intézetigazgató, egyetemi docens 

1. 1-es típusú cukorbeteg gyermekek fizikai képességének és/vagy fizikai aktivitásának 
kontrollcsoportos összehasonlítása 

2. Cukorbeteg gyermekek pszicho-szociális aspektusainak vizsgálata 



 ELMÉLETI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEZŐ INTÉZETI TANSZÉK  

 
Prof. Dr. Barkai László intézeti tanszékvezető, egyetemi tanár 

1. Metabolikus szindróma gyermekkorban: az életmód, a táplálkozás szerepe 

2. Gyermekkori asthma bronchiale hatása az életminőségre 

3. A diabetes terápiás lehetőségei 

4. A diabetes és szövődményeinek prevenciója 

5. A hipoglikémia-érzet és a vércukor monitorozás paramétereinek összefüggése cukorbetegekben. 
 

Dr. Majoros Krisztina egyetemi docens 

1. Egészségértés Magyarországon – gyógyszerekkel, gyógyszerhasználattal kapcsolatos 
értelmezések 

2. Egészségértésünk fejlesztésének lehetőségei, irányai, eszközei 
 

Dr. Mándy Zoltán tanársegéd 

1. Informatika szerepe a védőnő munkában 
2. Informatika a marketingben 
3. A modern kor technikai vívmányainak egészségügyi 
4. Az eutanázia  jogdogmatikai szabályozása 
5. Műhibaperek szabályozása Magyarországon 
6. Gyűlöletbeszéd 
7. Az egészségügyi szolgálati jogviszony hazai bevezetése 
8. Érvelés az állami- kontra privátegészségügy 
9. Az ápolói hivatás rizikófaktorainak analízise a jog 
10. A gyermek  családból való kiemelésének analízise 
11. Munkajog az egészségügyben tekintettel az Egészségügyi szolg. jogviszonyra 
12. Igazságügyi szakértői vizsgálatok az egészségügyben 
13. Érdekvédelem az egészségügyben 
14. Diszkrimináció és esélyegyenlőség az egészségügyben 
15. Felelős etikai magatartás az egészségügyben 
16. Új technikai vívmányok adaptálása az egészségügyben 
17. Emberi jogok és betegjogok megsértése az egészségügyben 
18. Információs és médiajog (közösségi médiajog) 
19. Az abortusz jogdogmatikai szabályozása 
20. Emberi jogok érvényesülése az egészségügyben 
21. A gyermekvédelmi szakszolgálatok működésének jogi aspektusainak analízise 
22. Az örökbefogadás jogi –és működési gyakorlatának vizsgálata 
23. Az Édesanyák Házának  működésének analízise 
24. A Szülői felügyeleti jog gyakorlatának elemzése 
 

Pászk Norbert mesteroktató 
1. Gyógynövények az egészségturizmusban 
2. Állatok hatása az emberek egészségi állapotára 
3. A komplementer medicina lehetőségei a hazai egészségturizmusban 
4. Balneoterápia hazai felhasználási lehetőségei 
5. Marketing az egészségturizmusban 
6. Lovasturizmus, lovasterápia hazai megjelenése 
7. Klímaterápia hasznosítási lehetőségei 
8. Egészséges életmód fontossága 

 
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 professor emeritus 

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. 

 
Cseh Borbála mestertanár 

 
1. Ápolási szakmai menedzsment és szervezés, projekmenedzsment 
2. Egészségügyi struktúra: prevenció, alapellátás 
 
 
Dojcsákné Kiss-Tóth Éva tudományos segédmunkatárs 

 
1. Koffeintartalmú italok fogyasztási szokásainak a vizsgálata gyermekkorúak körében. 
 
Guzi Barbara mesterokatató 

 
1. Természetes gyógytényezők vizsgálata 
 
 
Labancz Eszter mestertanár 

 
1. Mentális egészséggel összefüggő kutatások 
2. Egészségpszichológiával összefüggő kutatások 

 
Dr. Habil. Németh Gábor egyetemi docens 

1. A mesterséges intelligencia alkalmazása a szemészetben: irodalmi összefoglaló 
2. A szemlencse és a szürkehályog: diagnosztikai és terápiás módszerek 
3. A szembe ültethető műlencsék tervezésének elmélete és gyakorlata 
4. A nyújtott fókuszt biztosító műlencsék hatásának elemzése a látásra 
 
Lebenszkyné Szabó Tünde mesteroktató 

1.  Prevenciós tevékenység népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések esetén 
2. Környezeti tényezők szerepe a fizikai aktivitás kivitelezében. 
 
Dr. Habil. Papp Miklós intézeti tanszékvezető, egyetemi docens 

1. Egészségügyi rendszerek 
 
Prof. Dr. Ságodi László professor emeritus 

1. Agresszió 
2. Családtervezés 
3. Életmód és sport 
4. Egészséges életmód, egészségkultúra a családban 
5. Obesitas gyakorisága és szövődményei gyermekkorban 
6. Obesitas gyakorisága és szövődményei serdülőkorban. Különös tekintettel a serdülő leányok 
vérzészavaraira. 
7. Nemi érési zavarok, különös tekintettel az általa okozott pszichés következményekre 
8. A csecsemő méretének és/vagy növekedésének összefüggése a gyermekkori, serdülőkori elhízással 
9. A testtömegindex monitorizálás jelentősége a későbbi elhízás és szövődményeinek megelőzésében 
10. A szoptatás időtartamát befolyásoló tényezők vizsgálata 
11. A csecsemőkori táplálás hatása a növekedésre a későbbi elhízásra 

 
Dr. Velkey Imre professzor emeritus 

1. A gyermekkori fejfájás gondozása 
2. A gyermekkori epilepszia gondozása 
 
 



GYAKORLATI KIHELYEZETT INTÉZETI TANSZÉK 

GYAKORLATI MÓDSZERTANI ÉS DIAGNOSZTIKAI INTÉZET 
 

Dr. Rucska Andrea oktatási dékánhelyettes, 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 
5. Mindennapi függőségeink - koffein, nikotin, alkohol, drog, szerencsejáték 
6. Agresszió 
7. Családtervezés 
8. Életmód és sport 
9. Egészséges életmód, egészségkultúra a családban 

 

 

 

Dr. Kovács Mihály mesteroktató 

1. A krónikus fájdalom és kezelési lehetőségei 
2. A szülési fájdalomcsillapítás lehetőségei napjainkban 

 
Lakatos Adél Csilla tanársegéd 

1. Reziliencia (egyéni, családi) 
2. Stressz és megküzdés 
3. Egészségmagatartás, egészségfejlesztés 

 

 KLINIKAI RADIOLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK  

Encsiné Nagy Ágnes mesteroktató 

1. Tűszúrásos és vágásos sérülések jelentősége és gyakoriságának vizsgálata az egészségügyi ellátásban. 
2. A stroke intézményen kívüli ellátásának ismerete a lakosság körében. 
3. A mesterséges intelligencia alkalmazása a hazai stroke-ellátásban. 
4. Trambulin okozta gyermekbalesetek vizsgálata. 
 
Prof. Dr. Lombay Béla professor emeritus 

1. Világjárványok összehasonlító elemzése a szak- és szépirodalom alapján 

 

 ÓRAADÓ OKTATÓK  
 
Dr. Barláné Nahaj Bernadett 

1. Nyomási fekély 
2. A nyomási fekély előfordulásának vizsgálata 
3. A decubitus lokalizáció és/vagy stádium szerinti előfordulásának vizsgálata 
4. A nyomási fekély megelőzése 
5. A megelőzés ápolási folyamatba való beilleszthetőségének vizsgálata 
6. A megelőzés hatékonyságának vizsgálata 
7. A decubitus és az ápolók viszonya 
8. A decubitus kezelés modern lehetőségei, az ellátás minőségének szemszögéből 
9. Kritikus állapotú betegek ellátása 
10. Az ápolói kompetenciák készség szintű alkalmazása 
11. Kritikus állapotú betegek ellátása 
12. A kritikus állapotok intézeti szintű ellátásának ápolói kompetenciái 



13. Gerinc és koponya sérült, ill. operált betegek ápolása 
14. Koponya- és agysérült betegek ápolása 
15. Súlyos állapotú koponyasérültek prehospitális ellátásának szempontjai 
16. Gerinctörött betegek ápolása 
17. Élethosszig tartó tanulás jelentősége az ápolók körében 
18. Képzés, továbbképzés 
19. Szakterületek 
20. Oktatás az egészségügyben 
21. A szimulációs oktatás módszertana az ápolói kompetenciák fejlesztése során 
22. A szimulációs oktatás gyakorlati módszertana az ápolóképzésben 

 

Dobosi Mária 

1. A betegelégedettségi vizsgálatok lehetőségei az egészségügyi ellátás során 
2. A betegelégedettségi vizsgálatok a betegoktatásban 

 
Horváth Emese 

1. A betegek önállóságának támogatása az ápolásban. A hozzátartozók bevonása az ápolásba. 
2. Diabetes mellitus alakulása egy adott populációban (az életmódi szokások és egyéb 

rizikótényezők alakulása a kórkép szempontjából, prevenció lehetőségei, ápoló szerepe a 
prevencióban) 

3. A stroke betegség megelőzésének ápolói lehetőségei; 
4. Akut stroke beteg ápolási igényeinek vizsgálata, akut stroke betegek ápolása 
5. Ápolói pályakép hallgatói szemmel (a hallgatók pályaválasztásának motivációs háttere, az 

oktatási intézmény szerepe a pályakép alakulásában, ápolói pálya megítélése, diplomás 
ápolók kompetenciái, karrierlehetőségek az ápolói pályán) 

6. A diplomás ápoló hallgatók gyakorló területtel kapcsolatos elvárásai tapasztalatai 
 

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 
 

Kolozsváry Ágnes 

1. Mesterséges táplálás 
2. Egészségügyi Ellátórendszer – Fekvőbeteg ellátás a beteg szemszögéből, az ápoló 

szemszögéből 
3. Káros szenvedélyek az egészségügyi dolgozók körében 
4. Diabetes mellitus legújabb kezelési módjai, betegek nehézségei kórházban és otthon 
5. Karanténhelyzet hatásai, ápolói vonatkozásai, intézeti vonatkozásai, betegre, betegellátásra 

vonatkozó hatások 
6. Diplomás ápoló szerepe a háziorvosi ellátásban 
7. Gyakorlati tapasztalatok a duális képzésről egészségügyi területen 

 
Dr. Mágoriné Orosz Bernadett 

1. A műtét utáni szövődmények megelőzésének lehetőségei - A nozokomiális fertőzések 
előfordulásának megelőzési lehetőségei az ápolók szemszögéből sebészeti betegek körében 

2. A műtéti előkészítés hatékonyságának vizsgálata - A perioperatív ellátás ápolói feladatai 
3. Egynapos sebészeti ellátás vizsgálata - Előnyök és hátrányok összevetése a beteg és az 

ellátók szemszögéből az egynapos sebészeti ellátások esetében 
4. Testkép megváltozásával járó sebészeti beavatkozások - Malignus emlődaganatos betegek 

ellátásának ápolói vonatkozásai. Életminőségük vizsgálata. 
5. Testkép megváltozásával járó sebészeti beavatkozások - Enterostomás betegek ellátásának 

ápolói vonatkozásai. Életminőségük vizsgálata 



Dr. Szalkai Iván főorvos, c. egyetemi docens 

1. Az  életmódterápia  jelentősége  és  szerepe  a  betegségek  megelőzésében,  korai 
kezelésében 

2. Az Ayurveda testtípus elmélet genetikai magyarázata és gyakorlati haszna. Testtípus és 
tünetek kapcsolata gyakorlati felmérés alapján 

3. Indiai masszázs olajok (krémek) hatása az izomtónusra, a kiválasztó szervek működésére 
4. Az Ayurveda módszereinek hatása a kognitív és tanulási képességekre. 
5. Paradigma váltás. Keleti és nyugati gyógyászati elvek összevetése 

 

Dr. Fejes Melinda főorvos 

     1. Stresszmentes ápolási folyamatok a perinatális Intenzív centrumban 


