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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető neve: KARAMÁNNÉ dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
Emlőszűrésen való megjelenés motivációjának és távolmaradásának 

vizsgálata alacsony iskolai végzettségűek körében. 

Problémafelvetés: 

Világszerte a nők körében az emlőrák mind a fejlett, mint a fejlődő országokba a leggyakrabban 

diagnosztizált rosszindulatú daganat és vezető halálok. Minden évben, több mint egy millió új 

esetet diagnosztizálnak. Aktuális becslések szerint 2011-ben kb. 508 000 nő vesztette életét. 

Magyarországon a szervezett - az egész országra kiterjedő - emlőszűrési program 2002 

januárjában indult el a 45–65 év közötti nők számára 2 éves szűrési intervallummal. A 2000–

2007 közötti emlőrákszűrés hazai részvételi mutatóit az OEP finanszírozási adatbázisából 

Boncz és munkatársai elemezték. Az eredményeik alapján megállapítható, hogy a szűrési célú 

képalkotó emlőfelvételen részt vettek aránya (átszűrtség) a 2000–2001-es 7,4%-ról a 2006–

2007-es szervezett emlőszűrési ciklusban 29,4%-ra emelkedett. Az országos lefedettség 

(átszűrtség + átvizsgáltság) a szervezett szűrés hatására 26,2%-ról (2000–2001) 49,7%-ra 

(2006–2007) nőtt a vizsgált kétéves ciklusban a 45–65 év közötti nők esetében. A magyar 

emlőszűrési program 3. ciklusának (2006–2007) arányai az 1. (2002–2003) és 2. (2004–2005) 

ciklushoz képest kissé csökkentek. 

Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a 

szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait, továbbá felmérni 

milyen ismeretekkel rendelkeznek az emlődaganatok kialakulásáért felelős rizikótényezőkről 

valamint az emlő önvizsgálatának gyakorlatát.  

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív (attitűd vizsgálat) 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
Méhnyakrákszűrésen való megjelenés motivációjának és 

távolmaradásának vizsgálata alacsony iskolai végzettségűek körében. 

Problémafelvetés: 

Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, 

a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. 

Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az 

Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a 

KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző 

rosszindulatú daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból 

eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai 

halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál. 

Vizsgálat célja feltárni, hogy a nők szocio-demográfiai adatainak függvényében a 

szűrővizsgálatokhoz való viszonyulását, motivációit, távolmaradás okait. 

Minta elemszáma: 100 fő 
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 Egészségtudományi Kar 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
A HPV oltással szembeni attitűd vizsgálata 12-13 éves korú gyermekek 

édesanyjai körében. 

Problémafelvetés: 

Epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a méhnyakrák és a HPV vírus között összefüggés 

található. A Humán Papillomavírus a leggyakoribb, szexuális úton terjedő vírus. Az elterjedése 

különféle földrajzi és etnikai különbségeket mutat. A HPV egy DNS-víruscsoport, amely 

kizárólag a kültakarón és a nyálkahártyákon okoz elváltozásokat. A világon csaknem 630 millió 

HPV-vel fertőzött él. Vannak becslések, mi szerint a szexuálisan aktív nők kb. 20-40%-a 

fertőzött ezzel a vírussal, de az aktív szexuális életet élő nők 80%-a átesik a fertőzésen az élete 

során. A szexuális élet megkezdése előtti vakcináció csaknem 100%-os védettséget nyújt. 

A vizsgálat célja feltárni, hogy a nők, édesanyák milyen motivációval rendelkeznek a 

védőoltással szemben. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
Fogászati prevenciós vizsgálatok és a caries prevalencia vizsgálata 7-14 

éves korú gyermekeknél. 

Problémafelvetés: 
A fogak carieses megbetegedéseinek legjobban az iskoláskorú gyermekek vannak kitéve. 

Kutatás célja felmérni az általános iskolás gyermekek fogászati státuszát szocio-demográfiai és 

tápláltsági mutatók tekintetében.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív, dokumentumelemzés 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  



 

4 

 

 Egészségtudományi Kar 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Caries profilaxis gravidák körében. 

Problémafelvetés: 

A terhesség alatt bizonyos nemi hormonok, így az ösztrogén és progeszteron szintjének 

megváltozása az íny ereiben fokozott vérátáramlást eredményez, amely az ínyen, illetve a 

fogakon jelenlévő lepedék esetén fokozott immunreakcióban nyilvánulhat meg. A terhesség 

alatt kialakuló ínygyulladás oka elsősorban az elégtelen szájhigiénia következtében lerakodó 

plakk, és nem a magasabb hormon szint. 

A kutatás célja felmérni a várandósok orálhigiénés szokásait, prevenciós ismereteit, illetve 

felmérni a dentális státuszukat. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária (annamaria.pakai@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: A méhnyakrákban szenvedő betegek életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Hazánkban a rosszindulatú daganatos megbetegedések halálozási aránya rendkívül kedvezőtlen, 

a szív és keringési rendszer-eredetű halálokok mögött a második helyet foglalja el. 

Magyarországon a rosszindulatú daganatok okozta korai halálozás messze meghaladja az 

Európai Unió (továbbiakban EU) átlagát, 1,8 szerese annak. A Nemzetközi Rákregiszter és a 

KSH adatai azt bizonyítják, hogy hazánkban évente kb. 30-35 ezer ember hal meg különböző 

rosszindulatú daganatos betegségben. Közel 5 ezerre tehető a női rosszindulatú daganatokból 

eredő mortalitás, különösen kiugró az EU átlaggal szemben. A méhnyakrák okozta korai 

halálozás 3,5-szer magasabb az EU átlagnál. 

Vizsgálat célja a méhnyakrákban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata standard 

kérdőívek segítségével. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Migrénben szenvedő fiatalok nők életminőségének vizsgálata 

Problémafelvetés: 

A migrén előfordulása a teljes lakosságra vonatkoztatva 8–12%, nőkben a betegség gyakrabban, 

különösen a 20–50 év közötti, aktívan dolgozó és reproduktív korban lévő korosztályban fordul 

elő (20–25%). Nyolc–tíz éves gyermekekben a nemek aránya még közel azonos, a lányok 

aránya a menses megjelenésével emelkedik, fiúkban a kor előre haladtával a migrén sokszor 

egyre ritkábban jelentkezik. 

A kutatás célja, hogy a migrénben szenvedő fiatal nők körében felmérni az életminőség 

alakulását az életkor és az migrén súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres 

kezelés, diéta hogyan befolyásolja a saját életminőségének alakulását.   

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr. Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Asthma bronchiale-ban szenvedő fiatalok életminőségének vizsgálata. 

Problémafelvetés: 

Az asztma napjainkban a leggyakoribb, folyamatos szakorvosi gondozást igénylő krónikus 

gyermekkori megbetegedés. A fejlett ipari országokban előfordulása a gyermekkori 

népességben 2-12 százalék közötti értéket mutat, ipari központokban ennél magasabbat. A 

magyarországi előfordulást 3-5 százalék körüli értékre teszik.  
A kutatás célja, hogy a gyermekkori asztmások körében felmérni az életminőség alakulását az 

életkor és az asztma súlyosságának függvényében. Vizsgálni, hogy a gyógyszeres kezelés 

hogyan befolyásolja a saját és családjuk életminőségét.  Standard kérdőív felhasználásával 

vizsgálni a gondozott gyermekek pszichés státuszát abból a célból, hogy feltárjuk van-e 

összefüggés a pszichés tünetek az életkorral, az asztma súlyosságával, vagy az aktuális 

asztmatünetekkel. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
dokumentumelemzés, standard kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária  

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Külföldi hallgatók egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének a vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Kevés információval rendelkezünk arról, hogy a PTE Egészségtudományi Karán tanuló 

külföldi, magyar nyelvet nem beszélő hallgatók milyen egészségi állapottal rendelkeznek. 

Cél felmérni a külföldi BSc hallgatók orvoshoz fordulási szokásait, akadályait, nyelvi 

nehézségeit és az ellátással való elégedettséget. 

Minta elemszáma: 100 fő 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 kérdőív 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: 
A sztóma hatása a párkapcsolati és szexuális életre 

 

Problémafelvetés: 

A második leggyakoribb daganatos megbetegedésnek számító vastag- és végbél környékét 

érintő tumoros elváltozások műtéti kezelése mára igen eredményesnek mondható a fejlett 

sebészeti technológiának köszönhetően. Azonban a magas túlélési ráták ellenére az ilyen típusú 

daganatos betegséggel küzdőknek számtalan fizikai és pszichés megterhelést kell elviselniük, 

sőt ezen túlmenően gyakran még egy olyan életmentő műtéti eljárás végrehajtása is szükségessé 

válik, mely radikálisan változtatja meg a páciensek egész hátralévő életét, sztóma viselésére 

kényszerítve őket. Napjainkban már elengedhetetlen, hogy az ilyen típusú betegségben 

szenvedők a biopszichoszociális perspektíva keretében megfelelő fizikai-pszichés állapot és 

általános egészségi állapot, éleminőségi aspekusai minitorozva legyen. 

 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőiv: saját szerkesztésű, és standard : Rosenberg-Önértékelés Skála 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

két mintás T-próba Chi-négyzet próba, gyakoriság vizsgálat, leíró statisztika, 

százalék, átlag, szórás 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
3 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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 Egészségtudományi Kar 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Endometriosisban szenvedő betegek életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Világszerte több mint 70 millió felnőtt és serdülő nőt érinti az endometriozis.  A reproduktív 

korban lévő nők körülbelül 10%-ánál, a meddőséggel küzdő nők 20–50%-ánál és a krónikus 

kismedencei fájdalom hátterében 40–50%-ban, dysmenorrhoeában és dispareuniában szenvedő 

nők 70%-ának panaszai mögött találjuk e betegséget.  

A vizsgálat célja az endometriosisban szenvedők életminőségének vizsgálata, a sebészi és a 

kombinált terápia (sebészi és gyógyszeres kezelés) életminőségre gyakorolt hatásának feltárása. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Női reproduktív szervi daganat az életminőség szempontjából 

Problémafelvetés: 

A Központ Statisztikai Hivatal adatai szerint hazánkban 2013-ban összesen 126,778 fő hunyt el. 

Az elhunytak egynegyedénél (33,274 fő) rosszindulatú tumoros megbetegedés volt a vezető 

halálok. Közülük 15,214 női halálesetet regisztráltak. Közülük 177-en az emlő rosszindulatú 

megbetegedése miatt, és 2167-en a méhnyak rosszindulatú megbetegedésének következtében. A 

méhnyakrák és az emlőrák kezelése sebészeti beavatkozással, radiotheraiával, és 

chemotherapiával történhet. A kezelt betegek között magas az 5 éves túlélés, ezért az 

életminőség értékelése és a hosszú távú javítása elengedhetetlen. Fontos azokat a tényezőket 

vizsgálni, ami jelentősen befolyásolja az életminőséget. 

A kutatás célja: feltárni azokat a tényezőket, melyek meghatározzák az életminőséget, a 

múltbeli kezelések összefüggésének kontextusában. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 
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Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Szorongás és depresszió vizsgálata a várandósok körében 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Anya mentális egészsége koraszülés esetén 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Szoptatást hatékonyságát befolyásoló tényezők validált kérdőív segítségével 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 
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A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak, Védőnő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Karamánné dr.Pakai Annamária 

Témavezető munkahelye: PTE ETK 

Téma címe: Szülésznő/ápoló tudása és attitűdje a fájdalom menedzsmentben 

Problémafelvetés:  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Standard kérdőívek 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

leíró (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika (χ2-próba, t-próba, 

varianciaanalízis) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány  

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Párkapcsolati biztonság vizsgálata a várandósság során leendő szülők 

válaszai alapján 

Problémafelvetés: 

A gyermek érkezése kihívások elé állítja-e a anyát és apát megterheli vagy 

éppen erősítheti a párkapcsolatukat. A várandósság és a szülővé válás a 

családon belüli alkalmazkodás egyik kitüntet időszaka. A szülősségre való 

áttérés során mind az anyák, mind az apák fizikai és pszichoszociális 

folyamatok változásával szembesülnek, melyeket bizonytalanság érzése 

kísérhet. Fontos megismerni és megérteni, hogy a szülők miként fejezik ki és 

értelmezik biztonságérzetüket, miként hat a párkapcsolatukra a várandósság 

felismerése, milyen hatással lehet ez az anya és apa érzelmi és szexuális 

viszonyára.  A szülők biztonságérzete számos belső és külső tényezőtől függhet, 

amelyek anyák és apák között eltérőek lehetnek. A bizonytalanság érzésének 

lehetnek következményei, amelyek befolyásolhatják a várandósság élettani 

folyamatát, a szülést, a szülésélményt, valamint a szülés utáni első hetekben a 

szülői szerephez való alkalmazkodást.  

A szülésznőknek és más érintett egészségügyi szakembereknek érdemes 

megismernie és tisztában lennie a leendő szülők biztonságérzetének 

kialakításában betöltött feladataikkal. A kutatás célja feltárni a szülők 

megküzdési stratégiáit, a biztonságérzetüket befolyásoló tényezőket vagy éppen 

a biztonságérzet hiányát, annak okait, hogy már a várandósság során hatékony, 

célirányos, professzionális támogatás tudjon realizálódni. 
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Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Khi-négyzet próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül 

átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Az antenatalis szorongás háttértényezőinek vizsgálata a III. trimeszterben 

lévő gravidák körében 

Problémafelvetés: 

A várandósság új kihívásokat, megnövekedett felelősséget, fokozott elvárásokat 

támaszt a várandós számára. A női testben végbemenő változások, önmagával 

szemben és a környezet által támasztott elvárások valamint a fizikai, a lelki, a 

testet érő stressz is érzelmi következményekkel járhat. A várandósság alatti 

szorongás diagnosztizálása nehéz, mert nagy az átfedés a tünetek és a normál 

várandósság velejárói között (pl.: fáradtság, kimerülés).  A várandósság alatti 

szorongás előfordulása 6–20%-ra tehető.  Harmadik trimeszterben a gravidák 

17,8%-nál, második trimeszterben 15,4%-nál, és az első trimeszterben 20,8%-

nál igazolható.  A szorongás legfőbb rizikótényezői a várandósságot megelőző 

szorongásos betegség, az alacsony iskolai végzettség, a párkapcsolat hiánya, a 

társas támasz alacsony szintje. A harmadik trimeszterben fennálló szorongás és 

a posztpartum depresszió között szoros kapcsolat mutatható ki. A jelen kutatás 

célja az antenatalis szorongás rizikótényezőinek a fentebb említettek faktorok 

melletti további feltárása: a gravidák várandósság alatti változásokkal, 

várandósgondozással kapcsolatos ismereteinek és az egészség pszichoszociális 

dimenziójának összefüggés vizsgálata a várandósság során fellépő szorongással 

kapcsolatban. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek az adekvát 

tanácsadás elemeinek meghatározására a várandósság alatti szorongások 

csökkentése érdekében. 

 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 

saját szerkesztésű kérdőív, Spielberger féle állapotszorongás kérdőív 

 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Chi2 próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, 

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

https://www.google.hu/search?hl=hu&rlz=1T4GGHP_huHU782HU782&q=spielberg+f%C3%A9le+von%C3%A1sszorong%C3%A1s+k%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjbjdWo8KLjAhUCmYsKHSJuBGwQkeECCCsoAA
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Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A gyermekágyi időszak megélése és a koherencia-érzet valamint az azt 

befolyásoló háttértényezők kapcsolatának vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Antonovsky a koherencia-érzet konstruktumára a következő, többször átcsiszolt 

végleges definícióját így fogalmazta meg: „A koherencia-érzet globális 

orientáció, amely annak mértékét fejezi ki, amennyire valaki átfogó és tartós – 

bár dinamikusan rugalmas – bizalomérzést ápol az iránt, hogy: az élete során 

akár a belső, akár a külső környezetéből származó stimulusok (ingerek, hatások) 

strukturáltak, előreláthatók és értelmezhetők (sense of comprehensibility); az 

ezen stimulusok (ingerek, hatások) által támasztott követelményeknek való 

megfeleléshez rendelkezik elegendő erőforrással (sense of manageability); e 

követelmények kihívásoknak vehetők, vagyis van értelme annak, hogy 

erőbefektetéssel elköteleződik a velük való foglalkozásra (sense of 

meaningfulness). A koherencia biztosítja a folyamatos kihívások közepette az 

egyensúlyt, a harmóniát. Magában foglalja a sikeres megküzdés képességét és 

azt a biztonságot, hogy az egyén bízik abban, hogy a változó körülmények 

között mindig képes lesz megfelelő erőforrásokat mozgósítani, akár saját erő, 

akár külső segítség formájában. Minél erősebb az ember koherencia-érzete, 

annál magasabb az egészségi pozíciója az egészség-betegség kontinuumon. 

A gyermek születése normatív krízis a családok, az anyák életében, ezért 

különösen fontos megismerni azonon csoportokat, akik fokozottabb támogatást 

igényelnek, melynek feltérképezése a jelen kutatás keretein belül a koherencia-

érzet oldaláról történne, segítve a célirányos, egyéni tanácsadás, gondozás 

megvalósítását. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív + SOC 13-itemes standardizált kérdőív 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Chi2 próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, 

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 
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Téma címe: 
Természetes fogamzásgátló módszer használata trendek és meghatározó 

tényezők  

Problémafelvetés: 

A gyakorlatban a természetes fogamzásgátló módszerek alkalmazása 

korlátozottabb, mint a modern fogamzásgátló módszerekké. A természetes 

fogamzásgátló módszerek az adott időpontban alternatívái lehetnek a modern 

módszereknek és / vagy olyan helyzetekben elsődleges fogamzásgátlási 

módszer lehet, amikor a nők vagy a pár elfogadja a váratlan várandósság 

lehetőségét.  A kutatás célja a természetes fogamzásgátló módszerek 

alkalmazási formáinak, a választással kapcsolatos okok és meghatározó 

tényezők megismerése valamint a használt módszerrel kapcsolatos elégedettség 

feltárása. További cél feltérképezni, hogy a nőket / párokat megfelelően 

tájékoztatják-e az ilyen módszerek használatáról, azok hátrányairól és az 

alkalmazás esetleges hibáiról. A kapott eredmények segítséget jelenthetnek a 

fogamzásgátlást elősegítő oktatási programok kidolgozásához, 

megvalósításához. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Chi2 próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, 

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Várandósság alatti testkép változás elfogadásának megismerése és 

kapcsolata az egészségi állapot mutatóival 

Problémafelvetés: 

A nők körében gyakoribbak a negatív testképpel kapcsolatos problémák, illetve 

a soványsághoz kötődő társadalmi nyomás is jelentősen hozzájárul a testtel 

kapcsolatos elégedetlenség magas szintjéhez. A várandósság során a test alakja 

természetes változáson megy át, mely befolyásolja a testképhez fűződő 

elégedettségedet és tovább távolítja a nőket a szociokulturális szempontból 

előírt vékony ideáltól. A nők sokféleképpen reagálnak a graviditás okozta testi 

változásokra. 

A kutatás célja a gravidák önértékelésének, testképének, súlykontrolljának és 

testükkel kapcsolatos elégedettségének/elégedetlenségüknek a feltárása a 

várandósság harmadik trimeszterében. Felmérés további célja a gravidák 

várandósság alatt megváltozott testképpel kapcsolatos aggodalmainak a 

megismerése (pl. striák, testtömeg gyarapodás, megjelenés). A vizsgálat 

lehetőséget adna arra a várandós nők megváltozott testképének elfogadását 

nehezítő tényezőinek a feltérképezésére is. A kutatás keresi a választ arra a 



 

13 

 

 Egészségtudományi Kar 

kérdésre is, hogy azok a gravidák, akik a testkép változásának elfogadásával 

kapcsolatos problémákkal néznek szemben az egészség és a jólét szempontjából 

nagyobb kockázatnak vannak-e kitéve. 

A kapott eredmények segíthetik a szakemberek gravidák megváltozott 

testképével kapcsolatos tanácsadását, támogatását a testképpel kapcsolatos 

elégedetlenség csökkentéséhez, kezeléséhez vagy elfogadásához. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 saját szerkesztésű kérdőív  

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Chi2 próba a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, 

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A vegetáriánus táplálkozás szubjektív egészségre gyakorolt hatásának és a 

választás motivációinak vizsgálata az étrend típusának tükrében 

Problémafelvetés: 

A vegetarianizmus különböző típusú étrendeket foglal magában, korlátozásuk 

szerint osztályozva Általában a vegetarianizmust úgy értjük, mint a hús 

kizárását az étrendből, de más kevésbé korlátozó étkezési szokások is 

besorolhatók a vegetarianizmus körébe. Ide tartoznak például a flexitaristák, 

akik szórványosan, vagy akár hetente egyszer fogyasztanak húst;pescatariansok, 

akik kerülnek minden húst, kivéve a halat és a tenger gyümölcseit; és az 

ovolaktovegetáriánusok, akik száműznek mindenféle húst, de állati eredetű 

termékeket, például tojást és tejtermékeket fogyasztanak. A szigorú 

vegetáriánus étrend viszont kizár minden állati eredetű élelmiszert. A 

veganizmus egy tágabb fogalom, amely magában foglalja a szigorú 

vegetáriánus étrend elfogadását, valamint az állati eredetű termékekből készült, 

vagy állati kizsákmányoláson alapuló egyéb fogyasztási cikkek kizárását. A 

szigorú vegetáriánus étrendet gyakran vegán étrendnek nevezik. Annak 

ellenére, hogy a vegetáriánus étrendnek egészségügyi előnyei lehetnek, különös 

figyelmet kell fordítani a vas, a cink, a B12- és D-vitamin, a kalcium, a jód, az 

omega-3 és a fehérje megfelelő mennyiségére felnőtteknél, de különösen 

gyermekeknél.  Az ilyen tápanyagok alacsony bevitele táplálkozási 

hiányosságokhoz vezethet, és ronthatja az egyén egészségét, negatívan 

befolyásolva az életminőséget. Különböző motivációk vezethetnek vegetáriánus 

étrend választásához és elfogadásához, melynek megismerését célozza a 

tervezett vizsgálat valamint ezen speciális étrend önminősített egészségre 

gyakorolt hatását kívánja még feltárni. 
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Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
egyénileg szerkesztett kérdőív  + SF 36 kérdőív 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 

Chi2 próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül átlag, 

gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Az ovarium hyperstimulatios syndromás betegek egészségi állapotával 

összefüggő szubjektív életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata 

Problémafelvetés: 

 

Az ovarium hyperstimulatios syndromával érintettek kórházi kezelése – 

ápolása során mind az egyénnek, mind a családnak átmeneti stresszel kell 

szembenéznie, mely az egészségi állapot szubjektív mutatóit is negatív 

irányba tolhatja el. A kutatás célja az egészségi állapottal összefüggő 

szubjektív életminőséget bejósló faktorok megismerése, az általános 

egészségi állapot struktúrájának feltérképezése. A kapott eredmények a 

szülésznők számára segítséget jelenthetnek a kórházi ellátás adekvát 

megtervezéséhez, biztosításához. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
egyénileg szerkesztett kérdőív + EQ-5D, WHOQOL 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Chi2 próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül 

átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Dr. Karácsony Ilona (ilona.karacsony@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Idős primiparitás szülészeti szövődményei és az életmódbeli kockázati tényezők 

kapcsolatának vizsgálata 
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 Egészségtudományi Kar 

Problémafelvetés: 

 

Az elmúlt néhány évtizedben a gyermeket vállaló nők életkora emelkedő 

trendet mutat, egyre több nő halasztja a szülést a 30-as éveinek végére. 

Számos tanulmány mutatott rá az anyai életkor emelkedésének és a 

várandósság kimenetelének összefüggésére a vetélés, a halvaszületés, a 

praeeclampsia, a terhességi hipertenzió, a gestatiós diabetes mellitus, a 

koraszülés, valamint az elektív vagy sürgősségi császármetszés kapcsán. A 

késői gyermekvállalás során a gravidák különböző kockázatokkal 

szembesülnek. Jelen kutatás célja annak tisztázása, hogy az életmódbeli 

kockázati tényezők milyen szülészeti szövődménnyel mutatnak 

összefüggést. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

egyénileg szerkesztett kérdőív 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Chi2 próba, a két változó összefüggéseinek megállapítására. Ezen felül 

átlag, gyakoriság számolás a leíró statisztika keretein belül. 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Császármetszés utáni életminőség vizsgálata 

Problémafelvetés: 

A császármetszés a szülésbefejező műtétek egyik elterjedtebb módja. 

Annak ellenére, hogy a műtétek száma emelkedő számot mutat, a 

módszer nem veszélytelen, és bár aránylag egészséges, fiatal nőket érint, 

a szervezet számára megterhelő lehet. A beavatkozás után a gyermekágy 

időszaka ugyanúgy zajlik, mint spontán szülés esetén. Ez az időszak 

nagy igénybevétel az édesanyák számára mind fizikailag, mind 

pszichésen.  

A kutatás folyamán szükséges lenne feltárni a hatását a beavatkozásnak 

az életminőség változás tekintetében akár a spontán szülés utáni állapot 

összehasonlításával is.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer, dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 
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 Egészségtudományi Kar 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
Az ultrahangos áramlásvizsgálatok szerepe a pathológiás állapotok 

felismerésében 

Problémafelvetés: 

A várandósgondozás fejlődésében nagy szerepe van az ultrahang 

diagnosztika alkalmazásának. A magzati malformációk felismerése 

mellett most már lehetőség van a magzati vérkeringés ellenőrzésére is. 

Ennek a vizsgálatnak köszönhetően időben diagnosztizálhatók a magzat 

életét veszélyeztető tényezők. 

A dolgozatban az eljárás vizsgálata, ismertetése eredményeinek 

feltárása, illetve a korábbiakban alkalmazott egyéb vizsgáló eljárásokkal 

történő összehasonlítás lenne a feladat.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer, dokumentumelemzés  

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A vizelet inkontinencia gyakoriságának előfordulása a szülési mód 

függvényében. 

Problémafelvetés: 

A vizelet inkontinencia az életkor emelkedésével kellemetlen 

problémaként jelentkezik a nők életében. 

Ennek számos oka tárható fel. 

A dolgozat a szülési módok oldaláról vizsgálná a problémát, illetve az 

előforduló szülészeti események befolyásolását tárná fel. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: 
A transzfúzió alkalmazásának vizsgálata a várandóság és a szülés 

során. 
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Problémafelvetés: 

A transzfúzió alkalmazása a vércsoportok felfedezése óta biztonságos 

módszere az akutan elveszített vér mennyiség pótlásának.  

A várandóság viszont nem akut állapot, tehát az esetlegesen kialakuló 

anaemiás állapotok megoldását más módon lehet megoldani. Milyen 

lehetőségeink vannak a probléma tisztázására, kiküszöbölésére, és ha 

mégis a vérpótláshoz kell folyamodni, ez mi módon tud megtörténni. A 

dolgozat ennek a problémáját lenne szükséges felkutatni az esetek 

folyamatos követésével. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer, dokumentumelemzés 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Szülészeti fájdalomcsillapítás lehetőségei és eredményei 

Problémafelvetés: 

A szülés fájdalommal jár. A fájdalom csökkentésével a szülés pozitív 

élménnyé válhat. A kutatás célja, felmérni a szülészeti 

fájdalomcsillapító eljárásokat a kutatási helyszíneken. Ismertetni kell az 

eljárásokkal szembeni igényt, alkalmazás esetén a módszer hatását 

standard skálák segítségével.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer kérdőíves vizsgálat.  

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: A méhnyakrák szűrés eredményessége 

Problémafelvetés: 

A daganatos betegségek korai felismerése nagyon fontos a minél 

hosszabb túlélés és a gyógyulás lehetősége miatt. 

A kutatás célja, a nőgyógyászati szűrések, prevenció fontosságának, 

sikerességének vizsgálata. Tárja fel az egészségügyi személyzet szerepét 

a szűrés megvalósításában. 
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 Egészségtudományi Kar 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 db 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Szülésznői hivatás szakmai szemmel való megítélése 

Problémafelvetés: 

A szülésznői hivatás egyidős az emberiséggel, ám az idők során számos 

változáson ment keresztül. A modernkori társadalmakban a felsőoktatási 

képzőhelyek, reagálva az egészségügyi intézmények, valamint a 

társadalom igényeire, magas kompetenciaszinttel rendelkező 

szakembereket állítanak elő.  

A kutatás célja, hogy a hallgató felmérje az egészségügyi dolgozók 

véleményét a szülésznői hivatásról, majd a kapott eredmények alapján, 

elhelyezze a szülésznői hivatást az egészségügyi hierarchiában.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Késői terhességi vérzések 

Problémafelvetés: 

A várandóság alatti vérzés mindig fokozott figyelmet, súlyosabb esetben 

azonnali beavatkozást igényel. 

A dolgozat dolgozza fel az adott időpontban előforduló esetek számát, 

okát, és a megoldási lehetőségeket. Szükséges kitérni a felvilágosítás, 

megelőzés jelentőségére. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer, dokumentumelemzés. 
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Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Fizikai aktivitás hatása a várandóság és a szülés lefolyására 

Problémafelvetés: 

A fizikai aktivitás jótékony hatása ismert. 

A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk milyen hatása van a fizikai 

aktivitásnak a szülés kimenetelére. A spontán szülés vagy a 

császármetszések számát növelik az aktív kismamák? Cél a 

szövődmények kialakulásának vizsgálata, valamint az aktivitás hatása a 

gyerekágyra.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Komlósi Kálmánné (kalmanne.komlosi@etk.pte.hu) 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Táplálkozás hatása a várandóságra és a szülés kimenetelére 

Problémafelvetés: 

A mai várandósok között számos táplálkozási anomáliával 

találkozhatunk. A kutatás célja, hogy a vizsgálat folyamán feltérképezze 

a hallgató a táplálkozási szokásokat, illetve a várandóságra, szülés 

módjára és a születendő újszülöttre gyakorolt hatásokat. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kutatási módszer, dokumentumelemzés, kérdőíves vizsgálat 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Khi-négyzet próba, t-próba, leíró statisztika 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1  

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 
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Témavezető neve: Komlósi Kálmánné 

Témavezető munkahelye: PTE ETKSZKK 

Téma címe: Szabadon választott téma 

Problémafelvetés: Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

 

Témavezető neve: Ferenczy Mónika 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Endometriózisban szenvedő nők életminőségének vizsgálata 

Problémafelvetés: 

Az endometriózis gyakori nőgyógyászati betegség mely nem csak a felnőtt női 

populációt, hanem a serdülőket is érinti. A betegség száma növekvő tendenciát 

mutat. Nem mindegy a kezelések közül melyikben részesül a páciens, hiszen 

mind a betegségnek, mind a kezelés milyenségének is hatása van az 

életminőségre. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő 

 

 

Témavezető neve: Ferenczy Mónika 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: 
Ikervárandósság alatti, valamint ikerszülést követő depresszió, szorongás és 

életminőség vizsgálata 
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Problémafelvetés: 

Szülés szempontjából az ikervárandósságok a patológiás szülések közé tartozik. 

Nagy kockázatot jelent a várandósság és a szülés szempontjából is, hiszen 

számos kockázat jelenhet meg (szorongás, depresszió) a várandósság alatt.  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
2 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő 

  

Témavezető neve: Ferenczy Mónika 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Szabadon választott téma 

Problémafelvetés: Bármely szülészeti-nőgyógyászati betegség kapcsán életminőség vizsgálata  

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
saját szerkesztésű kérdőíves vizsgálat standard kérdőívekkel kiegészítve 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
leíró statisztika, Khi-négyzet próba, T próba 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
3 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 

Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

Egészségügyi gondozás és Prevenció, Védőnő 

 

 

Témavezető neve: Pergel Mónika 

Témavezető munkahelye: PTE ETK SZKK 

Téma címe: Étrendi kezelés hatékonyságának vizsgálata gesztációs diabetesben 

Problémafelvetés: 

A diabetes mellitus a várandóssághoz társuló egyik leggyakoribb kóros állapot. 

Irodalmi adatok szerint a fogamzóképes korú nők 0,3%-a cukorbeteg. Az esetek 

egy részében a diabetes már a várandósságot megelőzően is fennáll. Ez az ún. 

pregesztációs diabetes képezi az összes esetek mintegy 10%-át. 

 A GD étrendjének betartása esetén az anyagcsere-állapot felmérésére szolgáló 

értékek- VC labor ill. önellenőrzés, vizelet cukor meghatározás, HbA1c  szint 

javulása figyelhető meg. Az értékek javulása  a diéta betartás complience-től 

függ.A vizsgálat célja feltárni, hogy milyen tényezők befolyásolják a kismama 
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hajlandóságát az étrend betartásával kapcsolatban, illetve ez milyen 

eredményeket hoz a laborparameterek változásában. 

 
Minta elemszáma: 30 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
Kérdőív, laboreredmények elemzése, táplálkozási napló 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
Leíró(átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztika(χ2-próba, t-próba) 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás alapszak, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Szülésznői kompetenciák és értékek a várandósok szemszögéből 

Problémafelvetés: 

A kismamák milyen arányban választanak szülésznőt, milyen szempontok 

alapján választanak.  

Miért tartják szükségesnek a szülésznő választást. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: 
Családbarát- és alternatív szülőszoba nyújtotta lehetőségek megítélése a 

szülőnők szemszögéből 

Problémafelvetés: 

Van e különbség a primiparák és többedszer szülők véleménye között. 

A várandósok milyen arányban tartanák szükségesnek szülésterv készítését, 

illetve az alternatív vajúdási lehetőségeket. 

Mennyire tartják fontosnak a szülés közebi biztonságot, sikerélmény. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 
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Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Szülés császármetszést követően 

Problémafelvetés: 

Szülésznők szerepe a császármetszést követő vajúdás vezetésében. 

Császármetszésen átesett kismamák attitűdjének vizsgálata a hüvelyi szülésre 

vonatkozóan. 

Szülési félelmek felmérése. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Szülésvezetés alakulása a terminustúllépések kapcsán 

Problémafelvetés: 
Császármetszések számának alakulása terminustúllépések esetén, indikációk 

retrospektív vizsgálata. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: 
Kóros terhességi szénhidrát anyagcsere hatása a terhesség lefolyására és a 

szülés kimenetelére. 

Problémafelvetés: 
A várandósok terápiás compliance vizsgálata. Különbségek vizsgálata a 

diétával-, vagy inzulinnal kezelt várandósok között. 
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Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: Predisponáló tényezők szerepe a praeeclampsia kialakulásában. 

Problémafelvetés: 

Gondozási feladatok felmérése.  

Szülésvezetés alakulása. 

Előzményben szereplő vesebetegség gyakorisága. 

Proteinuria mértékének és a nephrológiai kimenetel vizsgálata. 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 

Témavezető neve: Dr. Vajda György 

Témavezető munkahelye: PTE-ETK-SZKK 

Téma címe: 
Szociális- és egyéb rizikófaktorok szerepe a koraszülés frekvencia 

alakulásában 

Problémafelvetés: Retrospektív vizsgálat 

Feldolgozás során alkalmazható 

kutatási módszerek: 
 

Szükséges és alkalmazható 

statisztikai módszerek: 
 

A témán belül benyújtható 

szakdolgozatok becsült száma: 
1 

Melyik szakon/szakirányon 

hirdethető a téma: 
Ápolás és betegellátás, Szülésznő szakirány 

 


