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KÖSZÖNT  

„A tehetségességnek célja van, konkrét feladatra születik meg az ember, hogy környezetét, az t körülvev  
társadalmat, az életet jobbá tegye. Az ember életfeladata azzal áll összefüggésben, ami izgalomba hozza, 
amit igazán szeret csinálni. Amikor egy ember a rendeltetésének, tehetségének megfelel en él, akkor 
kivirágzik.” A TDK keretei között folytatott tudományos tevékenység kitartó, következetes munkán, 
folyamatos tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. Megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát 
megismerni, elfogadni, néha még a „feln tt” tudós nemzedéknek is példát mutatva örülni más sikereinek, 
elért eredményeinek. A szakmai, tudományos sikerek elérése mellett, vagy inkább mindezek el tt 
igényességre, a gondolkodás meg nem alkuvó becsületességre, a kutató életforma nagyszer ségére, a 
felfedezés örömére, az új melletti kiállásra, de együttm ködésre és toleranciára is nevel. A TDK munka 
vállalása személyes döntés, amely a tudományos munka iránti alázattal, szorgos, kitartó munkával jár. A 
tudományos tevékenység a tudományos pályára és a min ségi szakmai teljesítményre való felkészítés, 
felkészülés legmagasabb szintje a doktori iskolát megel  képzési szakaszban, s mint ilyen, a doktori 
képzés egyik legjobb el iskolája. A kölcsönös együttm ködésen alapuló m helymunka tanárnak, diáknak 
egyformán nagy lehet ség. Olyan szellemi fellendülést eredményez, amely kedvez  hatással van az egyéni 
életútra, az egyetemi, de továbbtekintve hazánk tudományos életének egészére is. Sok tudós életútja, a 
magyar tudomány elért sikereire is fényt vet, magyarázatot ad. A TDK alapfeladata és lényege: a kötelez  
ismeretanyag elsajátításán túl, önálló kutatásokat folytató, érdekl , törekv  hallgatók és segít k, lelkes 
tanárainak „alulról épül  mozgalma” a diákköri konferenciák eddigi története során továbbra is, mindig 
lesznek a fenti gondolatokat valló kiváló hallgatók, ket segít  témavezet k, iskolateremt  tanárok, a 
dolgozatok bírálatában, a zs ri munkájában feladatot vállalók, a szervezésben közrem köd k, s nagyszer  
támogatók a magyar fels oktatásban résztvev  hallgatók szolgálatában. 
A XXII. Kari TDK Konferencián legyen mindegyikünk számára útmutatás Szent-Györgyi Albert a Nobel–
díjas orvos–fizikus életfilozófiája: 
- „Egy életre megtanultam- nem az a fontos, hogy mi van rajta, hanem az, hogy érezzek egy térképet a 
markomban… Ez reményt, életer t ad, és kimozdít a holtpontról. Mi emberek nekiindulunk az útnak, ha 
hisszük, hogy van egy tervünk, ami segíteni fog.  
 

NEM A TÉRKÉP, HANEM EZ A HIT A FONTOS.” 
 
 

 Prof. dr. Betlehem József Prof. dr. Figler Mária  
 egyetemi tanár, egyetemi tanár, 
 dékán TDK elnök 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A konferencia helyszíne: 
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ 
Szombathely Jókai u. 14. 
 
El adások: az el adások id tartama maximum 10 perc. Az el adásokat 5 perces vita követi. Az el adás 1 
perces túllépése 5 pont levonást eredményez. 5 perces id  túllépés esetén a vita nem kezdhet  meg, így a 
vitakészségért pont nem adható és az el adás megszakításra kerül a levezet  elnök részér l. Projektor, 
diavetít , videó áll rendelkezésre minden el adónak, igény szerint. 
A vetítési anyagot minden el adónak a szekció megkezdése el tt 30 perccel kell leadnia az oktatás-
technikusnak. 
 
Az értékelés során a szakmai zs ri pontrendszerben értékeli és rangsorolja az el adásokat. A pontszámok a 
következ kb l adódnak össze: 

I. Eredmények szakmai, tartalmi bemutatása (0 – 20 pont) 
- absztrakt 
- témaválasztás aktualitása, célkit zései 
- alkalmazott módszerek 
- statisztikai eljárások 
- eredmények, következtetések értéke, helyessége 
- diszkusszió min sége 

II. El adói stílus (0 – 10 pont) 
- beszédstílus, el adói stílus 
- szakterületi terminológia megfelel  használata 
- idegen nyelv  szakkifejezések szükségtelen használata 

III. Szemléltet  eszközök használata, humán demonstráció (0 – 10 pont) 
- képi és szöveges tartalom prezentálásának módja 
- szemléltetés (ábrák, táblázatok, képek) szerkesztési módja és érthet sége 

IV. Vitakészség és szakmai kompetencia (0 – 10 pont) 
- válaszadás stílusa 
- válaszok lényegi tartalma, szakszer sége 
- érvelés logikája 
- kreativitás a vitában 
- ha az el adás id tartama eléri a 15 percet, a vita nem kezdhet  meg, vitakészségre pont 

nem adható 
 
Helyezések: Minden szakot külön szakmai zs ri értékel. A zs ri szekciónként I.-III. díjat ad ki, ezen kívül a 
Hallgatói Önkormányzat szekciónként egy különdíjat adományoz, néhány kiemelked  el adás Támogatói 
elismerésben részesülhet, illetve valamennyi el adó és témavezet  emléklapot kap. 
 
A beküldött összefoglalókat a szervez k a verseny tisztasága érdekében nem javították, az el forduló 
formai, helyesírási, stb. hibákért a szerz k felelnek! 
 
Valamennyi résztvev nek eredményes szereplést és maradandó élményt kívánunk! 

 
Szervez k 
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PROGRAM 

Id pont: 
2018. május 4-5. (péntek-szombat) 

 
Helyszín: 

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Szombathelyi Képzési Központ 

 
2018. május 4. (péntek) 

8.00 - 10.00 Regisztráció (Savaria Filmszínház el tér) 

9.30 - 10.00 Zs ri Elnöki tájékoztató, megbeszélés (Savaria Filmszínház nagyterem) 

10.15 - 10.45 Ünnepélyes megnyitó (Savaria Filmszínház nagyterem) 

11.30 - 17.00 Szekcióülések (PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ Szombathely, Jókai M. u. 14.) 

közben ebéd (PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 115-116-117 terem) 

17.30 - 19.00 Zs ri értékel  megbeszélése (PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ 205. terem) 

20.00 - 23.00 Fogadás (Tóvendégl , Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.) 
- Weöres Sándor Színház M vészeinek el adása 
- Teachers and the Secretary zenekar m sora 
- Afterparty DJ 

 

2018. május 5. (szombat) 

8.00 - 9.00 Reggeli a képzési központ kollégiumában megszálló hallgatók, segít k részére  
(PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, 115-116-117 terem) 

9.30 - 10.45 Tudományos Ülés (Tóvendégl , Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.) 

Üléselnök: dr. habil. OLÁH András egyetemi docens 

 Prof. dr. SZÉLL Kálmán professor emeritus 
 Az etika válsága a második évezredben 

 Prof. dr. NAGY Lajos c. egyetemi tanár 
 Vascularis medicina 

10.45 - 11.30 Eredményhirdetés (Tóvendégl , Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.) 

11.30 A TDK konferencia zárása (Tóvendégl , Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.) 

11.45 Svédasztalos ebéd (Tóvendégl , Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1.) 

13.00 Buszok indulása (PTE ETK Szombathelyi Képzési Központ, Csónakázó-tó parkoló) 
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RÉSZLETES PROGRAM 

2017. május 5. (péntek) 

I. SZEKCIÓ 216 terem 
Társadalomtudományi szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Ágoston István adjunktus 
Zs ri elnök: Prof. dr. Boncz Imre egyetemi tanár 
Zs ri tagok: Prof. dr. Vattay Péter iskolai tanár 
 Dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette tudományos munkatárs 
 Molnár Renáta HÖK 
 
11.30 – 12.00 Ebéd 
 
12.15–12.30 
Büki Alexandra 
Zalaegerszeg – egészségügyi szervez  BSc – egészségbiztosítási III. évfolyam, nappali munkarend 
ÉLETMIN SÉG FELMÉRÉS A PIKKELYSÖMÖRBEN SZENVED K KÖRÉBEN 
Témavezet k: Dr Varga Zoltán, Komáromy Márk 
 
12.30–12.45 
Hodován Szabina 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, nappali 
munkarend 
POSZT POLIO SZINDRÓMÁVAL ÉL K MINDENNAPJAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezet : dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette 
 
12.45–13.00 
Komáromy Márk 
Pécs – egészségügyi menedzser MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 
AZ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN REJL  LEHET SÉGEI 
Témavezet : prof. dr. Boncz Imre 
 
13.00–13.15 
Kovács Réka 
Zalaegerszeg – egészségügyi szervez  BSc – egészségbiztosítási III. évfolyam, nappali munkarend 
EGY VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FINANSZÍROZÁSÁNAK ÖSSZETÉTELE 
Témavezet : dr. Varga Zoltán 
 
13.15–13.30 
Petrics Ákos 
Zalaegerszeg – egészségügyi szervez  BSc – egészségbiztosítási III. évfolyam, nappali munkarend 
A HÁZIORVOSI PRAXIS PROBLÉMÁI 
Témavezet : dr. Ágoston István 
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13.30–13.45 
Szabó Klaudia 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, nappali 
munkarend 
A SZEXUÁLIS ÚTON TERJED  BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ISMERETEK 
KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 
Témavezet : Horváthné Kívés Zsuzsanna 
 
13.45–14.00 
Vida Adrienn 
Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, levelez  
munkarend 
BAJA ÉS JÁRÁSI TERÜLETEIN ÉL  N K ISMERETEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE A 
MÉHNYAKRÁKRÓL, ÉS A HPV OLTÁS BEADATÁSI HAJLANDÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezet : dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette 
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II. SZEKCIÓ 122 terem 
Csecsem  és kisgyermeknevel  szekció 
 
Levezet  elnök: Karácsony Ilona szakoktató 
Zs ri elnök: Dr. Benk  Brigitta iskolai docens 
Zs ri tagok: Pachner Orsolya szakoktató 
 Pósfainé Sebestyén Bianka intézményvezet  
 Latinovics Dóra HÖK 
 
11.30 – 12.00 Ebéd 
 
12.15–12.30 
Deák Dóra 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
DIGITÁLIS JÁTÉK HATÁSA A KISGYERMEK FEJL DÉSÉBEN 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
12.30–12.45 
Farkas Enik  Gyöngyi 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
A KISGYERMEKES ÉDESANYÁK ÉS A DEPRESSZIÓ 
Témavezet : dr. Benk  Brigitta 

 
12.45–13.00 
Gubicza Zsófia Klára 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
A MOZGÁS LEHET SÉG, MINT ADIPOGÉN KÖRNYEZETI TÉNYEZ  A SZABADID  
FELHASZNÁLÁSÁNAK TÜKRÉBEN 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
 
13.00–13.15 
Márkus Veronika 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 
ALVÁSI SZOKÁSOK KISGYERMEKKORBAN 
Témavezet : dr. Benk  Brigitta 
 
13.15–13.30 
Molnár Nikoletta 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
A KISGYERMEK TALÁLKOZÁSA A MESÉVEL 
Témavezet : dr. Benk  Brigitta 
 
13.30–13.45 
Nagy Petra 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 
A KISDEDEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK ANYAI MEGÍTÉLÉSE NÉHÁNY 
HÁTTÉRTÉNYEZ  VIZSGÁLATÁNAK FÜGGVÉNYÉBAN 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
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13.45–14.00 
Németh Réka 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
AZ AUTIZMUS DIAGNÓZIS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS HATÁSA A CSALÁD 
ÉLETÉRE 
Témavezet : Pachner Orsolya  

 
14.00–14.15 
Novák Ramóna 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 
JÁTÉK ÉS NEVELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A KISGYERMEKNEVEL K ÉS A 
BÖLCS DÉBE JÁRÓ KISGYERMEKEK SZÜLEI KÖRÉBEN 
Témavezet : Pachner Orsolya  

 
14.15–14.30 
Palotás Liliána 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
HELYES KISGYERMEKTÁPLÁLÁS CSALÁDBAN TÖRTÉN  KIALAKÍTÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 
Témavezet : Karácsony Ilona 
 
14.30–14.45 
Süt  Evelin 
Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 
AGRESSZIÓ ÓVODÁSKORBAN 
Témavezet : dr. Benk  Brigitta 
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III. SZEKCIÓ 203. terem 
Ápolástudományi szekció I. 
 
Levezet  elnök: Szabó László szakoktató 
Zs ri elnök: Karamánné dr. Pakai Annamária egyetemi docens 
Zs ri tagok: Dr. Váradyné Horváth Ágnes c. egyetemi docens 
 Altmajer Beáta ápolási igazgató 
 Lelovics Anita HÖK 
11.30–11.45 
Istlstekker Ildikó 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE TÜD  DAGANATBAN SZENVED  PÁCIENSEK 
KÖRÉBEN 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
11.45–12.00 
Mészáros Dóra 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ ID SEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA A VAS MEGYEI SZOCIÁLIS 
OTTHONOKBAN 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
12.00–12.15 
Simon Judit 
Szombathely – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
INTENZÍV OSZTÁLYON FEKV  BETEGEK ALVÁS, PIHENÉS SZÜKSÉGLETÉNEK 
FELMÉRÉSE 
Témavezet : Ferenczy Mónika 
 
12.15–12.30 
Wawra Viktor 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A PERIFÉRIÁS INTRAVÉNÁS KANÜLKÖTSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
Témavezet k: dr. Oláh András, Szunomár Szilvia 
 
12.30 – 13.00 Ebéd 
 
13.15–13.30 
Tokodi Attila Csaba 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
INFÚZIÓS TERÁPIA–VIZUÁL PHLEBITIS SKÁLA ALKALMAZÁSA 
Témavezet k: dr. Oláh András, Szunomár Szilvia 
 
13.30–13.45 
Frastné Nikl Gyöngyi 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A RENDSZERES TESTMOZGÁS HATÁSA AZ ÉLETMIN SÉGET BEFOLYÁSOLÓ 
VÁLTOZÓKORRAL JÁRÓ TÜNETEKRE 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
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13.45–14.00 
Nagy Veronika 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
ÉLET SZEMÜVEGESEN 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
14.00–14.15 
Pálfi Stella 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MÉHNYAKRÁKBAN SZENVED  BETEGEK ÉLETMIN SÉGÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
14.15–14.30 
Pánki Roxána 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MÉHNYAKRÁKKAL ÉRINTETT N K ÉLETMIN SÉG VIZSGÁLATA A KEZELÉST 
KÖVET EN 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
14.30–14.45 
Burka Mónika 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT ÉRT BÁNTALMAZÁSOK A MUNKAVÉGZÉS SORÁN 
Témavezet : Szabó László 
 
14.45–15.00 
Oravecz Mercédesz 
Pécs – ápolás és betegellátás – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A SZTÓMA HATÁSA A PÁRKAPCSOLATI ÉS SZEXUÁLIS ÉLETRE 
Témavezet : dr. Váradyné Horváth Ágnes 
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IV. SZEKCIÓ 201. terem 
Szülészn  szekció 
 
Levezet  elnök: Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva adjunktus 
Zs ri elnök: Prof. dr. Tamás Péter egyetemi tanár 
Zs ri tagok: Bánkyné Perjés Beatrix PhD hallgató 
 Gitta Stefánia szakoktató 
 Berta Boglárka HÖK 
 
11.30 – 12.00 Ebéd 
 
12.15-12.30 
Sillinger Zsófia 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
VÉRALVADÁSI ZAVAROK HÁTTÉRTÉNYEZ INEK VIZSGÁLATA TROMBOSISSAL 
VESZÉLYEZTETETT ÉDESANYÁK KÖRÉBEN 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
 
12.30-12.45 
Rutterschmidt Renáta 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
KORASZÜLÉS ÉS AZ ÉLETMÓD ÖSSZEFÜGGÉSEI 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
12.45-13.00 
Pócza Alexandra Krisztina 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ IKER SZÜLÉS NEHÉZSÉGEI ÉS HATÁSA AZ ANYÁRA ÉS AZ ANYA-GYEREK 
KAPCSOLATRA 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
13.00-13.15 
Lesi Dominika 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A TERHESSÉG ALATTI DEPRESSZIÓ ÉS SZORONGÁS EL FORDULÁSÁNAK ÉS OKAINAK 
VIZSGÁLATA 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
13.15-13.30 
Kiss Sarolta 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
METABOLIKUS SZINDRÓMA ÉS SZÖV DMÉNYEI PCOS-S VÁRANDÓSOKNÁL 
Témavezet k: dr. Tarszabó Róbert, dr. Farkas Gergely, Komlósi Kálmánné 
 
13.30-13.45 
Kiss Eszter 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A KORAI MAGZATI SZ TESZTEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezet k: Komlósi Kálmánné, dr. Vajda György 
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13.45-14.00 
Iván Réka 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MÉHNYAKRÁK SZ RÉS EREDMÉNYESSÉGE 
Témavezet : Komlósi Kálmánné 
 
14.00-14.15 
Fülöp Erika 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A N I LAKOSSÁG EML SZ RÉS IRÁNTI ATTIT DJE 
Témavezet k: Komlósi Kálmánné, dr. Kovács Péter 
 
14.15-14.30 
Gyenge Nikolett 
Szombathely – ápolás és betegellátás – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A 14-18 ÉVES FIATALOK POZITÍV CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ISMERETEINEK ÉS ISMERETBELI KÜLÖNBSÉGIKNEK FELMÉRÉSE GIMNÁZIUMBAN ÉS 
SZAKGIMNÁZIUMBAN 
Témavezet : Karácsonyi Ilona 
 
14.30-14.45 
Antalóczy Erzsébet Mária 

Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 
FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSA A VÁRANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS LEFOLYÁSÁRA 
Témavezet : Komlósi Kálmánné 
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V. SZEKCIÓ 133. terem 
Dietetika és táplálkozástudományi szekció 
 
Levezet  elnök: Breitenbach Zita tanársegéd  
Zs ri elnök: Szekeresné dr. Szabó Szilvia adjunktus 
Zs ri tagok: Szabó Zoltán szakoktató 
 Gyócsiné Varga Zsófia szakoktató 
 Erdélyi Attila HÖK 
 
11.30-11.45 
Scollon Bettina Claudia 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
TESTKÉP, ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK, SZORONGÁSRA VALÓ HAJLAM ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 
VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG SERDÜL K KÖRÉBEN 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
11.45-12.00 
Kánya Krisztina 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
EML RÁKKAL DIAGNOSZTIZÁLT PÁCIENSEK TÁPLÁLKOZÁSA, TÁPLÁLTSÁGI 
ÁLLAPOTA 
Témavezet : Horváthné Kívés Zsuzsanna 
 
12.00-12.15 
Tóth Judit 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus III. évfolyam, nappali munkarend 
GYÓGYNÖVÉNYEK KAROTINOID TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezet k: prof. dr. Deli József, Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
12.15-12.30 
Pálovics Zsanett 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus III. évfolyam, nappali munkarend 
ÉTREND-KIEGÉSZÍT  KÉSZÍTMÉNYEK FOGYASZTÁSA EGÉSZSÉGES, ÓVODÁSKORÚ 
GYERMEKEK KÖRÉBEN 
Témavezet : Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
12.30 – 13.00 Ebéd 
 
13.00-13.15 
Kovács Gitta 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
1-7 ÉVES GYERMEKEK FOLYADÉKFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezet : Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
13.15-13.30 
Kis Virág 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A KÜLÖNBÖZ  JÉGKORCSOLYA SZAKÁGAK SPORTOLÓINAK TÁPLÁLKOZÁSI 
SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 
Témavezet : dr. Raposa L. Bence 
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13.30-13.45 
Hahner Dóra 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
KÉZILABDÁSOK ANTROPOMETRIÁJÁNAK, ÉTRENDI BEVITELÉNEK ÉS 
TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
13.45-14.00 
Fülöp Petra 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A LAKTÓZINTOLERANCIÁBAN SZENVED K TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK 
FELMÉRÉSE, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉS VENDÉGLÁTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜK 
Témavezet : Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
14.00-14.15 
Fehér Balázs András 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
PROFI ER EMEL K ÉLETMÓDJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
Témavezet : Szabó Zoltán 
 
14.15-14.30 
Forróová Viktória 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
11-15 éves gyermekek táplálkozási szokásainak vizsgálata és összehasonlítása Magyarországon, 
Szlovákiában 
Témavezet : Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

16 

VI. SZEKCIÓ 214 terem 
Orvosi Laboratóriumi diagnosztika szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Takács Krisztina adjunktus 
Zs ri elnök: Prof. dr. Salamonné prof. dr. Toldy Erzsébet egyetemi tanár 
Zs ri tagok: Dr. Stromájer-Rácz Tímea adjunktus 
 Dr. Nagy István osztályvezet  
 Szabó Réka Anna HÖK 
 
11.30-11.45 
Tóth Bianka 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
A HEMOSZTÁZIS SZ TESZTJEIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K 
Témavezet k: Császár Judit, Nagy Abonyi Zoltán 
 
11.45-12.00 
Vincze Júlia Rita 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ HALOLAJOK AVASODÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
Témavezet k: dr. Stromájer-Rácz Tímea, dr. Oláh András 
 
12.00-12.15 
Székely Andrea 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
SZÉRUM ELEKTROFORÉZIS VIZSGÁLAT ÉS IMMUNFIXÁCIÓ MONOKLONÁLIS 
GAMMOPÁTIÁHOZ TÁRSULÓ VESEBETEGSÉGBEN 
Témavezet k: dr. Rajnics Péter, Császár Judit 
 
12.15-12.30 
Szalkai Klaudia 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
KÜLÖNBÖZ  ZÖLD KÁVÉK ÉS ZÖLD TEÁK ANTIOXIDÁNS TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL 
Témavezet k: dr. Nagy István, dr. Stromájer-Rácz Tímea 
 
12.30 – 13.00 Ebéd 
 
13.15-13.30 
Pónya Adrienn 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
VIZELET METANEFRINEK HPLC-EC MÉRÉSÉNEK BEVEZETÉSE FEOKROMOCITÓMA 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 
Témavezet k: Vassné dr. Lakatos Ágnes, Lajtai Anikó 
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13.30-13.45 
Mizerák Zsófia 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
REZVERATROL VÉD  HATÁSA JOBB SZÍVFÉL ELÉGTELENSÉGBEN 
Témavezet : dr. Kovács Krisztina 
 
13.45-14.00 
Lelovics Vanessza 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
ETILÉN-GLIKOL HPLC-S MEGHATÁROZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A HAGYOMÁNYOS GC MÓDSZERREL 
Témavezet k: Vassné dr. Lakatos Ágnes, dr. Kuzma Mónika, Lajtai Anikó 
 
14.00-14.15 
Karizs Tünde 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A LABORATÓRIUMI AUTOMATIZÁCIÓ EL NYEI SZOLNOKON 
Témavezet k: dr. Simon Ágnes, dr. Stromájer-Rácz Tímea 
 
14.15-14.30 
Karácsony Melinda 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
K-VITAMIN ANTAGONISTÁK MONITOROZÁSA 
Témavezet : Vassné dr. Lakatos Ágnes 
 
14.30-14.45 
Gáspár Stella 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
KÜLÖNBÖZ  FAJTAMÉZEK TELJES FENOLTARTALMÁNAK, ANTIOXIDÁNS 
KAPACITÁSÁNAK ÉS SZÍNINTENZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
Témavezet k: dr. Turcsán Judit, Horváth Marianna 
 
14.45-15.00 
Dencs Zsuzsanna 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelez  munkarend 
PROSZTATA TUMOROK PROGNOSZTIKAI LEHET SÉGEI A PATOLÓGIA TERÜLETÉN 
Témavezet k: dr. Jackel Márta, dr. Stromájer-Rácz Tímea 
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VII. SZEKCIÓ 236 terem 
Ápolástudományi szekció II. 
 
Levezet  elnök: Csernák Gabriella ügyviv  szakért  
Zs ri elnök: Sziládiné dr. Fusz Katalin adjunktus 
Zs ri tagok: Ferency Mónika tanársegéd 
 Pusztai Dorina szakoktató 
 Tóth Máté HÖK 
 
11.30 – 12.00 Ebéd 
 
12.15-12.30 
Ritecz Bernadett 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK ALVÁSI SZOKÁSAI 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
12.30-12.45 
Ruzsicsné Kakas Mónika 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A GYERMEKOSZTÁLYON ÁPOLT GYERMEKEK TESTH MÉRSÉKLET MÉRÉSI 
TECHNIKÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 
Témavezet k: dr. Oláh András, Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
12.45-13.00 
Sárdi Eszter 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
BABAÚSZÁSSAL, BABAMASSZÁZZSAL ÉS A BÉBIKOMP HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATOS SZOKÁSOK, ISMERETEK 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
13.00-13.15 
Kormány Kinga 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
ROSSZ HÍREK KÖZLÉSE A GYERMEKONKOLÓGIÁBAN 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
13.15-13.30 
Susóczki Vivien 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A VÉRADÁSSAL KAPCSOLATOS ATTIT D A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
13.30-13.45 
Lakosi Margit 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
EML RÁKSZ RÉSI MÓDSZEREKKEL SZEMBENI ATTIT D VIZSGÁLAT ÉS 
ISMERETSZINT FELMÉRÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN 
Témavezet k: Karamánné dr. Pakai Annamária, Ferenczy Mónika 
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13.45-14.00 
Friedrichné Czigány Judit 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A SKIZOFRÉN BETEGEK COMPLIANCE VIZSGÁLATA A HOSSZÚTÁVÚ GONDOZÁS 
SORÁN 
Témavezet : Szabó László szakoktató 
 
14.00-14.15 
Deleróza Alexandra 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ INTÉZMÉNYI HOSPICE ELLÁTÁS ÉS AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ILLETVE A HOSPICE ISMERTSÉGE A KÖZTUDATBAN 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
 
14.15-14.30 
Novák Evelin Nikoletta 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
TESTMOZGÁS HATÁSA A SZEXUÁLIS FUNKCIÓKRA A (POSZT)MENOPAUZÁBAN LÉV  

K KÖRÉBEN 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
14.30-14.45 
Krizsics Viktória 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MENSTRUÁCIÓS HIGIÉNIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK-TOXICUS SHOCK 
SYNDROMA 
Témavezet : Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
14.45-15.00 
Papp Fanni 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 
A SZOPTATÁS TÁMOGATÁSA 
Témavezet : Sziládiné dr. Fusz Katalin 
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VIII. SZEKCIÓ 230 terem 
Fizioterápia szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Molics Bálint adjunktus 
Zs ri elnök: Dr. Császár Gabriella adjunktus 
Zs ri tagok: Dr. Hock Márta adjunktus 
 Tardi Péter szakoktató 
 Sz cs Dávid HÖK 
 
11.30-11.45 
Bed cs Nóra 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
AIS KONZERVATÍV ELLÁTÁSA SCHROTH TERÁPIÁVAL, DYNAMIC TAPE KEZELÉSSEL 
KIEGÉSZÍTVE A KONTROLL CSOPORTBAN 
Témavezet : dr. Császár Gabriella Edit 
 
11.45-12.00 
Csavajda Evelyn 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend 
TÁNCTERÁPIA A PARKINSON-KÓROS BETEGEK KÖRÉBEN 
Témavezet k: dr. Járomi Melinda, Bánkyné Perjés Beatrix, Makai Alexandra 
 
12.00-12.15 
Csizmadia Máté 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MEDIÁLIS HOSSZANTI BOLTOZAT SÜLLYEDÉSÉNEK KEZELÉSE KONZERVATÍV 
MÓDSZEREKKEL GYERMEKKORBAN 
Témavezet k: dr. Leidecker Eleonóra, dr. Koós Zoltán 
 
12.15-12.30 
Horváth Dalma Kata 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
FUNKCIONÁLIS ELEKTROSTIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSA STROKE-ON ÁTESETT 
BETEGEK JÁRÁS FEJLESZTÉSÉBEN 
Témavezet : Pallag Adrienn 
 
12.30-12.45 
Stark Szabina 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
VÉNÁS ÉRTORNA HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA VÉNÁS ÁRAMLÁSI SEBESSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN TERHES ÉS NEM TERHES N K KÖRÉBEN 
Témavezet k: Szilágyi Brigitta, Sekk Patrícia 
 
12.45-13.00 
Vági Viktória 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend 
A LUMBALIS MOTOROS KONTROLL ÉS A MEDENCEFENÉK IZOMZAT IZOMEREJÉNEK 
ÖSSZEFÜGGÉSE 
Témavezet : Beleznai Viktória 
 
13.00 – 13.30 Ebéd 
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13.45-14.00 
Vörös Viktória 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
PFM BIOFEEDBACK TRÉNING HATÁSA INKONTINENCIÁVAL RENDELKEZ K, 
VALAMINT EGÉSZSÉGES FIATALOK KÖRÉBEN 
Témavezet k: dr. Beleznai Viktória, Gyulasi Isabel 
 
14.00-14.15 
Karsai Dóra 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ OROPHARYNGEÁLIS GYAKORLATOK HATÁSA AZ ALVÁSMIN SÉGRE A HORKOLÁS 
CSÖKKENTÉSÉVEL 
Témavezet : Sió Eszter 
 
14.15-14.30 
Kiss Berta Veronika 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
NORMÁL ÉS SÜLLYEDT LÁBBOLTOZATÚ PÁCIENSEK LÁBSZÁRIZMAINAK VIZSGÁLATA 
FELÜLETI ELEKTROMIOGRÁFIÁVAL ÉS LÁBTERHELÉSÜK ELEMZÉSE 
PEDOBAROGRÁFFAL 
Témavezet : dr. Császár Gabriella Edit 
 
14.30-14.45 
Németh Sára 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
ÓVODÁSOK KÖRÉBEN VÉGZETT ÁLLAPOT ÉS MOZGÁSFELMÉRÉS, ESET-KONTROLL 
VIZSGÁLAT 
Témavezet : dr. Beleznai Viktória 
 
14.45-15.00 
Princz Anna 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
HIPPOTERÁPIA - KIEGÉSZÍT  KEZELÉS AZ ALVÁSZAVAROK MOZGÁSTERÁPIÁJÁBAN 
Témavezet : dr. Ács Pongrác 
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IX. SZEKCIÓ Alagsor 1. terem 
Rekreáció és sporttudományi szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Lackó Tamás adjunktus 
Zs ri elnök: Dr. Paár Dávid adjunktus 
Zs ri tagok: Prof. dr. Ihász Ferenc egyetemi tanár 
 Melczer Csaba szakoktató 
 Koczka Viktor HÖK 
 
11.30-11.45 
Szmodics Veronika 
Pécs – fizioterápia MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 
PREVENTÍV MOZGÁSPROGRAM HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS 
KORÚ N I KÉZILABDÁZÓK KÖRÉBEN 
Témavezet k: dr. Molics Bálint Mátyás, dr. Ács Pongrác 
 
11.45-12.00 
Szabó Tamás 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
ELHÚZÓDÓ VÁLLFÁJDALOMMAL RENDELKEZ  SPORTOLÓK VIZSGÁLATA ALAPJÁN 
ÖSSZEÁLLÍTOTT CÉLZOTT MOZGÁSPROGRAM HATÉKONYSÁGA 
Témavezet : Káli-Lukács Éva 
 
12.00-12.15 
Püsök Péter Dorián 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
A BEMELEGÍTÉST KÖVET  DINAMIKUS NYÚJTÁS DIREKT HATÁSAI SERDÜL KORÚ 
KOSARASOK GYORSASÁGÁRA ÉS AGILITÁSÁRA 
Témavezet k: dr. Molics Bálint Mátyás, dr. Császár Gabriella Edit 
 
12.15-12.30 
Perecz Brigitta 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
ID SKORI ELESÉS PREVENCIÓ HARCM VÉSZETI ELEMEKET TARTALMAZÓ 
SPORTTERÁPIÁVAL 
Témavezet k: dr. Járomi Melinda, Makai Alexandra 
 
12.30-12.45 
Kollarics Attila 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
MAGYAR ÉS FINN UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓK DINAMIKUS ÉS STATIKUS 
EGYENSÚLYÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezet k: dr. Molics Bálint Mátyás, Petricsevics Krisztina 
 
12.45-13.00 
Király Bence 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
SÚLYZÓS EDZÉST VÉGZ K EDZÉSMÓDSZEREINEK ÉS KIALAKULT SÉRÜLÉSEINEK 
KAPCSOLATA 
Témavezet k: dr. Molics Bálint Mátyás, dr. Ács Pongrác 
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13.00 – 13.30 Ebéd 
 
13.45-14.00 
Békési Ádám József 
Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ INTEGRATÍV NEUROMUSZKULÁRIS BALANSZ TRÉNING HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
SERDÜL KORÚ N I KOSÁRLABDÁZÓKNÁL 
Témavezet k: Tóthné Steinhausz Viktória, dr. Császár Gabriella Edit, Szalay Bernadett 
 
14.00-14.15 
Vági Márton Zsolt 
Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – rekreációszervezés III. évfolyam, nappali munkarend 
MIÉRT BETEG A MAGYAR LABDARÚGÁS? 
Témavezet k: dr. Elbert Gábor, dr. Ács Pongrác 
 
14.15-14.30 
Kovács Ákos 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend 
TENISZEZ K TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K, VALAMINT A SPORTÁG 
HELYZETE MAGYARORSZÁGON 
Témavezet : dr. Ács Pongrác 
 
14.30-14.45 
Kovács Ádám 
Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – rekreációszervezés III. évfolyam, nappali munkarend 
A PSZICHÉS JÓLLÉT ÉS AZ ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA 
Témavezet : dr. Elbert Gábor 
 
14.45-15.00 
Kamp Salamon 
Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend 
HORGÁSZAT ÉS SPORTFOGYASZTÁS 
Témavezet k: dr. Ács Pongrác, dr. Paár Dávid 
 
15.00-15.15 
Bódi Mónika 
Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – egészségfejlesztés III. évfolyam, levelez  munkarend 
A VALÓSÁGSHOW-K HATÁSA A FIATALOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁRA 
Témavezet : dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette 
 
15.15-15.30 
Pohl Krisztina 
Pécs – sportmenedzser MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 
BUDAPEST II. KERÜLETI FELN TT LAKOSSÁG FIZIKAI AKTIVITÁSA, SPORTOLÁSI 
SZOKÁSAI 
Témavezet : dr. Ács Pongrác 
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X. SZEKCIÓ 205. terem 
Sürg sségi ellátás szekció 
 
Levezet  elnök: Pandur Attila szakoktató 
Zs ri elnök: Dr. Radnai Balázs adjunktus 
Zs ri tagok: Dr. Varga Csaba orvos 
 Dr. Bánfai Bálint adjunktus 
 Péter Marcell HÖK 
 
11.30-11.45 
Ruszin Bence 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
GRACE SCORE V2.0 ALKALMAZÁSA A SÜRG SSÉGI OSZTÁLYOKON, ID FAKTOR 
CSÖKKENTÉSE ACS ESETÉN 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
11.45-12.00 
Márton Rajmund 

Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
A MENT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÁRSSZERVEKNÉL DOLGOZÓKKAL 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
12.00-12.15 
Kern Krisztián Zsolt 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
A STROKE ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA A SÜRG SSÉGI ELLÁTÁSBAN 
(PREHOSPITÁLIS VS. INTRAHOSPITÁLIS) 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
12.15-12.30 
Kanyuk Zsófia 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
PULMONÁLIS EMBOLIZÁCIÓ – DIAGNÓZIS, TERÁPIA, BETEGÚT A PREHOSPITÁLIS ÉS 
INTRAHOSPITÁLIS ELLÁTÁSBAN 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
12.30-12.45 
Jäkl Ildikó 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
A BARANYA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK 
ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEI ÉS KÉSZSÉGEI 
Témavezet : dr. Deutsch Krisztina 
 
12.45-13.00 
Duschanek-Darázs Viktória 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt III. évfolyam, levelez  munkarend 
A HIRTELEN EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK LAIKUSOK 
KÖRÉBEN 
Témavezet : prof. dr. Betlehem József 
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13.00 – 13.30 Ebéd 
 
13.45-14.00 
Demény Donát 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A HASI FÁJDALOM DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKAI JELENT SÉGE 
Témavezet : Köcse Tamás 
 
14.00-14.15 
Bihary Franciska 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 
ONKOLÓGIAI SÜRG SSÉGI ÁLLAPOTOK 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
14.15-14.30 
Biró Róbert 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A SEPSIS MEGJELENÉSE A SÜRG SSÉGI ELLÁTÁSBAN 
Témavezet : Pandur Attila András 
 
14.30-14.45 
Börcsök Zsolt 
Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 
A MENT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÁRSSZERVEKNÉL DOLGOZÓKKAL 
Témavezet : prof. dr. Betlehem József 
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XI. SZEKCIÓ Ápolói demonstrációs terem 
Egészségtudományi szekció - Véd  és prevenciós alszekció 
 
Levezet  elnök: Éliás Zsuzsanna iskolai docens 
Zs ri elnök: Dr. Deutsch Krisztina adjunktus 
Zs ri tagok: Harjánné dr. Brantmüller Éva adjunktus 
 Kiss Zsoltné vezet  véd  
 Szalai Regina HÖK 
 
11.30-11.45 
Vass Eszter 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc –  véd  III. évfolyam, nappali munkarend 
MEDD SÉGGEL KAPCSOLATOS SZORONGÁS 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
11.45-12.00 
Varga Fanni 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A HUMÁN ER FORRÁSOK SZEREPE ELS DLEGESEN A CSALÁD JELENT SÉGE, A 
FOGAMZÁSGÁTLÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK KÖZVETÍTÉSÉBEN 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
 
12.00-12.15 
Tütt  Ágnes 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  III. évfolyam, nappali munkarend 
A GESTATIÓS DIABETES MELLITUS SZÖV DMÉNYEINEK KOCKÁZATA ÉS HATÁSA A 
SZÜLÉS KIMENETELÉRE 
Témavezet k: dr. Salamonné dr. Toldy Erzsébet, dr. Tarszabó Róbert, Reményiné Katona Klára 
 
12.15-12.30 
Tiffán Annamaria 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A VÁLÁS OKAI, KÖVETKEZMÉNYEI – A GYERMEKKORI MINTA HATÁSA A 
FELN TTKORRA 
Témavezet : Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
12.30-12.45 
Theisz Flóra 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
VÉD I MÉHNYAKSZ RÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS ATTIT DÖK 
Témavezet : Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
12.45-13.00 
Stajer Szindia 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
PÁRVÁLASZTÁSI SZOKÁSOK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 
Témavezet : Ipolyi Dóra 
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13.00-13.15 
Mikó Melinda 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A SERDÜL K EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS 
BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ISMERETEK FELMÉRÉSE 
Témavezet k: Karamánné dr. Pakai Annamária, Varga Bernadett 
 
13.15 – 13.45 Ebéd 
 
14.00-14.15 
Lendvay Zsófia 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
SZÜL SÉG ÖRÖMEI ÉS NEHÉZSÉGEI A VÁRANDÓSSÁG IDEJE ALATT, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A PÁRKAPCSOLATRA ÉS A VÉD VEL VALÓ EGYÜTTM KÖDÉSRE 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
14.15-14.30 
László Evelin 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
EGÉSZSÉGNEVELÉS KORAGYERMEKKORBAN 
Témavezet k: Pet né dr. Csima Melinda, Karamánné dr. Pakai Annamária 
 
14.30-14.45 
Lángné Hajdu Jenifer 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
A VÉD VEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A GONDOZOTTAK KÖRÉBEN, A 
CSECSEM TÁPLÁLÁS TÜKRÉBEN 
Témavezet : Ipolyi Dóra 
 
14.45-15.00 
Láng Nikolett 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
AUTIZMUSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK VÉD K ÉS VÉD  HALLGATÓK 
KÖRÉBEN. 
Témavezet : Pachner Orsolya 
 
15.00-15.15 
Csigó Luca 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ ÉSZLELT SZÜL I KOMPETENCIÁT MEGHATÁROZÓ FAKTOROK – KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A KOHERENCIA-ÉRZETRE 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
 
15.15-15.30 
Böndicz Barbara 
Szombathely –egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  III. évfolyam, nappali munkarend 
AZ INTRAUTERIN KÖT DÉST ER SÍT  TÉNYEZ K VIZSGÁLATA 
Témavezet k: Karácsony Ilona Hajnalka, Karamánné dr. Pakai Annamária 
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15.30-15.45 
Balogh Bianka 
Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK BEFOGADÁSÁT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZ K HATÁSA A LACTOGENESIS II. ÉS III. FÁZISÁRA 
Témavezet : Karácsony Ilona Hajnalka 
 
15.45-16.00 
Balogh Réka 
Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ ÖRÖKBEFOGADOTTAK FELN TTKORI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA 
Témavezet : Harjánné dr. Brantmüller Éva 
 
16.00-16.15 
Vörös Klementina 
Kaposvár –egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 
GYERMEKKORI BÁNTALMAZÁS – VIZSGÁLAT A FELS OKTATÁS HALLGATÓINAK 
KÖRÉBEN 
Témavezet : Harjánné dr. Brantmüller Éva 
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XII. SZEKCIÓ Alagsor 2. terem 
Diagnosztikai képalkotás alapjai szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Kovács Péter adjunktus 
Zs ri elnök: Dr. Kovács Árpád egyetemi docens 
Zs ri tagok: Dr. Szabó Zsolt szakorvos 
 Antal Gergely fizikus 
 Kedves András Gyula HÖK 
 
11.30-11.45 
Guzicki Cordula Azucséna 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
PROSTATA CÉLTÉRFOGATOK BEÁLLÍTÁSI MARGÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
LÁGYSZÖVETI ÉS CSONT ALAPÚ CBCT REGISZTRÁCIÓ ALAPJÁN 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
 
11.45-12.00 
Kamu Szabolcs 
Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend 
KIS- ÉS KÖZEPES ENERGIÁJÚ IMAT BESUGÁRZÁSI TERVEK DOZIMETRIAI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS A SZÓRT NEUTRON DÓZISTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA 
PROSZTATA DAGANATOS BETEGEKNÉL 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
 
12.00-12.15 
Le Hoang Anh 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika II. évfolyam, nappali munkarend 
RIZIKÓSZERVEK DÓZISPARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA SZTEREOTAXIÁS PROSZTATA 
MONOTERÁPIA ESETÉN 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
 
12.15-12.30 
Schvarcz Kitti 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
INTENZITÁS MODULÁLT ÍVTERÁPIÁS BESUGÁRZÁSI TERVEK 2D ÉS 3D 
MÉR ESZKÖZÖKKEL VÉGZETT PÁCIENS VERIFIKÁCIÓS EREDMÉNYEINEK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
 
12.30-12.45 
Szita Evelin 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
2D-2D ÉS 3D KÉPALKOTÁS PONTOSSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJ-NYAKI 
DAGANATOS BETEGEK ONLINE IGRT SUGÁRKEZELÉSE ESETÉN 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
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12.45-13.00 
Tóth Anett Enik  
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
A DÓZISCSÖKKENTÉS LEHET SÉGEI CT KÉPALKOTÁS SORÁN ITERATÍV 
KÉPREKONSTRUKCIÓ ÉS AUTOMATIKUS DÓZIS MODULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL 
Témavezet : dr. Bajzik Gábor 
 
13.00-13.15 
Vadas Anikó 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
ACUROS XB ÉS AAA DÓZISSZÁMÍTÁSI ALGORITMUSOK PONTOSSÁGÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZTEREOTAXIÁS TÜD BESUGÁRZÁS ESETÉN 
Témavezet : dr. Kovács Péter 
 
13.15 – 13.45 Ebéd 
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XIII. SZEKCIÓ Alagsor 2. terem 
Diagnosztikai képalkotás klinikai alkalmazások szekció 
 
Levezet  elnök: Sipos Dávid szakoktató 
Zs ri elnök: Dr. Kovács Árpád egyetemi docens 
Zs ri tagok: Dr. Máhr Károly orvos 
 Dr. Pajkos Gábor c. egyetemi docens
 Sánta Brigitta HÖK 
 
13.15 – 13.45 Ebéd 
 
14.00-14.15 
Ambrus Klára Krisztina 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
MODERN MULTIMODÁLIS KÉPALKOTÁS A FEJ-NYAK TUMOROK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 
Témavezet : dr. Tóth Zoltán 
 
14.15-14.30 
Balogh Melinda 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
A 18F FDG PET/CT VIZSGÁLATOK SORÁN ÉSZLELT HALMOZÓDÁSOK SZÖVETTANI 
EREDMÉNYEI A GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZERBEN HAEMATOLÓGIAI 
BETEGSÉGCSOPORTOK KÖRÉBEN 
Témavezet : Sipos Dávid 
 
14.30-14.45 
Fábián János Krisztián 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika II. évfolyam, nappali munkarend 
18F-FDOPA DIAGNOSZTIKAI TÖBBLETÉRTÉKE GLIOMÁBAN SZENVED  BETEGEN – 
ESETTANULMÁNY 
Témavezet : Sipos Dávid 
 
14.45-15.00 
Mazaga Zsófia 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
18 F-FDG PET/CT KÉPALKOTÁS SORÁN ÉSZLELT HALMOZÓDÁS EREDMÉNYE 
SZÖVETTANNAL ALÁTÁMASZTVA A COLORECTALIS RÉGIÓBAN 
Témavezet : Sipos Dávid 
 
15.00-15.15 
Buchert Sára Blanka 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 
FEJ-NYAK RÉGIÓ RIZIKÓSZERVEIN VÉGZETT ATLASZ ALAPÚ ÉS MANUÁLIS 
KONTÚROZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
Témavezet : dr. Lakosi Ferenc 
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15.15-15.30 
Major Danka 
Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 
ATLASZ ALAPÚ AUTOMATIKUS KONTÚROZÁSI METÓDUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
SUGÁRTERÁPIÁBAN: SINGLE VS. MULTI-ATLASZ 
Témavezet : dr. Lakosi Ferenc 
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XIV. SZEKCIÓ. 
Dietetika és táplálkozástudományi szekció 
 
Levezet  elnök: Dr. Komáromy László emeritus f iskolai tanár 
Zs ri elnök: Gubicskóné Dr. Kisbenedek Andrea adjunktus 
Zs ri tagok: Szarka Evelin dékáni hivatalvezet   
 Czeglédiné Asztalos Ágnes szakoktató 
 Kovács Bettina HÖK 
 
11.30-11.45 
Vereczkei Zsófia 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A KORAI POSZTOPERATÍV ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK 
GYAKORLATA COLORECTALIS DAGANATOS BETEGEKNÉL 
Témavezet : Szekeresné dr. Szabó Szilvia 
 
11.45-12.00 
Vandlik Kitti 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
VENDÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK ÉS 
TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 
Témavezet : Szabó Zoltán 
 
12.00-12.15 
Bálint Zsófia Rita 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
AZ IZOMDISZMORFIA ÉS ÉTKEZÉSI ZAVAROK MEGJELENÉSÉNEK GYAKORISÁGA ÉS A 
TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA KONDICIONÁLÓ EDZÉST FOLYTATÓ TESTÉPÍT K 
KÖRÉBEN 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
12.15-12.30 
Rosta Melinda 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
EGÉSZSÉGES ÉTELFÜGG SÉG EL FORDULÁSA TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK 
KÖRÉBEN 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
12.30 – 13.00 Ebéd 
 
13.00-13.15 
Molnár Viktória 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
HIDRATÁCIÓ KÜLÖNBÖZ  BETEGSÉGEKBEN ÉS KORCSOPORTOKBAN: A FELN TT 
LAKOSSÁG FOLYADÉKFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 
Témavezet : Breitenbach Zita 
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13.15-13.30 
Makai Angéla 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A VEGETÁRIÁNUS ÉS A HAGYOMÁNYOS "E;NYUGATI TÍPUSÚ"E; ÉTREND HATÁSA A 
TESTÖSSZETÉTELRE 
Témavezet : Szabó Zoltán 
 
13.30-13.45 
Krizsán Nikolett 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
VÍZILABDÁSOK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE FELKÉSZÜLÉSI ÉS 
VERSENYID SZAKBAN 
Témavezet : Gubicskóné dr. Kisbenedek Andrea 
 
13.45-14.00 
Csipak Hermina 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
ÉDESÍT SZER FOGYASZTÁSÁNAK HATÁSA EGYETEMI HALLGATÓKNÁL 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
14.00-14.15 
Bosnyák Odett 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A TÁPLÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATOS RIZIKÓFAKTOROK ÉS VÉD  TÉNYEZ K SZEREPE 
A VASTAG-ÉS VÉGBÉLRÁK KIALAKULÁSÁBAN 
Témavezet : Szabó Zoltán 
 
14.15-14.30 
Illés Annamária 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
A FOGYNI VÁGYÓK ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSI ATTIT DJEI 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
14.30-14.45 
Weszelovszky Júlia 
ANYAI FAKTOROK HATÁSA AZ ÚJSZÜLÖTT SÚLYÁRA 
Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 
Témavezet : Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva 
 
14.45-15.00 
Skita Bianka 
Pécs - ápolás és betegellátás BSc – dietetikus 0 évfolyam, nappali munkarend 
EDZÉS UTÁNI INTENZÍV ÉHSÉGÉRZET VIZSGÁLATA VÍZI SPORTOLÓK KÖRÉBEN 
Témavezet : Szabó Zoltán 
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HALLGATÓI EL ADÁSOK KIVONATAI 

A beküldött összefoglalókat a szervez k a verseny tisztasága érdekében nem javították, az el forduló formai, 
helyesírási, stb. hibákért a szerz k felelnek! 
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Ambrus Klára Krisztina1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

MODERN MULTIMODÁLIS KÉPALKOTÁS A FEJ-NYAK TUMOROK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 

Célkit zés: PET/MR új képalkotó módszer a fej-nyak tumorok vizsgálatában, amely ugyanolyan hatékony 
lehet a tumor karakterizációjában és diagnózis felállításában, mint a PET/CT. Adatok és módszerek: 
Kaposvári PET Medicopus Kft. Intézetében vizsgált fej-nyak tumoros betegek képanyagát dolgoztam fel. A 
kutatásban 53 beteg szerepelt. 4 orrgarat, 28 szájgarat, 9 algarat, 1 pajzsmirigy, és 11 gége daganat miatt 
vizsgált beteg került értékelésre (41 férfi, 12 n ). Beválasztásra kerültek, akiknek PET/CT és PET/MR 
vizsgálat is történt azonos napon, egymást követ en. Kizárásra kerültek azok a betegek akiknek, csak 
PET/MR vagy csak PET/CT vizsgálata készült el, és technikai okokból megszakított vagy korlátozott érték  
vizsgálat készült. A vizsgálatokat Siemens Biograph True Point 64 PET/CT, és Siemens Biograph mMR 
PET/MR berendezéssel végezték, 18F-FDG radiofarmakonnal, rutin diagnosztikai fej-nyak protokollal. PET 
képeket Siemens Syngo Via szoftver segítségével értékeltük. A mérésekhez 3D gömb VOI segítségével a 
primer  tumor  esetében  a  PET  SUVmax,  SUVpeak,  MTV  és  TLG  paramétereket  mértük  a  PET/CT  és  
PET/MR képeken egyaránt. A két PET kamerával gy jtött adatok közötti kapcsolat értékeléséhez a PET 
paraméterek és a betegek neme és életkora közti összefüggés értékelésére leíró jelleg  statisztika készült. A 
vizsgált PET paraméterek közti kapcsolat értékeléséhez Spearman korrelációs számítás történt. A betegek 
neme és életkora, valamint a PET paraméterek közti összefüggés értékelésére varianciaanalízis történt. 
Eredmények: A statisztika Shapiro-Wilk teszt alapján, a PET paraméterek nem normál eloszlásúak, 
Spearman korreláció alapján er s monoton kapcsolat van a PET/MR és PET/CT vizsgálatok során MTV 
(r=0,96); TLG (r=0,95); SUVmax (r=0,96); SUVpeak (r=0,95) paraméterek között. Páciensek életkora és 
neme, illetve a vizsgált PET/CT SUVmax, SUVpeak, MTV és TLG változók nem mutatnak szignifikáns 
összefüggést. Következtetések: Kutatásban szerepl  betegek neme és életkora nem volt hatással a vizsgált 
PET paraméterekre. A két PET kamerával végzett vizsgálatokkal nyert paraméterek szignifikáns korrelációt 
mutatnak, mely alapján a PET/CT-hez hasonlóan a PET/MR-rel nyert számszer síthet  PET paraméterek is 
alkalmasak diagnosztikai, terápia tervezési célú és prognosztikai felhasználásra. 
 
Kulcsszavak: PET/MR, PET/CT, fej-nyak tumor 
 
Dr. Tóth Zoltán1 
1PET Medicopus Kft. 
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Antalóczy Erzsébet Mária1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

FIZIKAI AKTIVITÁS HATÁSA A VÁRANDÓSSÁG ÉS A SZÜLÉS LEFOLYÁSÁRA 

Célkit zés: Vizsgálatban célul t ztem ki a váradósok körében a fizikai aktivitás megjelenésének 
feltérképezését, a fizikai aktivitás (rendszeres sport tevékenység, várandóstorna, nehéz fizikai munka) 
hatását a terhességre, az anyára és a magzatra. A várandóstornán való megjelenést befolyásoló tényez k 
megismerését, azok közti esetleges összefüggések vizsgálatát és gyakoriságát. Adatok és módszerek: 
Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásomat saját szerkesztés  online és papír alapú kérd ív segítségével 
végeztem 2018-ban megszült és jelenleg várandós n k bevonásával (n=106). A mintavételi eljárás 
célcsoporton belüli, véletlenszer , szakért i mintavétellel történt. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikát és 
2 próbát használtam (p<0,05) Eredmények: Az esetcsoport több mint 60 %-a túlsúlyos vagy elhízott, 

mégis közülük csak 21 kismama érzett késztetést arra, hogy rendszeresen sportoljon. Bár azok a kismamák, 
akik már terhességük el tt rendszeresen sportoltak, közülük csak 30% érezte hosszúnak a kitolási szakot és 
70% kevésbé huzamosnak, mégsem igazolódott, hogy a fizikai aktivitás megrövidíti a kitolási 
szakot(p>0.05).  Kutatásom szerint azok a várandósok, akik rendszeresen részt vettek várandóstornán, 
szubjektíven nem hozták világra magzatjukat könnyebben (p=0,38). A magasabb iskolai végzettség  n k 
82,5%-a végez gátizomtornát, míg az alacsonyabb iskolai végzettség ek mindössze 17,5%-a végez 
gátizomtornát (p<0,05). Következtetések: Azoknál az kismamáknál, akik rendszeresen végeztek aktív sport 
tevékenységet a terhességük el tt, a szülés folyamán a kitolási szak idejét ez igazoltan nem befolyásolta. 
Ugyanezen eredményre jutottam a várandóstorna és a szülés id tartamának összefüggésében is. Ez a két 
hipotézisem nem, a gátizomtornáról szóló viszont beigazolódott. 
 
Kulcsszavak: Fizikai aktivitás, kismamatorna, gátizomtorna, várandósság 
 
Komlósi Kálmánné1 
1PTE ETK Sürg sségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék 
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Bálint Zsófia Rita1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ IZOMDISZMORFIA ÉS ÉTKEZÉSI ZAVAROK MEGJELENÉSÉNEK GYAKORISÁGA ÉS A 
TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA KONDICIONÁLÓ EDZÉST FOLYTATÓ TESTÉPÍT K 

KÖRÉBEN 

Célkit zés: Célunk volt meghatározni, az izomdiszmorfia, a testedzésfügg sség és az étkezési zavarok 
el fordulását hazai testépít k között, illetve hogy ezek milyen kapcsolatban állnak a bevitt tápanyagok 
mennyiségével, kiemelt figyelmet fordítva a fehérje bevitelének vizsgálatára. Adatok és módszerek: A 
kutatáshoz saját szerkesztés  és standard kérd ívet alkalmaztunk, az EAT-26, az EDS, MDDI, BIG-O és az 
OLEF 24 órás étrendi naplóját. Az antropometriai méréseket az OMRON BF 511 típusú testösszetétel 
mér vel mértük. Az étrendi naplókat a NutriComp Étrend 4.0 szoftverrel elemeztük, majd az összes adatot 
az SPSS 22. verziójával dolgoztuk fel. Az eredmények Odds ratio, Sperman-féle korreláció, két mintás 
független t-teszt, egy mintás t-teszt, Mann-Whitney teszt és Kruskal-Wallis teszt végrehajtásával mutattuk 
ki. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p 0,05 volt. Eredmények: A 67 f l EAT-26 
eredményei alapján 11 személy mutat rizikót táplálkozás zavarra. Az EDS eredményei alapján 9 személy a 
testedzés függ ség rizikóját mutatta. Az MDDI alapján 10 f  szenved izomdiszmorfiában, míg a BIG-O 
alapján 59 f . Azok a személyek, akik az MDDI szerint izomdiszmorfiával küzdenek, nagyobb eséllyel 
rendelkeznek valamilyen táplálkozási zavarral is (OR=4,762 95% CI:1,071-21,172). Akik a BIG-O alapján 
az izomdiszmorfia rizikócsoportjába kerültek, nagyobb volt a fehérjefogyasztásuk (p=0,046), mint azoknak, 
akik a „nem izomdiszmorfiás” csoportba kerültek. Következtetések: A hazai testépít  populációban 
megjelenik az izomdiszmorfia, a testedzésfügg ség és az étkezési zavarok, illetve ezek a rendellenességek 
gyakran egymás mellett alakulnak ki. 
 
Kulcsszavak: izomdiszmorfia, táplálkozási zavar, edzés függ ség, emelkedett fehérje bevitel 
 
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva1 
1PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

39 

Balogh Bianka1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK BEFOGADÁSÁT MEGHATÁROZÓ 
TÉNYEZ K HATÁSA A LACTOGENESIS II. ÉS III. FÁZISÁRA 

Célkit zés: Kutatásom célja megismerni azon tényez ket, amik a szoptatással kapcsolatos ismeretek 
átadását, befogadását meghatározzák, és hatásait a lactogenesis II. és III. fázisára. Adatok és módszerek: 
Kvantitatív, keresztmetszeti kutatást Vas megyében végeztem2017-ben. Esetcsoport nem véletlenszer , 
célirányos, szakért i mintavétel révén 89olyan édesanya töltötte ki a saját szerkesztés  kérd ívet, akik, 
hüvelyi úton szültek, BMI indexük 30 alatti és 0-3 hónap közötti gyermeket nevel. Az adatok elemzéséhez a 
leíró statisztikát két változó összefüggéseinek megállapítására 2próbát (p<0,05) alkalmaztam Microsoft 
Excel (2010) segítségével. Eredmények: A megkérdezettek felének egy gyermeke van, 2/3-a 26-35 év 
közötti. A válaszadók, felénél a lactogenesis II. fázisa az 1. napon, ¾-nél a lactogenesis III. 8-9. nap között 
jelentkezett.  Az anyák tudatos felkészülése nem volt kapcsolatba hozható a lactogenesis II fázisának id beli 
megjelenésével (p>0,05). Az anyáknak a laikus segít k közül felének a szül , professzionális segít k 
esetében¾-nek a véd  tudott segíteni. A szoptatással kapcsolatos támogatást az anyák a társától és a 
szül l/nagyszül l, míg a szakemberek esetében szülészn kt l és a véd kt l kapott. Sem a társ 
(p>0,05), sem a szakember  (p>0,05) általi támogatás nem befolyásolta a lactogenesis II. és III. fázisának 
id beli megjelenését.  Az anyák ¾-nél átlagos vagy magas reziliencia szint volt mérhet , amijelent sen 
segítette a tudatos felkészülést a szoptatásra (p<0,05), de nem volt hatással a lactogenesis idejének 
megjelenésére  (p>0,05). Következtetések: Az anyák a legközelebb álló családtagoktól és szakemberekt l 
kérnek tanácsot, s a legnagyobb támogatást is tudják nyújtani a szoptatásban szülés el tt és után, ezért 
kiemelten fontos a humán laikus segít k ismereteinek meger sítése. A reziliencia szint értékének 
meghatározása segítséget jelenthet azon csoportok megismerésére, akiknél kiemelt figyelmet kell fordítani a 
szoptatásra való felkészítés során. 
 
Kulcsszavak: reziliencia, tudatos felkészülés, támogatás 
 
Karácsony Ilona Hajnalka1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
Tanszék 
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Balogh Melinda1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

A 18F FDG PET/CT VIZSGÁLATOK SORÁN ÉSZLELT HALMOZÓDÁSOK SZÖVETTANI 
EREDMÉNYEI A GASZTROINTESZTINÁLIS RENDSZERBEN HAEMATOLÓGIAI 

BETEGSÉGCSOPORTOK KÖRÉBEN 

Célkit zés: A 18F-fluorodeoxi-glükóz (18F-FDG) pozitronemissziós tomográfiát (PET) széles körben 
alkalmazzák különböz  rosszindulatú betegségek kezdeti elhelyezésére, valamint a terápiás válaszok 
értékelésére is. Ezen el nyök ellenére kevés tanulmány foglalkozik az 18F-FDG-PET használatával 
haematológiai betegségcsoport gasztrointesztinális érintettségével. A vizsgálatunk célja, hogy a PET/CT 
vizsgálat során észlelt gasztrointesztinális rendszert érint  halmozódást követ en, szövettani vizsgálatok 
eredményét összegezzük a haematológiai betegségekkel rendelkez  betegek csoportjánál. Adatok és 
módszerek: Olyan betegek válogattunk be kutatásunkba, akik átestek PET/CT vizsgálaton, észlelhet  
halmozódásuk volt a gastrointesztinális rendszerben, szövettani verifikáción is történt, továbbá primer 
haematológiai betegséggel rendelkeztek. A betegadatok elemzése a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató 
Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatás és Oktatási Központ saját adminisztrációs 
rendszerében történt. Eredményeinket leíró statisztika, korreláció, khi-négyzet próba, egy-kétmintás T próba 
és ANOVA tesztek segítségével kaptuk meg 95%-os valószín ségi szinten (p=0,05). Eredmények: A 151 
(n=151) páciensb l, 80 (n=80) férfi, 71 (n=71) n  volt. Észlelt radiotracer felvétel 94 (n=94) esetben történt, 
ebb l 28 (n=28) betegnek volt szövettani vizsgálata. A szövettani vizsgálaton résztvev k közül 7 (n=7) 
páciensnek pozitív, 21 (n=21) páciensnek negatív volt az eredménye. Haematológiai betegségek közül a 
Non-Hodgkin lymphoma fordult el  (n=122) dönt  többségben. Legtöbb esetben (n=46) fokális FDG 
felvétel volt kimutatható. A legérintettebb területek a colon régiói voltak, f ként a colon ascendens 33 
(n=33), sigma 30 (n=30) és a rectum 18 (n=18). Következtetések: FDG felvétel jelezhet benignus, 
precancerosus állapotot vagy akár malignus elváltozást is, mely vizsgálatában az endoszkópos vizsgálatok 
kiegészít  módszert képviselnek. Eredményeink jól korrelálnak a nemzetközi irodalomban leírtakkal, észlelt 
halmozódás esetén a szövettani vizsgálat er seb ajánlott. 
 
Kulcsszavak: haematológia, lymphoma, colon, FDG felvétel, PET/CT 
 
Sipos Dávid1 
1PTE ETK Diagnosztikai Intézet Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 
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Balogh Réka1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ ÖRÖKBEFOGADOTTAK FELN TTKORI ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Jelen kutatás célja felmérni az örökbefogadottak elégedettségét, jelenlegi és múltbéli 
nehézségeit. Képet kapni arról, hogy milyen életutat jártak be az adoptálás óta. Adatok és módszerek: A 
keresztmetszeti kutatás során strukturált interjúk készültek, 2017 júniusa és 2018 januárja között. Az 
adatgy jtés célcsoporton belüli, nem véletlenszer  mintaválasztás formájában történt. Megkeresésre kerültek 
a baráti, ismeretségi körben fellehet  örökbefogadott feln tt személyek, akiknek segítségével, hólabda 
módszerrel újabb interjúalanyok azonosítása vált lehet vé. A célcsoportot 25 feln tt alkotta (18 n , 7 férfi), 
akik 18-50 év közöttiek és legalább 5 évre örökbefogadták ket gyerekkorukban. Az adatok értékelése SPSS 
for Windows 13.0 és Microsoft Office Excel 2016 statisztikai program segítségével történt. Leíró statisztika 
és Fisher's Exact Teszt készült. Eredmények: Az alanyok átlagéletkora 34 év. 2 f t azonnal 
örökbefogadtak, 18 f  intézetben, 5 f  pedig nevel szül nél élt el zetesen. A mintában részt vev k életkora 
az adoptáláskor átlagosan 3,5 év volt. 8 f t csecsem két, 10 f t kisdedként, 7 f t pedig iskoláskorában 
fogadtak örökbe.11 személy megkereste vér szerinti szüleit, 9 f  nem. 5 f  úgy tudja, hogy biológiai szülei 
már nem élnek. 2 f  maga is adoptálna, 4 f  bizonytalan, 19 f  képtelen volna erre.  Gyerekkorával 16 f  
elégedett, 9 nem. Kiemelked en negatív élménye 16 f nek volt. Jó irányba befolyásolta a gyermekkorral 
való elégedettséget mind az anya (p=0,001), mind az apa (p=0,027) pozitív nevelési stílusa. Törést okozott, 
ha a gyermekkel csak serdül  vagy feln tt korában tudatták az adoptálást (p=0,003), valamint az is, ha 
idegent l, vagy véletlenül derült fény a tényekre (p=0,039). Számottev  összefüggés nem volt kimutatható a 
korábbi intézetben vagy nevel szül knél való nevelkedés, és a szociális készségek között (p=1,000). 
Következtetések: Egy örökbefogadás sikerességének kulcskérdése a szül k részér l a tények minél korábbi 
közlése, valamint a következetes vagy megenged  nevelési stílus alkalmazására. Releváns véd i feladat 
az adoptáló családok fokozott gondozása, valamint segítséget nyújtani nekik a krízis prevencióban. Javasolt 
a véd k ismereteit b víteni az örökbefogadás lélektani vonatkozásainak tekintetében. 
 
Kulcsszavak: örökbefogadott, feln tt, elégedettség, nevelési stílus, közlés 
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Bed cs Nóra1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

AIS KONZERVATÍV ELLÁTÁSA SCHROTH TERÁPIÁVAL, DYNAMIC TAPE KEZELÉSSEL 
KIEGÉSZÍTVE A KONTROLL CSOPORTBAN 

Célkit zés: Manapság egyre több gyermeknél állapítanak meg idiopathias scoliosist, melynek kezelési 
módszerei közül széles körben használt terápia a Schroth módszer. Ugyanakkor az újszer  termék, a 
Dynamic tape új lehet ségeket teremt a fizioterápia területén. Ezek alapján a kutatás célja a Schroth terápia 
és a Dynamic tape-pel kiegészített gyógytorna hatékonyságának felmérése idiopathias gerincferdüléssel 
diagnosztizált serdül k körében. Adatok és módszerek: A Zalaegerszegen végzett prospektív vizsgálaton 
10 f  vett részt, akik véletlenszer  besorolás következtében 2 csoportba kerültek. A Schroth gyakorlati 
csoport (SG, N=5) alanyai Schroth terápiában részesültek. A kontroll csoport (CG, N=5) tagjai a Schroth 
módszert kiegészítve Dynamic tape kezelést is kaptak. Nem randomizált, célirányos mintavétel történt. 
Beválsztásra kerültek azon diákok, akiknél scoliometerrel 5 vagy annál nagyobb fokú bordapúp lett 
mérve.  Kizárási kritériumot jelentett a korzett viselése. A 3 hónapos beavatkozás alatt a scoliometerrel 
meghatározott törzs rotációs szögének, a kilégzési csúcsáramlásnak, a testtömeg-eloszlás értékeinek, az 
egyensúly képesség fejl désének és a WinSpine Pointer rendszer egyes paramétereinek változásait követtük 
nyomon. A statisztikai adatok kiértékelése leíró statisztikával és páros t-próbával, a csoportok közötti 
összevetés kétmintás t-próbával történt. A statisztikai elemzést Microsoft Excel 2007 és SPSS Statistics 22.0 
programmal végeztük. Eredmények: A törzsdeformitási érték, a kilégzési csúcsáramlás, a két láb 
er megoszlása, az egyensúlyozó képesség és a WinSpine Pointer rendszer bal oldali Shoulder height 
difference, Pelvic és Pelvic/Shoulder obliquiti és TK szög paramétereinek változásait szignifikánsnak 
tekintettük (p<0,05). Az SG és CG csoportok adatait összevetve, szignifikáns különbséget csak a TK szög 
esetén kaptunk (p=0,014, MT=6-94%). Következtetések: A Schroth módszer és a kiegészít  Dynamic tape 
kezelés hatékonynak bizonyult a scoliosis kezelésében. Többségében sikerült a progresszió folyamatát 
lelassítani, habár nem minden változónál tudtunk elérni szignifikáns javulást. Az alanyoknak továbbra is 
javasolt a Schroth torna rendszeres végzése, a helyes testtartás tudatosítása érdekében a dynamic tape 
használata. 
 
Kulcsszavak: scoliosis, Schroth terápia, dynamic tape 
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Békési Ádám József1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ INTEGRATÍV NEUROMUSZKULÁRIS BALANSZ TRÉNING HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
SERDÜL KORÚ N I KOSÁRLABDÁZÓKNÁL 

Célkit zés: A kosárlabdázóknál a mérk zések dinamikája megfelel  poszturális kontrollt, egyensúlyt és jól 
szervezett mozgáskoordinációt követel. Ehhez elengedhetetlen a sportoló megfelel  törzsstabilitása és 
balanszírozó képessége. Kutatások bizonyítják, hogy azok a gyerekek, akik nem vesznek részt 
neuromuszkuláris tréningen sosem érik el az igazi genetikai potenciálnak megfelel  teljesítményt feln ttkor 
során. (Meyer et al., 2011) Vizsgálatunk célja: a felmérések adatait felhasználva egy célzott mozgásanyag 
összeállítása, valamint egy többkomponens  (flexibilitás, törzsstabilitás, balansz)integratív 
neuromuszkuláris balansz tréning hatásának vizsgálata serdül korban lév  n i kosárlabdázóknál. Adatok és 
módszerek: Kutatásunk típusa prospektív, kvantitatív, nem randomizált célirányos mintavétellel. Célcsoport 
a Zalaegerszegi Kosárlabda TE 17 f  utánpótlás korú n i sportolója. Beválasztási kritériumok: 10-14 éves 
korosztály, kizárási kritériumok: 14 évnél id sebbek, 20% feletti hiányzás, fél évben belüli alsó végtagi 
sérülés, egyéb sportág zése. A tréning program a ZTE Munkacsarnokában került levezetésre 2017 
szeptember és 2018 február között(28 alkalom). Adatgy jtési módszerek: ventrális Plank-teszt, BESS-teszt, 
Dinamikus Laterális Balansz teszt(DLBT) és az Y-Balansz teszt. Eredményeinket páros t-próbával nyertük, 
melynek számítását a Microsoft Office Excel (2007) programmal végeztük. Eredmények: A BESS-teszt 
instabil felszínén nem domináns lábon p=0,011, tandemállásban p=0,006. A DLBT jobb oldalt nézve 
p=0,016. Az Y-Balansz teszt bal lábon: (A): p=0,014, (PL): p<0,001, (PM): p=0,005. Jobb lábon: (A): 
p<0,001, (PL): p=0,001, (PM): p=0,005. A ventrális Plank teszt p<0,001 szignifikancia szint  javulást 
eredményezett. Következtetések: A mérési adatok felhasználásával készített progresszív felépített integratív 
neuromuszkuláris balansz tréning hatásosnak bizonyult, visszamérések során a tesztek jelent s része 
szignifikáns eredményt mutatott. 
 
Kulcsszavak: Törzsstabilizáció, statikus-dinamikus egyensúly/balansz, neuromuszkuláris kontroll 
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Bihary Franciska1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

ONKOLÓGIAI SÜRG SSÉGI ÁLLAPOTOK 

Célkit zés: A daganatos megbetegedések egyre nagyobb incidenciát mutatatnak világszerte. Annak 
ellenére, hogy krónikus folyamatokról beszélünk, a kórfolyamat alatt számos alkalommal léphetnek fel 
szöv dmények, vagy akár életet veszélyeztet  állapotok is. Ezen eseteket a sürg sségi osztályokon dolgozó 
szakembereknek kell ellátnia, akiknek a lehet  legjobb tudással kell rendelkezniük a kezelést illet en. 
Kutatásom célja, hogy felmérjem a sürg sségi ellátók ismereteit onkológiai kórképek kapcsán, továbbá, 
hogy mennyire tájékozottak a tumoros megbetegedések patomechanizmusából kialakuló egyéb életet 
veszélyeztet  tényez k, állapotok felismerésében a dolgozók. Adatok és módszerek: Az adatgy jtés 
kérd ívvel történt, mely saját szerkesztés  volt, s melynek kérdéscsoportjai a következ ek: 
szociodemográfiai jellemz k, szakmai ismeretekre vonatkozó kérdések. A szakmai kérdések felmérése 
kétszer történt meg, a két szakasz között egy rövid szakmai ismertet t olvashattak el a kitölt k. Két olyan 
város ment állomását és sürg sségi osztályát választottam be, ahol nincs onkológiai centrum, és két olyan 
város lett beválasztva, ahol van onkológiai centrum. Az adatfeldolgozás SPSS 20.0 verziójú statisztikai 
szoftver segítségével valósul meg. Eredmények: Az ellátók mind a szakmai ismertet  el tt és után, mind 
pedig a végeredmények tekintetében jelent sen a maximálisan elérhet  pontszám alatt teljesítettek. Csupán 
az onkológiához kapcsolódó kérdések esetén történt szignifikáns javulás (p<0,05). Mind a szakmai ismertet  
el tt (p= 0,036), mind utána (p= 0,035), mind pedig kérd ív végén elérhet  összpontszámok (p= 0,035) 
tekintetében szignifikánsan több pontot értek el azon kitölt k, akik 5 évnél több ideje dolgoztak SBO-n vagy 
az OMSZ-nál. Nem találtam szignifikáns eltérést az elért pontszámok tekintetében azon ellátók között, 
akiknél található onkológiai központ vagy nincs onkológiai központ, illetve a prehospitális és hospitális 
ellátók között sem. Következtetések: A tapasztaltak szerint az Országos Ment szolgálat és a sürg sségi 
osztályok dolgozóinak ismeretei a tumoros megbetegedések kapcsán fellép  akut helyzetek tüneteivel, sem 
pedig a kezelési eljárásokkal. A tudásuk b vítésére van szükség. 
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Biró Róbert1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A SEPSIS MEGJELENÉSE A SÜRG SSÉGI ELLÁTÁSBAN 

Célkit zés: A prehospitális ellátásban több szeptikus beteg el fordul, mint ahányat diagnosztizálnak a 
helyszíni ellátók. Kutatásunk céljaként szerettük volna lesz rni azon betegeket, akiket ment  szállított 
sürg sségi osztályra. Meg akartuk ismerni milyen mértékben korrelál a helyszíni diagnózis a definitív 
kórházi diagnózissal. Igyekeztünk olyan szepszis pontrendszereket találni, melyekkel érzékenyebbé tudjuk 
tenni a szepszis diagnosztikáját. Adatok és módszerek: Kutatásunk retrospektív elemeket tartalmazó 
kvalitatív és kvantitatív vizsgálat. 2016.01.01. és 2018.01.31. között el forduló szeptikus betegeket 
vizsgáltuk az Országos Ment szolgálat Dél-Alföldi Régió, Békés megye, békéscsabai ment állomásán és a 
Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Sürg sségi Betegellátó Osztályán. 
Dokumentumelemzést végeztünk. Különös tekintettel az alkalmazott folyadékmennyiségekre, a 
pontrendszereinkhez szükséges vitális paraméterekre, a szérum PCT értékekre. Minden 18 éves, vagy annál 
id sebb beteget vizsgáltunk, akit ment  szállított SBO-ra. Kizártuk a 18 évnél fiatalabb betegeket. 
Mintánkat 58 beteg alkotja. Leíró statisztikát és kétmintás T-próbát alkalmaztunk (p<0,05). Az adatokat 
Excel 2010 és SPSS 22 programmal kezeltük. Eredmények: A helyszíni ellátók a pontrendszerek nélkül 
5,17%-ban állapították meg a szepszis diagnózisát. Intrahospitálisan több folyadékot kaptak a betegek, mint 
a helyszínen (p=0,001). A qSOFA érzékenysége 17,24% (N=58), a PRESEP érzékenysége 42,42% (N=33). 
Következtetések: A PRESEP pontrendszer érzékenyebbnek bizonyult, mint a qSOFA. Mindkét 
pontrendszer növelhette volna az ellátók helyes diagnózisainak arányát. 
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Bódi Mónika1 
1Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – egészségfejlesztés III. évfolyam, levelez  
munkarend 

A VALÓSÁGSHOW-K HATÁSA A FIATALOK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁRA 

Célkit zés: A tömegkommunikáció behálózta az egész világot. A kereskedelmi csatornák által sugárzott 
valóságshow-k hatással lehetnek a fiatalok egészségmagatartására. Ezért tartjuk nagyon fontosnak vizsgálni 
a média befolyásoló szerepét a fiatalokra gyakorolt hatását. Adatok és módszerek: Kvantitatív 
keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk 16-25 éves fiatalok körében Szeged három középiskolájában. A 
mintaválasztás egyszer  nem véletlenszer  mintavétellel történt. A vizsgálati elemszám 259 f  volt. A 
kérd ív kérdéscsoportjai: demográfiai alapadatok mellett a Rosenberg önértékelési kérd ívet, az életcél, 
élettel való elégedettség, interperszonális orientáció és asszertivitási kérd ívet, valamint a Hungarostudy 
(2013) egészségmagatartásra irányuló kérdéseit tartalmazta. Statisztikai módszerként Khi2 - próbát, 
párosított T- próbát, egymintás T- próbát alkalmaztunk, Microsoft Excel 2016 és az SPSS 25.0 verzió 
programcsomag segítségével. Eredmények: Az eredményeket elemezve megállapítható, hogy szignifikáns 
kapcsolat nem bizonyítható a valóságshow m sorokat néz  és azokat nem követ  fiatalok 
egészségmagatartásában. A dohányzás és az alkoholfogyasztás összefüggést mutatott (p=0,014). A fiatalok a 
kommunikációban az asszertív magatartást részesítetik el nyben. Minden fiatal fogyasztott már életében 
alkoholt, a legtöbben hetente isznak alkoholos italt. El nyben részesítik az alkalmi szexuális kapcsolatokat. 
Továbbá megállapítható, hogy az önértékelés, az életcél, és az élettel való elégedettség mutatói szoros 
összefüggést mutatnak. (p<0,01) Következtetések: A valóságshow-k követése és az egészségmagatartás 
alakulása között nincs szignifikáns kapcsolat. Az egészségmagatartás alakulását az életkor, a szubjektív jól-
lét állapot, az iskolázottság és a szociális helyzet befolyásolja. Különös figyelmet érdemelnek az 
egészségmagatartás alakulás és fenntartás szempontjából a kortárs csoportok és a baráti környezet. A média 
tömegformáló hatása alkalmazható lenne az egészségmagatartás formálására. 
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Bosnyák Odett1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

A TÁPLÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATOS RIZIKÓFAKTOROK ÉS VÉD  TÉNYEZ K SZEREPE 
A VASTAG-ÉS VÉGBÉLRÁK KIALAKULÁSÁBAN 

Célkit zés: Hazánkban egyre gyakoribb a vastag- és végbélrákos megbetegedés kialakulása. A kutatásunk 
célja megvizsgálni, hogy a vastag- és végbélrákkal kapcsolatos rizikó és véd  tényez k milyen gyakran 
fordulnak el  a magyar lakosság étrendjében, illetve milyen összefüggésben vannak a szociodemográfiai 
tényez kkel. Emellett felmérjük, hogy az egyes rizikófaktorok milyen gyakran szerepelnek a vastag- és 
végbélrákos betegek esetében. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunk els  
részében, FFQ-n alapuló online kérd ív segítségével 374 f n vizsgáltuk a 18-65 éves, átlagos magyar 
lakosság étrendjét, a mintavétel kényelmi eljárással történt. A második részében hólabda módszerrel gy jtött 
10 f s mintán vizsgáltuk a betegek étrendi jellemz it, SQFFQ segítségével. Beválasztási kritérium az els  
részben az életkor (18-65 év), a második részben pedig a vastag- és végbélrák diagnózisa volt. Kizárási 
kritérium egyik részben sem volt. A kérd ívek eredményeit IBM SPSS 23.0 program segítségével 
elemeztük, Khí-négyzet próbát, és Cramer-féle V együtthatót alkalmazva. Eredmények: A vastag-és 
végbélrák rizikótényez i közül a magas testzsírszázalék és a húskészítmények gyakori bevitele jellemz  az 
átlagos magyar lakosság több mint 25%-ára. A kitölt k kevesebb mint 50%-ára volt jellemz  a véd  
tényez k közül a tejtermékek, a kalciumtartalmú étrend kiegészít k, a magas rosttartalmú élelmiszerek és a 
teljes ki rlés  gabonából készült termékek rendszeres bevitele. A véd  tényez k rendszeres fogyasztását 
befolyásolta az életkor (kalciumtartalmú étrend kiegészít knél p=0,043, magas rosttartalmú élelmiszereknél 
p=0,017), az iskolai végzettség (magas rosttartalmú élelmiszereknél p=0,008) és a kitölt k neme is (magas 
rosttartalmú élelmiszereknél p=0,039). A rizikótényez k gyakoriságát egyedül a nem befolyásolta 
(alkoholos italoknál p<0,001, húskészítményeknél p=0,006, illetve vörös húsoknál p=0,008). A betegek 
esetében több mint 60%-nál volt rendszeres a vörös húsok, illetve húskészítmények fogyasztása, és gyakori 
volt a magas testzsírszázalék is. Következtetések: Mivel a táplálkozási szokások nagy szerepet játszanak a 
vastag- és végbélrák kialakulásában, feltételezhet , hogy a hagyományos magyar étrend összefüggésben van 
a betegség egyre gyakoribb el fordulásával. 
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Böndicz Barbara1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  III. évfolyam, nappali munkarend 

AZ INTRAUTERIN KÖT DÉST ER SÍT  TÉNYEZ K VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A méhen belüli magzat érzékeli és feldolgozza a körülötte lév  ingereket, és ezekre megfelel  
választ is tud adni. Ezért kutatásom célja vizsgálni az anya és a magzat között kialakuló köt dést valamint 
az azt er sít  tényez ket. Adatok és módszerek: Kvantitatív keresztmetszeti kutatásomat online végeztem 
2018-ban. Célirányos szakért i kiválasztás során II. és III. trimeszterben lév  gravidák töltötték ki a 
standardizált Maternal–Fetal Attachment Scale és saját szerkesztés  kérd ívemet (n=179). Az eredményeket 
leíró statisztikával értékeltem, két változó kapcsolatának összefüggését khi négyzet próbával határoztam 
meg (p<0,05) Microsoft Excel 2007-es program segítségével. Eredmények: A megkérdezettek átlag 
életkora 29,49 év, 2/3 primipara, 4/5 II. trimeszter lév  gravida. A gesztációs kor el rehaladásával 
er teljesebb lesz a kapcsolat anya és magzata között (p<0,05), de szociodemográfiai faktorok (életkor, 
iskolai végzettség, gyermekek száma, párkapcsolat típusa) nem befolyásolják dönt en a köt dés mértékét 
(p>0,05). A várandós anyák 4/5 tervezte a gyermekvállalást, közel 50%-ban az els  két hónap történt meg a 
fogantatás, 1/3 arányban pedig több mint félév telt el várakozással. A várandósság felismerését l 1-3 héten 
belül: a szakorvosát az anyák 4/5-e, ezt követ en véd jét csak 1/3-a kereste fel. A várandósság tervezése, 
a fogantatásig eltelt id  és a szakorvosi – véd i gondozásba vétel ideje nem volt hatással az anya-magzat 
köt désére (p>0,05). Az apák nagy többsége is kommunikál a magzatával, simogatja az anya hasát, de ez 
nem befolyásolja az anya és magzat közötti kapcsolat mélységét (p>0,05). Következtetések: A várandós 
anyák számára szociodemográfiai tényez kt l, a pozitív családtervezést l, a gondozásba vétel idejét l 
függetlenül minden gravidát fontos ugyanolyan mértékben tájékoztatni az anya és magzata közötti kapcsolat 
kialakításáról, de gesztációs kor el re haladtával növekv  mennyiségben, melybe fontos lehet az apák 
bevonása. 
 
Kulcsszavak: köt dés, magzat, anya-apa, várandósság 
 
Karácsony Ilona Hajnalka1, Karamánné dr. Pakai Annamária2 
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Börcsök Zsolt1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A MENT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÁRSSZERVEKNÉL DOLGOZÓKKAL 

Célkit zés: A ment dolgozók és a rend rök egészségi állapot önértékelésének és mozgásszervi 
panaszainak, valamint a sport rövidtávon mérhet  hatásainak vizsgálata. Adatok és módszerek: 
Keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk az Országos Ment szolgálat és a Rend rség dolgozóinak körében 
2017-2018-ban, két szakaszban, melyek között az intervenciós csoport tagjai 3 hónap sporttevékenységet 
végeztek. A vizsgálatban Veszprém megye dolgozói vettek részt, az els  szakaszban 68 f , a második 
szakaszban 35 f . Az adatelemzés során függ  és független kétmintás t-próbát, Levene-féle 
szóráshomogenitás tesztet és ANOVA elemzést végeztünk SPSS 23.0 szoftverrel. A vizsgálat önkitölt s 
kérd ívvel készült, melyben az SF-36 és az NMQ kérd íveket alkalmaztuk az állapot felmérésére. Az 
eredményeket p 0,05 esetén fogadtuk el szignifikánsnak. Eredmények: A rend rök mozgásszervi állapota 
jobb volt, kevesebb egészségkárosító szokással bírnak (p=0,048). A második szakaszban az intervenciós 
csoport önértékelésében javulást mértünk. Azok a dolgozók akik nem választhatták ki a sport típusát 
nagyobb mérték  javulást mutattak, a sportolás folytatásának szándéka az  esetükben volt alacsonyabb 
(p=0,045). Az életkor el rehaladtával az intervenciós csoport esetében javulás a kontrollcsoportnál romlás 
(p<0,001) volt tapasztalható. A szolgálati id  összefüggésében az életkorral azonos tendenciát figyelhettünk 
meg. Következtetések: A rendszeres testmozgás már rövid távon pozitívan befolyásolja az általános 
egészséget, azonban a mozgásszervi panaszokat nem. Ennek érdekében célszer  a dolgozók saját döntésére 
bízni, milyen sportágat kívánnak gyakorolni, ami megfelel  munkáltatói támogatás mellett er s motivációs 
tényez  lehetne. 
 
Kulcsszavak: ment dolgozók, egészségi állapot, sport, sürg sségi ellátás 
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Buchert Sára Blanka1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

FEJ-NYAK RÉGIÓ RIZIKÓSZERVEIN VÉGZETT ATLASZ ALAPÚ ÉS MANUÁLIS 
KONTÚROZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkit zés: A fej-nyak (H&N) régió rizikószerveinek (OAR) kontúrozásakor jelentkez  id megtakarítás és 
pontosság elemzése multi-atlas alapú (m-ABAS, Mirada Medical) auto-szegmentációt követ  manuális 
utókontúrozás és tisztán manuális kontúrozás összehasonlításával. Adatok és módszerek: Kvantitatív 
vizsgálatunk során 60  beteg (H&N) adatát dolgoztuk fel longitudinális mintavétellel 2017. január 01 - 31. 
között a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, 
Kutatási és Oktatási Központban. A vizsgált betegeket a központ adatbázisából célirányos, homogén 
kiválasztásos mintavétellel jelöltük ki.  Beválasztási kritérium: definitív és kuratív sugárterápiában részesül  
korai vagy el rehaladott stádiumú gége-hypopharynx tumor. Kizárási kritérium: posztoperatív betegek 
és/vagy egyéb lokalizációs tumorok.  A manuális kontúrozásokat egy szakért  radiográfus végezte Eclipse 
(Varian Medical) használatával. Ezt követ en multi-atlas (Mirada RTx szoftver) felhasználásával is 
elvégeztük a kontúrozást, amit kézi utókorrekció követett. A tumor stádiumok alapján mindkét feladat 
elvégzéséhez szükséges id t és pontosságot összehasonlítottuk átlag megbízhatósági tartomány és t-próba 
használatával. Eredmények: A manuális kontúrozásra fordított átlagos id  tisztán manuális esetben 18,9 ± 
4,5 perc, míg az m-ABAS utáni korrekció 9,8 ± 4,5 perc (p <0,001). A korai és az el rehaladott stádiumú 
daganatok esetén az id ráfordításban és a pontosságban – az agytörzs pontosságát kivéve  (CCV) (1.01 
p=0,02) - nem találtunk szignifikáns eltérést. Az atlaszok számának növelésével további 3 percet nyertünk 
betegenként (p=0,009), ami 50%-al csökkentette az OAR kontúrozás idejét. Következtetések: Az atlasz 
segítségével végzett kontúrozás hatékonyan lerövidítette a radiográfus id ráfordítását. Az atlaszok számának 
növelésével további id megtakarítást értünk el, de a kontúrok pontossága szignifikánsan nem javult. A 
különböz  stádiumú betegek elemzésekor sem id ráfordításban, sem pontosságban nem találtunk jelent s 
eltérést. 
 
Kulcsszavak: Besugárzás tervezés, Rizikószerv, Fej-nyak tumor, Auto szegmentacio 
 
Dr. Lakosi Ferenc1 
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Burka Mónika1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT ÉRT BÁNTALMAZÁSOK A MUNKAVÉGZÉS SORÁN 

Célkit zés: A kutatás célja volt feltérképezni a pécsi egészségügyi dolgozókat ért atrocitásokat a kockázati 
tényez k vizsgálata alapján. Az er szak típusainak el fordulásait, és ez milyen hatással van a dolgozók 
egészségi (pszichés) állapotára. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti kutatás a Pécsi 
Tudományegyetem Oktató Klinikai Központ három intézményében történt n=170. A vizsgálat 2016.-ban 
zajlott. A felmérési eszköz a „Munkahelyi er szak az egészségügyi ágazatban” standard kérd ív volt. A 
tanulmányban ezt a kérd ívet a szakirodalomból átvett újabb kérdésekkel módosítottam. A vizsgálataimat 
MS Excel 2016-ban Chi-négyzet próbával, abszolút százalékos megoszlással, és gyakorisági megbízhatósági 
tartomány vizsgálatával kutattam. 96%-os megbízhatósági tartomány mellett p=0,05 szignifikancia szintet 
állapítottunk meg. Eredmények: A kutatásban résztvev k 94%-a n  és 6%-a férfi. A mintában szerepl  
egészségügyi dolgozók 62%-a tapasztalt szóbeli agressziót munkája során, és 12%-a fizikai agressziót, 
megfigyelhet , hogy a két agresszió típus halmozottan is  el fordul ugyanis a válaszadók 25%-a mindkét 
agresszió típust egyaránt jelölte. A verbális agresszió legnagyobb arányban a betegt l, majd a 
hozzátartozótól és végül a kollégától is egyaránt származott. A fizikai agressziót a legnagyobb arányban 
40%-ban a beteg tudatzavara okozta, az esetek 15%-ban a hosszas várakozási id , illetve az alkohol, és 
10%-ban haláleset idézte el  az er szakot.  Az agresszió leggyakoribb hatásai a munkával való elégedettség 
csökkenése, a szomorúság és harag, a munkahelyi stressz növelése, és a kiégés volt. Következtetések: A 
tanulmány arra mutatott rá, hogy manapság az egészségügyi dolgozókkal szembeni er szakot megfelel  
biztonsági intézkedésekkel, betegek és hozzátartozók tájékoztatásával meg lehetne el zni a válaszadók 
szerint. Sok esetben viszont a dolgozóknak nincs elérhet  támogatás, illetve oktatás arra, hogyan tudják 
felismerni az agresszió korai jeleit, és arra id ben annak megfelel  kommunikációval, intézkedéssel 
tudjanak reagálni. 
 
Kulcsszavak: agresszió a kórházban, kórházbiztonság, Bornout-szindróma 
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Büki Alexandra1 
1Zalaegerszeg – egészségügyi szervez  BSc – egészségbiztosítási III. évfolyam, nappali munkarend 

ÉLETMIN SÉG FELMÉRÉS A PIKKELYSÖMÖRBEN SZENVED K KÖRÉBEN 

Célkit zés: A pikkelysömör egy olyan krónikus betegség, amely b r- és ízületi érintettséggel jár. Sok 
embert érint, ehhez képest a társadalomban kevésbé ismert, valamint Magyarországon viszonylag kevés 
tanulmány áll rendelkezésre a témában. Célom a pikkelysömörben él k életmin ségének vizsgálata és az 
arra ható tényez k feltárása. Adatok és módszerek: Online kérd íves felmérést végeztem 130, 18 év feletti, 
pikkelysömörben szenved  beteg körében. Saját készítés  kérd ívet alkalmaztam a szociodemográfiai és a 
betegségre vonatkozó adatok megismerésére, EQ-5D kérd ívet és EuroQol skálát az életmin ség 
felmérésére, DLQI kérd ívet a b rgyógyászati életmin ség felmérésére. Az adatokat leíró statisztikai 
módszerek (átlag, szórás, gyakoriság) és matematikai statisztikai módszerek (kétmintás t-próba) 
használatával és Microsoft Excel programmal dolgoztam fel. Eredmények: Az átlagéletkor 40 év, az 
átlagos betegségfennállási id  18 év és a betegek 79%-a n  volt. A tüneteket tekintve leggyakoribb a fejb r 
(78%) és a végtagok (47%) érintettsége. A legtöbb beteg lokális kezelést alkalmaz (74%). A mintában 
résztvev k közül az EQ-5D kérd ív fájdalom/rossz közérzet, mozgékonyság, szokásos tevékenységek, 
szorongás/lehangoltság és önellátás dimenzióiban rendre a 34,35%; 2,29%; 24,43%; 64,89%; 64,89% jelzett 
problémát. EQ VAS pontértéke 65,32±18,9. A DLQI kérd ív eredményei 7,7±6,37 voltak. A betegek 
számára a legnagyobb problémát a b r viszketése, égése, fájdalma jelentette (88,5%), valamint 70,99% érzi 
feszélyezve magát b re állapota miatt. Következtetések: Az eredmények alapján elmondható, hogy a 
pikkelysömör hatással van a betegek életmin ségére, befolyást gyakorol az alanyok mindennapi 
tevékenységeire, kedélyállapotára és közösségi életére. 
 
Kulcsszavak: pikkelysömör, életmin ség, b rgyógyászat 
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Csavajda Evelyn1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend 

TÁNCTERÁPIA A PARKINSON-KÓROS BETEGEK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Célunk Parkinson-kóros betegeknél táncos elemeket tartalmazó sportterápia alkalmazása volt. 
Vizsgálatunkban a betegek mobilitását, járásképét, egyensúly- és koordinációs képességét, mozgásuk 
gyorsaságát, valamint depresszió szintjük mértékét elemeztük. Adatok és módszerek: Kontrollált, 
longitudinált felmérésünk során 20 Parkinson-kóros beteget vizsgáltunk a PTE Neurológiai Klinikán, 2017 

szén. A betegek 3 hónapon keresztül heti kétszer 60 perces táncterápiás órán vettek részt. A felmérés során 
a következ  vizsgálatokat alkalmaztuk: Timed Up and Go Test, Dynamic Gait Index, Berg Balance Scale, 
Four Square Step Test, Beck's Depression Inventory. A változásokat és a csoportok közötti eltéréseket 
egymintás és kétmintás t-próbával vizsgáltuk, ezek elvégzéséhez az SPSS szoftvert alkalmaztuk. 
Eredményeinket p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: A beavatkozást megel  és az 
azt követ  eredményekben szignifikáns javulást találtunk a betegek mobilitását (p=0,043), járásképét 
(p=0,015), egyensúly- és koordinációs képességét (p=0,021), mozgásuk gyorsaságát (p=0,041) és depresszió 
szintjük mértékét (p=0,016) tekintve, szemben a kontroll csoport eredményeivel. Az esetcsoport és a 
kontroll csoport beavatkozás utáni eredményei között szignifikáns különbséget találtunk mobilitásukban 
(p=0,002), járásképükben (p<0,01), egyensúly- és koordinációs képességükben (p=0,002), mozgásuk 
gyorsaságában (p=0,019) és depresszió szintjük mértékében (p=0,020).  A kontrollcsoport eredményeiben 
szignifikáns változást nem találtunk. Következtetések: A táncos elemekkel kialakított mozgásprogram 
megfelel  kiegészít  terápia lehet Parkinson-kóros betegek esetében. 
 
Kulcsszavak: Parkinson-kór, sportfizioterápia, táncterápia 
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Csigó Luca1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ ÉSZLELT SZÜL I KOMPETENCIÁT MEGHATÁROZÓ FAKTOROK – KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A KOHERENCIA-ÉRZETRE 

Célkit zés: Napjaink jelent sen kutatott témaköre az észlelt szül i kompetencia, amely a gyermekek 
egészséges fejl désének nélkülözhetetlen feltétele. Korábbi kutatásom elemszámának növelése és újabb 
kérdéskörök vizsgálata által célom a koragyermekkori neveléssel kapcsolatos észlelt szül i kompetencia 
meghatározó tényez inek feltérképezése, különös figyelmet fordítva a koherencia-érzetre. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti, online kutatásomat 2017-ben, egyszeri, nem véletlenszer , 
célirányos, szakért i mintavétellel végeztem. Célcsoportom az 1-6 éves, egészséges gyermekeket nevel  
édesanyák voltak (n=254). Saját szerkesztés  kérd ívem mellett a koherencia-érzetet validált skálával 
mértem fel. Az elemzés során leíró statisztikát és 2-próbát alkalmaztam (p<0,05). Eredmények: A kitölt k 
átlagéletkora 33 év volt, 47,8%-a 2 gyermeket nevelt és 60%-a fels fokú végzettséggel rendelkezett. A 
koherencia-érzet átlaga 58,49 pont volt, ami szinkronban állt más magyar vizsgálatokkal. Legtöbben (61%) 
meleg-korlátozó nevelési stílust alkalmaztak. Kapcsolat mutatkozott az életkor, a koherencia-érzet, a 
gyermek fejl déséhez kapcsolódó szakemberi támogatás és az észlelt szül i kompetencia között (p<0,05), 
de nem volt összefüggés az iskolai végzettség, a lakhely, a családi állapot és a nevelési stílus (p>0,05) 
vonatkozásában. A kitölt k több mint fele kiemelten fontos szerepet tulajdonít a véd i gondozásnak 
gyermeke fejl désében. A gyermek gondozásával, fejl désével kapcsolatos els dleges információforrás a 
szakemberekkel szemben mégis az internet. Az alkalmazás során ugyanakkor már a humán er források 
kerülnek el térbe. Következtetések: Az észlelt szül i kompetenciát kevésbé befolyásolják a 
szociodemográfiai tényez k, de a koherencia-érzettel er s a kapcsolata. A rizikócsoportokban – alacsony 
koherencia-érzet, fiatal életkor – a véd  er forrást jelenthet, segítheti az szül i kompetencia fejlesztését. 
Az édesanyák ismeretszerzési forrásainak esetében a szakemberi befolyás növelése szükséges. 
 
Kulcsszavak: észlelt szül i kompetencia, koherencia-érzet, nevelési stílus, véd i gondozás 
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Csipak Hermina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

ÉDESÍT SZER FOGYASZTÁSÁNAK HATÁSA EGYETEMI HALLGATÓKNÁL 

Célkit zés: Az elhízás megjelenésével és az alacsony szénhidrát tartalmú diéták népszer sége révén 
megn tt a kereslet az édesít szerek fogyasztására. Az édesít szerek hatásáról a mai napig ellentmondásos 
eredmények születnek. Célul t ztük ki, hogy megvizsgáljuk az egyik legkedveltebb kereskedelmi 
forgalomban kapható mesterséges édesít szer hatását testtömegre, evési magatartásra és a teljesítményre. 
Adatok és módszerek: A vizsgálatba önkéntesek kerültek, akiknek a munka kezdete el tt és a befejezéskor 
egy Háromnapos Táplálkozási naplót kellett írni, valamint a Háromfaktoros Evési kérd ívet töltöttek ki, 
testösszetétel mérésen vettek részt, majd felmértük a teljesítményüket. A felmérés 6 hétig tartott, mely során 
minden nap 3 db édesít szer tablettát oldottak fel tetsz leges mennyiség  (kb. 1 csésze) teában, melyet a 
délel tti órákban kellett elfogyasztaniuk. Az eredmények elemzésére leíró statisztikát, valamint egymintás 
T- próbát, regressziós és korrelációs statisztikát használtunk, MS Excel és SPSS 18.0 programok 
segítségével. Akkor tekintettük szignifikánsnak az eredményeket, ha p  0,05 volt. Eredmények: A 
vizsgálatban szignifikánsan (p=0,046) megnövekedett a résztvev k testzsír százaléka, miközben a többi 
vizsgált paraméter nem változott jelent sen.  Közepes er sség  szignifikáns (p=0,008; R=-0,57) fordított 
arányú kapcsolatot találtunk testzsír és a teljesítmény értékeléséhez használt maximális zsírfelhasználás 
között. Következtetés: Az általunk vizsgált mesterséges édesít szer kis mennyiség  rendszeres fogyasztása 
a testzsír arányának növekedését eredményezte. A kapott eredmények felvetik a lehet ségét, hogy 
hozzájárulhatnak az elhízáshoz, aminek meger sítésére, vagy cáfolására csak egy nagyobb elemszámú 
vizsgálat tudna válaszolni. 
 
Kulcsszavak: édesít szer, testtömeg, anyagcsere, teljesítmény 
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Csizmadia Máté1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

A MEDIÁLIS HOSSZANTI BOLTOZAT SÜLLYEDÉSÉNEK KEZELÉSE KONZERVATÍV 
MÓDSZEREKKEL GYERMEKKORBAN 

Célkit zés: Az iskoláskorú gyermekek egyik leggyakoribb ortopédiai problémája a lúdtalp. 
Magyarországon még nem elterjedt rövid talpi izmok er sítésére fókuszáló SFE (short foot exercise) 
gyógytorna program került érdekl désünk középpontjába. A kutatásunk célja az SFE hatékonyságának 
felmérése a 7-12 éves kor közötti flexibilis lapos lábbal diagnosztizált gyermekek esetében. Adatok és 
módszerek: A résztvev k paramétereit a Naviculare Drop (ND), illetve a Foot Posture Index (FPI) tesztek 
adatai alapján értékeltük ki. A radiológiai analízis pedig az oldalirányú terheléses felvételen mért talo-
metatarsalis (Meary) szög és a Calcaneus Inklinációs-szög alapján történt. A gyermekek test-tömeg 
indexének (BMI:Body Mass Index) viszonyában is megnéztük az ND alakulását, illetve numerikus fájdalom 
skála alapján a lábfájdalom változását is vizsgáltuk. Az eredmények statisztikai analízisét egymintás t-
próbával és korrelációs analízissel értékeltük. Eredmények: A 24 hetes lúdtalptorna esetében egy csoportot 
a 4. héten, a 8. héten, illetve a 20. héten vizsgáltunk. A Naviculare Drop értéke átlagosan az 1. hónapban 
1,666 millimétert, a 2. hónapban 0,666 millimétert javult, míg az 5. hónapban szintén 1,666 millimétert 
javult a 2 hónapos értékekhez képest. Az FPI az 1. hónapban átlagosan 1 értéket javult, az 2. hónapban 
0,666 értéket, az 5. hónapban további 1 értéket javult. Tehát a tornaprogram kezdetét l számítva 24 hét után 
összesen 3,333 millimétert javult a ND érték(p< 0,001), és átlagosan 2,5 értéket javult az FPI(p< 0,001). A 
Meary-szögben 5,05°(p< 0,001), a Calcaneus Inklinációs szögben 2,775°, szignifikáns javulás történt(p< 
0,001). Következtetések: A ’short-foot exercise’ gyakorlat javulást hozott valamennyi vizsgált paraméter 
tekintetében már egy hónap után. A ND terhelés nélküli, illetve terheléses értéke közötti különbözet 
szignifikánsan javult (6-7mm) és normál értékre csökkent. Az FPI értéke is a normál tartomány fele 
fejl dött. A radiológiai értékek tekintetében is szintén szignifikáns javulás volt megfigyelhet . Mindezek 
alapján a SFE gyakorlatok rövid távon sikeresen alkalmazhatók 7-12 éves közepesnél nem súlyosabb fokú 
flexibilis laposláb kezelésére. 
 
Kulcsszavak: lapos láb, Short-Foot Exercise, Foot Posture Index, Naviculare Drop-érték, Meary-szög, 
Calcaneus Inklinációs-szög  
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Deák Dóra1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

DIGITÁLIS JÁTÉK HATÁSA A KISGYERMEK FEJL DÉSÉBEN 

Célkit zés: A játék kulcsfontosságú szerepet tölt be a kisgyermek érzelmi, szociális és kognitív 
fejl désében. A játék már a csecsem korban jelen van és végigkíséri a gyermekek fejl dését. Változatos 
formákat vehet fel, melyeket a pedagógia a gyermekek fejlesztése, nevelése során is kiaknáz. Az utóbbi 
három évtizedben egy további, újabb játéktípussal b vült a fejleszt  alkalmazások eszköztára, a digitális 
játékokkal. Kutatásom célja, hogy megvizsgáljam a családok életében hogyan jelennek meg ezek az új 
játékok. Adatok és módszerek: A kutatás típusa kvantitatív, keresztmetszeti kutatás. A nem véletlenszer , 
kényelmi mintavétel során a kutatás célcsoportja általános iskolába és óvodába járó gyermekek szülei 
(N=111). A kutatás ideje: 2017. október 9. – 2017. november 10. Adatgy jtési módszer: saját szerkesztés , 
önkitölt s kérd ív. A kutatás során IBM SPSS Statistics Version 22 szoftver segítségével leíró statisztikát, 
khi-négyzet próbát, t-próbát és korrelációelemzést alkalmaztam (p<0,05). Eredmények: A kisiskolások 
körében népszer bb a digitális játék (94,7%), mint az óvodások körében (82,9%). Elmondható, hogy minél 
magasabb a szül  iskolai végzettsége, annál el bb használ a gyermek digitális eszközt (r= -0,255; p<0,05). 
Azonban a szül  iskolai végzettségét l nem függ az eszköz használatának gyakorisága (r=-0,064; p>0,05). 
Abban a háztartásban, ahol több testvér él együtt, ott gyakrabban fordul el  az eszköz használata, mint az 
egyke gyermekek körében. A Playfulness-skála szerint megállapítható, hogy nem játékosabbak azok, akik 
kevesebbet, vagy többet játszanak digitális játékokon. Következtetések: A gyermekek többsége használ 
manapság digitális játékra alkalmas eszközöket. Az iskolai végzettség a kereseten keresztül befolyásolhatja, 
hogy a család háztartásában van-e ilyen eszköz. Ez közvetve magyarázhatja, miért függ össze az iskolai 
végzettség a digitális játék kezdetével. Az iskolázottabb szül k eltér en vélekedhetnek a digitális játékok 
használatának fejleszt  hatásáról is, ami szintén befolyásolhatja, hogy a gyermek milyen gyakran 
használhatja a meglév  eszközöket. 
 
Kulcsszavak: játék, digitális játék, óvodás, kisiskolás 
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Deleróza Alexandra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ INTÉZMÉNYI HOSPICE ELLÁTÁS ÉS AZ OTTHONI HOSPICE ELLÁTÁS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ILLETVE A HOSPICE ISMERTSÉGE A KÖZTUDATBAN 

Célkit zés: Kutatásunk célja volt, hogy felmérjük, milyen ismeretekkel rendelkeznek a résztvev  magyar 
feln ttek a hospice-palliatív ellátásról. További célunk volt, hogy információkat szerezzünk az intézményi- 
illetve az otthoni hospice ellátásban dolgozó ápolók hospice-szal kapcsolatos véleményér l, valamint célul 

ztük ki a két ellátási forma összehasonlítását. Adatok és módszerek: Leíró jelleg , kvantitatív, 
keresztmetszeti kutatást végeztünk 2017 november és 2018 február között. A mintavétel típusa az 
összehasonlító kérd ívünkben véletlenszer , míg a hospice ismertségét felmér  kérd ívünkben célirányos 
volt. A hospice ismeret kérd ívünket 370 f , a gyermek hospice ismeret kérd ívünket 155 szül , a két 
hospice ellátási forma összehasonlítását vizsgáló kérd ívet 47 ápoló töltötte ki. A statisztikai számításokhoz 
a következ ket használtuk: leíró statisztika, Khi2-próba, kétmintás t-próba, a használt informatikai szoftver 
Microsoft Office Excel 2013. Eredmények: A válaszadók 81,35%-a hallott már a Hospice-ról, az 
ismeretszint felmérése során eredményül kaptuk, hogy a kitölt k 71,89%-a rendelkezett helyes ismeretekkel 
a hospice-ról. A n k szignifikánsan többen válaszolták azt, hogy hallottak már a hospice-ról (p<0,001). A 
46-55 év közöttiek szignifikánsan többen hallottak a hospice-ról, mint a további korcsoportok (p=0,011); 
valamint a magas iskolai végzettség is pozitívan befolyásolta a tájékozottságot (p<0,001). A szakdolgozói 
felmérés szerint az intézményi ellátás során szignifikánsan több beteget látnak el egy m szak alatt, mint az 
otthoni ellátásban dolgozók (p<0<001). Az ápolók 53%-a szerint az otthoni ellátás a jobb, a család jelenléte 
és a beteg által megszokott otthon és környezeti feltételek miatt. Következtetések: Még 2018-ban is 
hiányosnak mondható a lakosok ismerete a hospice-palliatív ellátással kapcsolatban. Fontosnak tartjuk az 
ismeretek b vítését, a szélesebb kör  tájékoztatást. 
 
Kulcsszavak: hospice, ismeretszint, haldoklás  
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Demény Donát1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A HASI FÁJDALOM DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKAI JELENT SÉGE 

Célkit zés: A sürg sségi ellátásban gyakori panasz a hasi fájdalom. Célunk a diagnózis megalkotását 
el segít  hasi fizikális vizsgálati módszerek, illetve a rectalis digitalis vizsgálat ismeretének felmérése, a 
kivitelezés szakszer ségének és gyakoriságának megállapítása hospitális ellátókhoz történ  viszonyítással. 
Adatok és módszerek: Saját szerkesztés  kérd íves vizsgálat történt 2017. 03. 06.- 2018. 02. 28. között 
hospitális (orvos) és prehospitális (kivonuló szolgálatot teljesít  szakdolgozó) ellátók körében (n=131). 
Továbbá retrospektív, kvantitatív vizsgálat során dokumentumelemzést végeztünk 2017. 09. 26.-2018. 02. 
28. között adott kórházi osztályokon hasi fájdalom miatt kezelt betegek körében (n=146). Adatainkat nem 
véletlenszer , kényelmi mintaválasztás során gy jtöttük. A kutatás átvett adatokat nem tartalmaz. SPSS 22.0 
segítségével leíró statisztika mellett Khi 2 próbát, Fisher’s exact tesztet alkalmaztunk (p<0,05). 
Eredmények: Hospitális ellátók gyakrabban vizsgálnak hasat (p=0,000). Magasabb iskolai végzettség  
ellátók körében gyakoribb a hasi fizikális vizsgálat elvégzése (p=0,000). Hospitáils ellátók több fizikális 
vizsgálati módot alkalmaznak (p=0,02). Hospitális ellátók gyakrabban végeznek rectalis digitalis vizsgálatot 
(p=0,000). Rectalis digitalis vizsgálatok nem járultak hozzá a végs  klinikai diagnózis felállításához 
(p<0,05). Következtetések: A hospitális ellátók fizikális vizsgálati ismeretei jobbak, kivitelezése 
gyakorlottabb. Azonban a rectalis digitalis vizsgálat sürg sségi ellátási szükségességének felülvizsgálata 
javasolt. Továbbá javasolt a gyakorlati képzések fejlesztése és követéses vizsgálata. Hasonló eredményre 
jutottak Kutasy (2011), Werner (2013), Profanter (2015). 
 
Kulcsszavak: hasi fájdalom, fizikális vizsgálat, RDV  
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Dencs Zsuzsanna1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelez  munkarend 

PROSZTATA TUMOROK PROGNOSZTIKAI LEHET SÉGEI A PATOLÓGIA TERÜLETÉN 

Célkit zés: Magyarországon a prosztata rosszindulatú daganata a második leggyakrabban el forduló tumor 
a férfiak körében. Az alkalmazott terápia megválasztását dönt en befolyásolja a kockázati besorolás alapját 
képez  szövettani diagnózis. A kutatás során célom volt felderíteni, hogy az osztályunkon a jelenlegi rutin 
diagnosztikai eljárások során mennyire pontosan tudjuk megítélni a daganat várható biológiai viselkedését. 
Másrészt új prognosztikai információkkal szeretném alátámasztani a már rutinszer en alkalmazatott 
kockázati besorolási rendszert. Adatok és módszerek: Kutatásom során intézményünkben 2009-2012 
között operált prosztata tumoros betegek dokumentációit dolgoztam fel (n=111). Elemeztem a betegséget 
életkor, kiindulási PSA érték, Gleason pontszám, TNM besorolás, betegségmentes túlélés, valamint a 
daganat terjedés paraméterei szerint. Archivált anyagok egy részén Ki-67, p53, E-cadherin, WT1 
immunhisztokémiai reakciókat végeztem el (n=30). Eredmények: Eredményeim között szerepel, hogy a 
preoperatív PSA koncentráció sem a Gleason értékkel (p=0,186), sem a TNM besorolással (p=0,4272) nem 
mutat összefüggést. Az osztályunkon alkalmazott feldolgozási rendszernek köszönhet en a core biopszia és 
a rezekciós preparátum Gleason értéke közötti egyezés jelent s (71,2%, p=0,0004). Prognosztikai faktorként 
alkalmazható Ki-67 index esetében az extrakapszuláris terjedéssel bíró és a  lokalizált tumorok között 
tapasztalható a legnagyobb különbség (p=0,0005). p53 pozitivitást legnagyobb százalékban szintén az 
extrakapszulárisan megjelen  daganatokban igazoltam (p=0,0001). WT1 pozitivitás 5 esetben írható le, 
mellyel összefüggésben az E-cadherin expresszió jelent sen csökkent. Következtetések: Kutatásom során 
beigazolódott, hogy a prosztata tumorok esetében az osztályunkon alkalmazott feldolgozási rendszer 
alátámasztja és segíti a pontosabb diagnózis felállítását. Véleményem szerint mind a Ki-67, mind a p53 
index vizsgálata kiegészítheti a jelenleg alkalmazott kockázati besorolást. A reakciókat viszonylag kis 
mintaszámon végeztem, ezért messzemen  következtetést nem tudok levonni.  
 
Kulcsszavak: prosztata adenokarcinoma, Gleason score, Ki-67, p53, E-cadherin, WT1  
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Duschanek-Darázs Viktória1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt III. évfolyam, levelez  munkarend 

A HIRTELEN EGÉSZSÉGKÁROSODÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK LAIKUSOK 
KÖRÉBEN 

Célkit zés: Hazánkban a szív- és érrendszeri megbetegedések, más európai országhoz hasonlóan, a vezet  
halálokok közé tartoznak. Ugyanakkor más életet veszélyeztet  állapotok is vannak, amik el fordulása az 
élet bármely területén, akár a munkahelyeken is várható. Kutatásom célja különböz  munkakörökben 
dolgozók hirtelen egészségkárosodással kapcsolatos ismereteinek a felmérése. Adatok és módszerek: A 
keresztmetszeti, kvantitatív jelleg  vizsgálat során a 20 és 60 év között szellemi és fizikai munkavégz  
személyeket vontam be. Kizárási kritériumként csak az egészségügyi végzettség szerepel. Az 50 f  
résztvev t nem véletlenszer  mintavétellel, célirányos választottam be a soproni és a Sopron környéki 
általános iskolákban, üzemekben és irodaházakban. Az anonim önkitölt s kérd ív részét képezte a 
szociodemográfiai jellemz k és a hirtelen egészségkárosodás ellátásra vonatkozó tárgyi tudás mérése. 
Statisztikai elemzéseimet Microsoft Excel és IBM SPSS Statistics 22 program segítségével átlag, relatív 
gyakoriság, Pearson khi négyzet-próba, F-próba végeztem. Eredmények: Az 50 f  válaszadó átlagéletkora 
38,2 év volt. 30 f  szellemi, míg 20 f  fizikai végzettség nek írja le az ellátott feladatait.  A többség (42f ) 
vett már részt els segély tárgyú képzésben eddigi pályafutása során. A hirtelen egészségkárosodáshoz 
kapcsolódó tárgyi tudás tekintetében nem mutatkozott szignifikáns különbség a fizikai, illetve a szellemi 
munkát végz k körében. (p=0,273) A kérd ívet kitöltök 23%-a nyújtott minimum 60%-os eredményt. Nem 
mutatkozott különbség a jobb tárgyi tudásban azok javára, akik már vettek részt korábban els segély 
képzésben (p=0,09). A tárgyi tudásteszten azok teljesítenek jobban, akik helyesen járnak el eszméletlen 
sérült ellátása során (p=0,001), az újraélesztés els  lépést pontosan tudják (p=0,002), jól ítélik meg a 
mellkas kompresszió mélységét (p=0,003). Következtetések: Valamennyi nem egészségügyi foglalkozás 
csoportban szükség van a hirtelen egészségkárosodással kapcsolatos tárgyi tudás fejlesztésére.  Az 
eredményeket figyelembe véve érdemes a vizsgálatot megismételni egy els segély nyújtási ismereteket 
oktató kurzust követ en. 
 
Kulcsszavak: els segély oktatás, foglakozási csoportok, els segély ismeret  
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Fábián János Krisztián1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika II. évfolyam, nappali munkarend 

18F-FDOPA DIAGNOSZTIKAI TÖBBLETÉRTÉKE GLIOMÁBAN SZENVED  BETEGEN – 
ESETTANULMÁNY 

Célkit zés: A glioblastoma betegség átlagolt teljes túlélési idejét (OS) 12,8 hónapnak a progressziómentes 
túlélést (PFS) pedig 7,4 hónapnak határozták meg, ezen id tartamok mellé rossz prognózis is társul.  
Tanulmányom legf képpen a nukleáris medicina területén használatos PET metabolikus-képalkotási 
modalitásokra fókuszál, amelyek során 18F-FDOPA radiofarmakon használatos a glioblastoma 
indikációjában. Jelen tanulmány célja megállapítani az utóbbi radiofarmakon (18F-FDOPA) diagnosztikai 
el nyeit glioblastomában szenved  beteg esetén, illetve vizsgálni használatának kés bbi manifesztációit. 
Adatok és módszerek: A tanulmány alanya egy 36 éves férfi, akinél a végleges szövettani eredmény 
alapján glioblastoma multiforme (WHO Grade IV) kórképe áll fenn. A pácienst Stupp protokoll alapján 
kezelték. PET/CT/MR modalitást alkalmazva 18F-FDG és 18F-FDOPA nyomjelz ket használtak egy nap 
eltéréssel. A 18F-FDOPA használatát a 18F-FDG legnagyobb hátránya indikálta, amely a magas 
háttéraktivitás, ezzel szemben a 18F-FDOPA alacsonyabb mértékben halmozódik az egészséges 
agyszövetben, de egyes daganatípusokra - mint például a vizsgálni kívánt glioblastoma – fokozott 
szenzitivitást mutat, amely a felvételen jól elkülönül  daganattérfogatot (GTV) eredményez. A fent említett 
funkcionális modalitások mellett konvencionális MR vizsgálatokon is átesett a páciens. Eredmények: A 
sugárterápiás tervezés során történ  felvétel összehasonlítások eredményeként megbizonyosodott, hogy a 
18F-FDOPA használatával nagyobb céltérfogat jelölhet  ki mint a kontrasztanyagos MR felvételek 
segítségével. Ezen besugárzástervezési módszert Magyarországon el ször használták a fent bemutatott 
páciensen. Következtetések: A metabolikus képalkotás során kapott felvételek által biztosított információk 
vélhet en hozzájárulnak a Stupp protokoll szerint meghatározott kombinált terápia pozitív kimeneteléhez, 
mivel a pontosabb anatómiai viszonyok meghatározása nagymértékben segíti a sugárterápia megtervezését. 
 
Kulcsszavak: 18F-FDOPA, metabolikus képalkotás, hibrid, glioblastoma, radiofarmakon  
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Farkas Enik  Gyöngyi1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

A KISGYERMEKES ÉDESANYÁK ÉS A DEPRESSZIÓ 

Célkit zés: Kutatásom célja felmérni a depresszió gyakoriságát, annak fokozatait olyan fiatal édesanyák 
körében, akiknek 0-6 éves korú gyermekük van és mindez  hogyan függ össze különböz  szociológiai, 
demográfiai és egyéb változókkal, mint például az  iskolai végzettség, az anyagi háttér, a terhesség 
tervezettsége, a természetes támaszok megléte, párkapcsolatuk min sége, a saját egészségi állapota, a 
gyermekneveséi nehézségek és annak súlyossága és  az édesanya pozitív vagy negatív jöv képe. Adatok és 
módszerek: A vizsgálat kvantitatív jelleg , önkitöltése kérd íves módszerrel  anonim módon történt 
(N=73). A kérd ív a Beck –féle rövidített depressziós kérd ív mellet tartalmazta az említett háttérváltozókra 
vonatkozó kérdéseket. A kutatás ideje 2017. november, helye Pápa és környéki óvódák és bölcs dék. Az 
alkalmazott statisztikai eljárások leíró statisztika, Chi-négyzet próba. Alkalmazott szofterek voltak SPSS 
Statistic 22. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p  0,005. Eredmények: A 
megkérdezett anyák életkori átlaga 35 év. A depresszió el fordulási aránya a megkérdezettek körében 9,6%. 
A depresszió megléte szignifikánsan összefügg a reménytelen jöv képpel. (p 0,01). Átlagéletkoruk 
alacsonyabb a minta átlagánál. Többségük enyhén depressziós. A depressziósok azok közül kerülnek ki 
többnyire akiknek az egészségi állapotukkal is problémái vannak .Az iskolai végzettségüket illet en a 
fels fokú és a szakmunkások közül kerültek ki. Anyagi helyzetükre jellemz , hogy a kevésbé kedvez  
kategóriákba tartoztak. Párkapcsolatuk önmin sítése a várttal ellentétben meglep en jó. Következtetések: 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a kisgyermekes életszak a minta egészében viszonylag 
kiegyensúlyozott, problémamentes id szak az anyák életében , kivéve a fent említett fáradtságot, ami 
összefügghet a viszonylag sokakat érint  alvásproblémákkal is. A depressziósoknál a f  probléma a 
reménytelenség érzete a jöv re vonatkozóan. 
 
Kulcsszavak: depresszió, édesanyák, óvoda, bölcs de, kisgyermek  
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Fehér Balázs András1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

PROFI ER EMEL K ÉLETMÓDJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Megvizsgáltuk a magyar er emel k táplálkozási és étrend-kiegészít  fogyasztási szokásait 
versenyid szakban. Továbbá felmértük az életmin ségben és a depresszió mértékében történ  változásokat. 
A vizsgálat során összehasonlítottuk a versenyre készül  és nem versenyz k eredményeit. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív, prospektív és keresztmetszeti vizsgálat. Kérd ívünk a saját, az SF-36 
életmin séget és a Beck-féle depressziót mér  kérd ívb l állt. A mintánkat 68 versenyre készül  (vizsgálati 
csoport=VCS.) és 40 nem készül  (kontrollcsoport=KCS.) er emel  alkotta. Beválasztási kritériumot a 18. 
életév és legalább egy versenyen való részvétel jelentette. Leíró statisztikát, Kétmintás T-próbát és Pearson-
féle korrelációs együtthatót alkalmaztunk. A szignifikancia szintjét p<,050 határoztuk meg. Eredmények: A 
versenyz k sokkal jobban számon tartották a fehérje g-ban mért beviteli mennyiségét. (F-
próba=,058;p=,020), s t kreatinból (F-próba=,272;p=,011) és aminosavakból (F-próba=,809;p=,005) 
jelent sen többet használtak. Mindkét csoport egészségesnek mondható az életmin ség (SF-36) tekintetében 
(normál:70-90, VCS=79,16; KCS=81,29). VCS 36,83%-a (25f ), KCS 30%-a (12f ) mutatta a depresszió 
jeleit. A VCS. jelent sen több testi fájdalommal küzd meg (F-próba=,309; p=,001), s t kimerültebbnek is 
érezték magukat (F-próba=,158; p=,008). A szabadid  hiányának növekedésével csökken a kapcsolatokra 
fordított id  mennyisége (VCS: r=,782; KCS: r=,831). A versenyid szakban n  a depresszió léte, ha a 
szabadid  mennyisége csökken (r=,380). Következtetések: Nemzetközi kutatás eredményével összevetve 
szintén megállapítható, hogy a mi kutatásunkban résztvev  er emel k g-kcal/ttkg/naponkénti fogyasztása 
sem megfelel  egy versenyszint  er emel höz mérten. A versenyz knek több pihenésre van szükségük a 
kimerültség elkerülése és a testi fájdalmak regenerálódása végett. 
 
Kulcsszavak: er emelés, makrótápanyag, étrend-kiegészít , életmin ség, depresszió  
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Forróová Viktória1 
1Pécs - ápolás és betegellátás BSc - dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

11-15 ÉVES GYERMEKEK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA ÉS 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA MAGYARORSZÁGON, SZLOVÁKIÁBAN 

Célkit zés: A kutatás célja felmérni a magyar és szlovák általános iskolás fels  tagozatba járó tanulók 
táplálkozási szokásait, életmódbeli szokásait. Milyen különbség van az egyes korosztályok között, illetve a 
két nemzet között. Adatok és módszerek: A kutatás típusa leíró jelleg , kvalitatív, keresztmetszeti kutatás. 
A célcsoport 11-15 év közötti tanulók. Kutatás Magyarországon- Gy rben és Szlovákiában- Nagymegyeren 
zajlott. Kutatás ideje: 2017. január- 2018. január. Beválasztási kritérium: önként jelentkez  fels  tagozatos, 
szül i beleegyez  nyilatkozattal rendelkez  tanuló. Kizárási kritérium: diétára szoruló, crohn-betegségben, 
mentális betegségben szenved  diákok. Mintavétel: kényelmi mintavétel. Adatok felvétele saját készítés  
kérd ívvel történt, amely tartalmazza az FFQ. F bb kérdéstípusok: táplálkozási szokások, szociál-
demografiai kérdések. Eredmények: Elmondható, hogy a szlovákiai magyar diákok magasabb percentiles 
értékkel rendelkeznek, mint a magyarországi diákok. Mind a két ország diákjai vizsgálata során szignifikáns 
összefüggést kaptunk a diákok és a szül k percentiles értékei között. Szignifikáns összefüggést kaptunk a 
szül k iskolai végzettségé és az édes üdít italok fogyasztása között. A középiskolai végzettség  szül k 
gyermekei el nybe helyezik, az üdít ital fogyasztását. A szlovákiai magyar és a magyarországi diákokra is 
inkább a fehérkenyér fogyasztás a jellemz , a szlovákiai magyar gyermekek esetében a városban él  
gyermekek nagyobb arányban fogyasztanak fehér kenyeret (p=0,043). A magyarországi diákok esetébe a 
középiskolai végzetséggel rendelkez  szül k gyermekeire a kevesebb halfogyasztás jellemz  (p=0,034). A 
középiskolai végzettség  szül k gyermekeire jellemz  a sovány tej fogyasztása. A szlovákiai magyar diákok 
esetében szignifikáns eltérést kaptunk a zsíros sajt és a szül k iskolai végzettség között. A középiskolai 
végzettséggel rendelkez  szül k gyermekeire igaz a zsírosabb sajtok fogyasztása. Következtetések: A 
szlovákiai magyar diákok és a magyarországi diákok életmódbeli szokásaiban a nagy eltéréseket nem 
találtunk, viszont a testtömeg tekintetében elmondható, hogy a szlovákiai magyar diákok többsége túlsúlyos 
vagy elhízott a magyarországi diákokhoz képest. 

Kulcsszavak: táplálkozási szokások, egészség, életmód, elhízás, élelmiszerfogyasztás  
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Frastné Nikl Gyöngyi1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A RENDSZERES TESTMOZGÁS HATÁSA AZ ÉLETMIN SÉGET BEFOLYÁSOLÓ 
VÁLTOZÓKORRAL JÁRÓ TÜNETEKRE 

Célkit zés: A kutatás célja feltárni a rendszeres testmozgás hatását a változókorban lév  n k 
életmin ségére. Emellett vizsgáltuk az elhízott n k esetében a változókorral járó panaszok, tünetek 
el fordulási gyakoriságát, valamint a fizikai aktivitás és a BMI interakcióját. Adatok és módszerek: A 
kutatásunk kvantitatív, keresztmetszeti kutatás, mely két részb l állt. A kutatás els  része a Paksi 
Gyógyászat Központ n gyógyászati szakrendelésein (n=92), második része a Mozgásszervi Részleg 
Gyógyfürd , gyógytorna szakrendelésein (n=12) valósult meg. A kutatás 2017. október 1-jét l 2018. január 
15-ig tartott. A nem véletlenszer , kényelmi mintavétel során a célcsoportba olyan 40 és 63 év közötti n k 
kerültek, akik az elmúlt 12 hónapban nem menstruáltak. Az alkalmazott módszertan mind a két vizsgálatnál 
kérd íves adatfelvétel volt, mely saját szerkesztés  kérd ívvel, illetve standardizált kérd ívekkel 
(WHOQOL-BREF, MENQOL, BECK depressziós kérd ív, IPAQ) történt. Az adatok elemzése leíró 
statisztikával és matematikai statisztikával (egymintás és kétmintás t-próba) készült (p<0,05). Eredmények: 
Tanulmányunkban a válaszadó n k átlag életkora 52,53±4,78 év volt, BMI átlaguk 27,51±5,41 kg/m2. A 
vizsgálat során a változókorban lev  n k jobb állóképessége és a vazomotoros tünetek csökkenése között 
nem találtunk szignifikáns különbséget (p>0,05), de a jobb állóképesség  menopauzában lév  n k és a 
pszichoszociális tünetek csökkenése között szignifikáns volt a kapcsolat (p=0,02). A rendszeres testmozgás 
pozitív hatása, illetve a szomatikus és pszichológiai jólét között nem igazolódott szignifikáns eltérés 
(p>0,05). Következtetések: Önmagában a testmozgás nem tekinthet  hatékony kezelésnek a menopauzás 
tünetekre. A kutatás eredménye alapján elmondható, hogy a mozgás hatásának szélesebb kör , hosszabb 
idej  és nagyobb elemszámú vizsgálata szükséges. 
 
Kulcsszavak: Menopauza, fizikai aktivitás, BMI, pszichoszociális tünetek.  
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Friedrichné Czigány Judit1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A SKIZOFRÉN BETEGEK COMPLIANCE VIZSGÁLATA A HOSSZÚTÁVÚ GONDOZÁS 
SORÁN 

Célkit zés: Számos hazai és külföldi kutatás foglalkozik a skizofréniához kapcsolódó beteg-attit dök a 
társadalmi-gazdasági környezet beteghez való viszonyának vizsgálatával. Célom, hogy a munkám során 
szerzett tapasztalatokat a szakirodalom kutatási eredményeire fókuszálva megvizsgáljam -a visszaesések, 
állapot rosszabbodások- okait, a férfiak és n k betegség-átélésének hasonlóságait, különböz ségeit, a családi 
és társadalmi-gazdasági kapcsolatok hatását. Adatok és módszerek: A kvalitatív (mélyinterjú) és 
kvantitatív (dokumentáció és saját készítés  kérd ív) vizsgálat a szombathelyi Markusovszky Kórház 
Pszichiátriai Osztályán 2017 januártól -2018 januárig.  A nem véletlenszer , kényelmi mintavétel során a 18 
év feletti kórházba kerül -, többször visszaesett betegek alkották a célcsoportot (N=101, n(férfi) =50, n(n ) 
=51). Beválasztási kritériumok az együttm ködés-, min. 7 napos kórházi lét, a gyógyszerszedés önkényes 
vagy egyéb befolyásoló tényez k miatti elutasítása. Kizárási kritérium a részvétel elutasítása, értelmi 
fogyatékosság, börtönviselt és demens tulajdonság. Az adatelemzést MS Excel 2016 szoftver segítségével 
végeztem, leíró statisztikai módszereket, T-próbát, ²- próbát, Pearson-féle korreláció- és regresszióanalízist 
alkalmaztam (p<0,05).    Eredmények: A visszaesés legf bb oka a gyógyszerbevétel elutasítása (78), a 
betegség-belátás hiánya miatt (68%, -MT 0,59-0,77). A kórházba kerülés másik oka az agresszivitás 
(42%).El fordul az öngyilkossági gondolat 38%-ban, az öngyilkossági kísérlet 27%-ban. Az öngyilkossági 
gondolatokat szignifikánsan befolyásolja a szorongás (p=0,038), a depresszió (p=0,001), és az alvászavar 
(p=0,006). Az öngyilkossági kísérletet a depresszió (p<0,001). A betegség kezdetének tünetei eltér ek - a 
két nemben. (p=0,002). Következtetések: A vizsgált betegek 93%-a beszedi a gyógyszert, nem akar a 
kórházban maradni. A gyógyszerekre fogja betegségét. (40%). 
 
Kulcsszavak: skizofrénia, beteg- attit dök, visszaesés okai, betegség-belátás  
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Fülöp Erika1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A N I LAKOSSÁG EML SZ RÉS IRÁNTI ATTIT DJE 

Célkit zés: Kutatásom célja felderíteni, mely tényez k milyen mértékben befolyásolják a n ket az 
eml sz  vizsgálatok elvégzésében. A vizsgálat során szeretnék képet kapni olyan lehetséges 
befolyásolással bíró attit dökr l is, mint például a n gyógyász szerepe, a veszélyeztetettség érzése, vagy 
hogy mennyire tartja fontosnak az illet  a sz vizsgálatok rendszeres elvégzését. Adatok és módszerek: A 
kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatot 2018 januárjában és februárjában végeztem, a ceglédi Toldy Ferenc 
Kórház és Rendel intézet n gyógyászati szakrendelésén megjelent n k körében. A nem véletlenszer , 
célirányos mintavétel során kizárásra kerültek azok a n k, akik életükben estek már át daganatos 
megbetegedésen. Az anonim kérd ívet összesen 106 ember töltötte ki. (N=106). Az eredmények számítását 
a Microsoft Excel 2007 programban, leíró statisztikával, és 2 próbával végeztem (p<0,05). Eredmények: 
Azok a n k, akik évente legalább egyszer felkeresték a n gyógyászukat, gyakrabban végeztek önvizsgálatot 
is ( 2:15,49, p=0,0014), a két változó között közepesen er s kapcsolatot találtam. A daganatos 
megbetegedés a családban nem befolyásolta az attit döt. (p= 0,57). Azok, akik ritkábban vagy soha nem 
végeznek önvizsgálatot, gyakran túl feszültek tör dni vele. ( 2= 11,43, p=0,022). Következtetések: Az 
önvizsgálat helyes elvégzésének megtanítását összekötve a n gyógyászati ráksz  vizsgálattal jobb 
attit döt érhetünk el, mellyel csökkenthetjük a kés i stádiumban felfedezett eml rákok el fordulását a nem 
veszélyeztetett (45 év alatti) korosztály körében is. 
 
Kulcsszavak: eml , eml rák, eml  önvizsgálata, ráksz rés  
 
Komlósi Kálmánné1, dr. Kovács Péter2 
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Fülöp Petra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

A LAKTÓZINTOLERANCIÁBAN SZENVED K TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK 
FELMÉRÉSE, KÖZÉTKEZTETÉSBEN ÉS VENDÉGLÁTÁSBAN VALÓ RÉSZVÉTELÜK 

Célkit zés: Becslések szerint a feln tt népesség 75 %-a nem képes teljes egészében lebontani a tejcukrot 
világszerte. A kutatás célja a laktózmentes étrendnek és az életviteli nehézségeknek a megfigyelése. A 
vendéglátásban és közétkeztetésben való elérhet sége a laktózmentes ételeknek, a laktóz intoleráns betegek 
táplálkozási szokásainak felmérése. Adatok és módszerek: Leíró jelleg , keresztmetszeti kutatásunk során 
Magyarország laktózmentes étrendre szoruló betegeit vizsgáltuk 2017. januárjától, 2018. januárjáig. 
Beválasztási kritérium: tej és tejtermékek fogyasztása után kialakuló enterális tünetek. A kizárási kritérium 
(mentálisan sérült betegek, krónikus megbetegedéshez társuló diétára szoruló betegek, cöliákia, Chron-
betegek) figyelembe vételével a teljes elemszámból (n=141) 31 f t ki kellett zárni, mivel a legtöbben 
bélbetegségben szenvednek. A vizsgált mintánkat kényelmi mintavételi módszerrel választottuk. Saját 
készítés  kérd ívet használtunk, ami online volt elérhet . IBM SPSS 22.0 statisztikai szoftvert (Khí-négyzet 
próbát, Fisher-egzakt tesztet) és MS Excel táblázatot használtunk az adatok elemzéséhez. A 24 órás 
táplálkozási kérd ív (24-hour dietary recall) adatait NutriComp program segítségével dolgoztuk fel. 
Eredmények: A kitölt k közül 20,9% kizárja, 79,1% nem zárja ki a tejtermékeket étrendjéb l. 48,2% 
laktózmentes termékekkel, 6,4% növényi eredet  termékekkel, 38,2% mindkett vel helyettesíti a 
tejtermékeket, 7,3% pedig nem fogyaszt tejterméket. Összesen 16,4 % vesz részt közétkeztetésben. Azt 
tapasztaltuk, hogy mintánkban szignifikáns eltérés van a magasságot tekintve, a laktózmentes étrendet tartó 
és nem tartó egyének között (p = 0,021). A diétát tartók átlagos magassága 166,7±7,597 cm; míg a nem 
diétázóké 173,2±10,433 cm; vagyis elmondhatjuk, hogy a laktózmentes étrendet követ k szignifikánsan 
alacsonyabbak. A laktózmentes étrendet nem tartó egyének szignifikánsan gyakrabban (p = 0,023) elégítik 
ki a kalcium igényüket étrendkiegészít  készítményekkel. Következtetések: Megfelel  el készületekkel, 
odafigyeléssel és ön-edukációval a laktózérzékenység nem jelent hátrányt sem a magánéletben, sem a 
közétkeztetésben. 
 
Kulcsszavak: Laktózintolerancia, Laktózérzékenység, Laktózmentes tejtermékek, Közétkeztetés  
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Gáspár Stella1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

KÜLÖNBÖZ  FAJTAMÉZEK TELJES FENOLTARTALMÁNAK, ANTIOXIDÁNS 
KAPACITÁSÁNAK ÉS SZÍNINTENZITÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A mézek összetétele függ a fajtaméz jellegét l. A polifenolos vegyületeket a mézben a 
flavonoidok és a fenolsavak képviselik, melyek a méz antioxidáns tulajdonságaiért felelnek. Antioxidáns 
hatása miatt a méz részt vesz az oxidatív stressz elleni védekezésben. Célunk a különböz  fajtamézek teljes 
fenoltartalmának (TPC), antioxidáns kapacitásának (AC) és színintenzitásának vizsgálata volt. Célul t ztük 
ki, hogy megfigyeljük a h tben fényt l védett, illetve a szobah mérsékleten fénynek kitett tárolás során a 
TPC és AC értékek változását. Adatok és módszerek: A mézminták teljes fenoltartalmát Folin-Ciocalteu-, 
antioxidáns kapacitását DPPH-, színintenzitását pedig ABS450 módszerrel, UV-VIS spektrofotométerrel 
vizsgáltuk. Eredmények: A 2017-es évjáratú mézek átlagos TPC értéke 3,1062 ± 0,900 mg/GAE g, amely 
magasabb értéket mutatott, mint a 2016-os mézeké (2,7513 ± 0,857 mg/GAE g). A két csoport TP tartalma 
között szignifikáns eltérés nem volt. A mézek AC értéke 55,668 ± 23,771 % és 93,413 ± 0,846 % között 
változott. A két évjárat AC értéke között szignifikáns eltérés nem volt. A mézek TPC és AC értéke között a 
2016-os évjáratúak esetében enyhe negatív korrelációt figyeltünk meg, a 2017-es mézek esetében szoros 
összefüggés nem állt fenn. A 3 hetes tárolás során a szobah mérsékleten tárolt mézek TPC és AC értéke – 
függetlenül az évjárattól – szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a h ben tartottaké. A színintenzitás 
vizsgálat során a 2017-es vegyes méznél kaptuk a legmagasabb értéket (1,481 ± 0,094 mAU), míg a 
legalacsonyabbat a 2016-os repce méznél (0,625 ± 0,07 mAU). Az évjáratok között színintenzitásban nem 
volt számottev  különbség. A mézek színintenzitása és TP tartalma között szoros korrelációt nem mutattunk 
ki. A színintenzitás és az AC között a kapott eredmények ellentmondásosak. A 2016-os mézek esetében 
enyhe negatív korrelációt, a 2017-es mézeknél igen alacsony pozitív összefüggést kaptunk. 
Következtetések: Méréseink alapján elmondható, hogy a vegyes méz TPC és színintenzitás értéke a 
legmagasabb, azonban az AC nincs összefüggésben a botanikai eredettel. H ben történ  tárolás során a 
TPC és AC értékek kevésbé csökkentek, mint a szobah mérsékleten tárolt mézeknél. Az évjárat nem 
befolyásolta a mért értékeket. 
 
Kulcsszavak: teljes fenoltartalom, antioxidáns kapacitás, színintenzitás, méz, tárolás  
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Gubicza Zsófia Klára1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

A MOZGÁS LEHET SÉG, MINT ADIPOGÉN KÖRNYEZETI TÉNYEZ  A SZABADID  
FELHASZNÁLÁSÁNAK TÜKRÉBEN 

Célkit zés: Kutatásom célja feltérképezni, hogy az 1-3 éves gyermekeknek milyen szabadid s 
tevékenységre van lehet ségük és ennek tükrében vizsgálni a kisgyermekkori adipogén környezeti 
tényez ket. A kapott eredmények lehet séget teremthetnek a testtömeg problémákra irányuló prevenciós 
munkában. Adatok és módszerek: Keresztmetszeti, kvantitatív típusú kutatásomban a nem véletlenszer , 
kényelmi mintavétel célcsoportja azon szül k voltak, akiknek gyermekei 1-3 éves korúak és bölcs dei 
ellátásban részesülnek. Vizsgálatomat 2017-ben végeztem Dunaújvárosban, saját szerkesztés  
kérd ívemmel (n=84). Az elemzés során leíró statisztikát és 2-próbát alkalmaztam (p<0,05). A kapott 
adatok kiértékelése Microsoft Excel 2010. 14.0 verziójával történt. Eredmények: A megkérdezettek ¾-e 
társasházban él. Az anyák 3/5-e, míg az apák 1/5-e rendelkezik normál BMI-vel a gyermekeik esetében ¼-e 
átlag feletti.  A gyermekek többsége hétköznap és hétvégén is közel azonos id t tölt nagymozgásos 
játékokkal (2-3 óra/nap), de a szabad leveg n való mozgásra fordított id  hétvégén már kétszeresére n , 
ahogyan a képerny  el tt töltött id  is közel duplájára emelkedik (hétvégén 2-3 óra).  A gyermekek 
többségének 11-22 db nagymozgásos játéka van, de a játékok mennyisége nincs hatással a gyermekek 
játékkal töltött szabadidejének mennyiségére (p>0,05), illetve a nagyobb mértékben igénybe vett mozgásra 
irányuló foglalkozások sem befolyásolják a szabadid  ez irányú eltöltését (p>0,05). A játszótér 
felszereltsége igen (p<0,05), de annak lakhelyt l való távolsága már nem mutatott összefüggést  (p>0,05) a 
gyermekek hétvégi szabadidejében végzett nagymozgásos tevékenységek idejével. Következtetések: A 
szabadid  eltöltését annak, mint lehetséges adipogén faktornak a kivédését vizsgálva, megállapítható, hogy a 
kisgyermekek esetében a környezetnek, a játszótér felszereltségének jelent s szerep jut, melynek 
igénybevételét érdemes tovább er síteni és a gyermekek hétvégi nagymozgásos tevékenységét növelni.  
 
Kulcsszavak: kisgyermek, szabadid , környezeti tényez k  
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Guzicki Cordula Azucséna1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

PROSTATA CÉLTÉRFOGATOK BEÁLLÍTÁSI MARGÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 
LÁGYSZÖVETI ÉS CSONT ALAPÚ CBCT REGISZTRÁCIÓ ALAPJÁN 

Célkit zés: Célunk, hogy összehasonlítsuk a prosztata tumoros betegek on-line IGRT alapú besugárzása 
során a lágyszöveti és csontszöveti képregisztráció segítségével meghatározott beállítási hibák nagyságát, a 
bel lük számolt biztonsági margó értékét, valamint a csont alapú regisztráció során kimutatható prosztata 
beállítás hibájának nagyságát. Adatok és módszerek: Összesen 3, kis vagy közepes kockázatú prostata 
daganatos beteg terveit vizsgáltuk, összesen 89 CBCT felvételt készítettünk. Képregisztrációt végeztünk a 
prosztata és a medencecsont illesztésével. Három transzlációs irányban meghatároztuk a beállítási hibát 
mindkét regisztráció típusnál. Az összehasonlítást normalitás-vizsgálat és F-próbát követ en kétmintás T-
próbával végeztük (p<0,05 szinten). Van Herk képlete alapján számítottuk ki a céltérfogat-meghatározáskor 
használandó beállítási biztonsági margó nagyságát. Eredmények: Statisztikailag szignifikáns eltérést 
találtunk a csontalapú és a lágyszöveti képregisztráció által adott beállítási hiba eredmények között vertikális 
és laterális irányban (VRT: 1,5 mm SD=4,5 vs. -1 mm SD=3,6 p<0.001; LNG: -1.5 mm SD=6.5 vs. 0 mm 
SD=1.4 p=0,15; LAT: -2.1 mm SD=3.8 vs. 1.4 mm SD=3 p<0.001). A számított biztonsági margók VRT: 
4.2 mm vs. 2,9 mm; LNG: 4,1 mm vs. 1,4 mm; LAT: 2,9 mm vs. 3,7 mm. A csontalapú regisztrációval 
elkövetett prosztata beállítási hiba VRT -2,6 mm, LNG 1,3 mm, LAT 3,5 mm lenne. Következtetések: Kis 
és közepes kockázatú prosztata daganatos betegek esetén a lágyszöveti képregisztráció helyett csontalapút 
alkalmazva eltér  napi beállítási hibát mérhetünk, az alkalmazandó biztonsági margót 3-4 mm-r l 4-5 mm-
re kellene emelnünk, ami a tervezés során nehezítené a védend  szervek dóziskritériumainak betartását. A 
prostata pozícióját klinikailag releváns mérték  hibával állítanánk be. Ezeket figyelembe véve a lágyszöveti 
regisztráció alkalmazása javasolt. 
 
Kulcsszavak: IGRT, prosztata, beállítási margó  
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Gyenge Nikolett1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A 14-18 ÉVES FIATALOK POZITÍV CSALÁDTERVEZÉSSEL KAPCSOLATOS 
ISMERETEINEK ÉS ISMERETBELI KÜLÖNBSÉGIKNEK FELMÉRÉSE GIMNÁZIUMBAN ÉS 

SZAKGIMNÁZIUMBAN 

Célkit zés: Kutatásom célja, 14-18 éves fiatalok ismereteinek, információforrásainak, jöv képének 
vizsgálata a családtervezés területén belül. Adatok és módszerek: A kvantitatív, keresztmetszeti 
kutatásomat egy veszprémi és egy tapolcai középiskolában végeztem, 2017-ben. Nem véletlenszer , 
kényelmi mintavétel során nappali rendszer  középfokú oktatásban tanuló diákok (n=182) töltötték ki a saját 
készítés  kérd ívemet. Az adatok elemzéséhez a leíró statisztika mellett két változó összefüggéseinek 
megállapítására 2 próbát alkalmaztam (p <0,05) Microsoft Excel segítségével. Eredmények: A 
megkérdezettek nembeli megoszlása közel azonos, több, mint fele legalább két gyermeket tervez, (2/3-a) 26-
30 év között és (4/5-e) házasságban. A családtervezési ismereteket  a fiatalok több helyr l kaptak 4/5-e a 
családból, ½-e – ½-e az iskolából és a barátoktól is, még a megbízhatóság megítélése az utóbbinak 
elenyész  (4,49%) szemben a család és az iskola hitelességével. A diákok 88,33%-a vett részt a középiskolai 
évek alatt szexedukációs el adáson 73%-35% között jutott új ismerethez, melyet legtöbb esetben a véd  
tartott és jelent s részén a f  téma a fogamzásgátlás volt. A közvetített családtervezési ismeretek tartalmai 
részét a szakember szakterülete nem befolyásolta, mely nemt l függetlenül valósult meg (p>0,05). A 
témával kapcsolatos tudásszint szociodemográfiai faktoroktól független (p>0,05), de a lányok f ként a 
formális csatornán megjelen  információkat részesítik el nyben (p<0,05).  A diákok jelent s többsége, 
gondolta úgy, hogy mindkét szül nek változtatni kell életmódján a családtervezés során, mely leginkább 
(79,17%) a kiegyensúlyozott, harmonikus életvezetés lenne. Következtetések: A fiatalok családtervezési 
információi els sorban a negatívra vonatkoztak, ezért a pozitív családtervezési ismertek b vítése szocio-
demográfiai faktoroktól függetlenül szükséges a formális csatornák mellett az informálisak alkalmazásának 
növelése révén is. 
 
Kulcsszavak: szexedukáció, szakemberek szerepe, pozitív családtervezés  
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Hahner Dóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

KÉZILABDÁSOK ANTROPOMETRIÁJÁNAK, ÉTRENDI BEVITELÉNEK ÉS 
TELJESÍTMÉNYÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A kézilabda egy magas intenzitású csapatsport, melyben az öt különböz  poszton játszó 
sportoló ismétl  védekez  és támadó játéka határozza meg a csapat sikerességét. Munkánk célja az volt, 
hogy megvizsgáljuk kézilabdások testösszetételét, táplálkozási szokásait, teljesít képességét, edzés során 
veszített folyadék mennyiségét és a testh mérséklet változását. Hazai vizsgálatról a témában eddig 
publikáció nem jelent meg. Adatok és módszerek: A felmérésben 72 feln tt és ifjúsági/serdül  n i 
kézilabdás vett részt. A testösszetétel vizsgálatára Beurer BG21 diagnosztikai mérleget 
élelmiszerfogyasztási gyakorisági (FFQ) és saját készítés  kérd ívet alkalmaztunk. A teljesítmény élettani 
vizsgálat során futószalag-ergométert használtunk és 4 hónapig végeztük a felmérést. Az adatok elemzését 
leíró statisztikával, páros t-próbával és Pearson-korrelációval végeztük MS Excel 2007-es és SPSS 20.0 
programmal. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p 0,05 volt. Eredmények: A 
résztvev k testösszetételi adottságait befolyásolja táplálkozásuk, míg az eltér  posztokon szignifikánsan más 
antropometriai eredményekkel rendelkeznek a játékosok. Az étrendkiegészít t nem használó sportolók 
szignifikánsan (p<0,05) alacsonyabb testzsír%-al rendelkeznek. Megállapítható, hogy az edzés mennyisége 
nincs összefüggésbe, míg az edzés során veszített folyadékot befolyásolja (R=0,451) a testfelépítés. A 
kézilabdások oxigén felvev  képessége 49,85±3,39 ml/kg/min, amit befolyásol a testtömeg (R=0,845) és a 
testzsír% (R=0,76). Következtetések: Az adatok elemzése során kiderült, hogy a táplálkozási szokások 
befolyásolják a játékosok teljesítményét és az antropometriai értékek hatást gyakorolnak az edzésen veszített 
folyadék mennyiségére, ami a hidratációs stratégia meglétének fontosságát mutatja. A kézilabdások VO2 
max értéke azt mutatja, hogy a gyors megindulásokat pihen  fázis követi, ahol lehet ség van új energia 
termelésére. A sportsikerek mértékét nagyban befolyásolja az optimális energia és makrotápanyag bevitel. 
Az étrendkiegészít k alkalmazásával és hatásaival nincsenek tisztában a sportolók, ami a dietetikus 
meglétének fontosságát mutatja a sportegyesületek körében. 
 
Kulcsszavak: kézilabda, testvíz, testösszetétel, VO2 max  
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Hodován Szabina1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, nappali 
munkarend 

POSZT POLIO SZINDRÓMÁVAL ÉL K MINDENNAPJAINAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A polios betegek közül a fert dést követ en 15-40 évvel kés bb többségüknél jelentkezik 1 
vagy több a poszt-polio szindrómára jellemz  tünet vagy tünetek sokasága. Tanulmányunk célja, hogy 
kérd íves vizsgálatunkkal ismereteket szerezzünk a betegség korai szakaszában a kórházi ellátásról, a 
kezelésekr l, rehabilitációra való hajlandóságokról. Kutatásunk további célja, hogy a polio túlél k körében 
felmérjük a mindennapi tevékenységet befolyásoló tényez ket. Adatok és módszerek: Retrospektív és 
prospektív, keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálatot végeztünk 2017 február és 2018 március között a 
Magyarországon él  polio túlél k körében. A mintaválasztás célirányos, szakért i kiválasztás módszerével 
történt, a vizsgálat elemszáma 98 f  lett. Kérd íves vizsgálatunkhoz a Polio Survivors Network – My Polio 
Life kérd ívét valamint a Polio NZ. Inc. – Polio NZ. Inc: Questionnaire által validált betegségspecifikus a 
poszt-polio szindrómások mindennapjait vizsgáló, továbbá a hipotézisek függvényében generált egyéni 
kérdéseket használtuk fel. Az önértékelés mérése a Rosenberg-féle önértékelési kérd ív segítségével történt. 
Statisztikai módszerként   X 2 próbát alkalmaztunk és Person- féle  korreláció elemzést, MS Excel 2016 és 
SPSS 22 programok segítségével. Eredmények: A betegség korlátozó tényez  a választott hobbi 
folytatásában,  szignifikáns különbség volt (p=0,049) a nemek tekintetében. Továbbá a sportolási 
lehet ségek is korlátozódtak az életkor el rehaladtával, nemek tekintetében szignifikáns különbség volt 
(p=0,030) a sportolási lehet ségekben. A válaszadók 64%-a (63f ) házastársi, élettársi vagy társas 
kapcsolatban él, 61%-uk (60f ) szakközépiskolai, gimnáziumi vagy fels fokú szakképesítéssel rendelkezik. 
Következtetések: A poszt-polio szindrómások körében csökken a fizikai aktivitás az életkor 
el rehaladtával. Jelent s probléma a gyengeség érzése a korábban károsodott izmokban, valamint a hidegre 
való érzékenység, továbbá az életkor el rehaladtával n  a korábban nem használt mobilitási 
segédeszközökre való igény. A megfelel  rehabilitációs kezelések és a mobilitási eszközök szélesebb kör  
elérhet ségei jelent sen javítanák a túlél k életmin ségét. 
 
Kulcsszavak: polio vírus, poszt polio szindróma, életmin ség  
 
Dr. Tigyiné dr. Pusztafalvi Henriette1 
1PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet Egészségfejlesztési és Népegészségtani Tanszék 
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Horváth Dalma Kata1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

FUNKCIONÁLIS ELEKTROSTIMULÁCIÓ ALKALMAZÁSA STROKE-ON ÁTESETT 
BETEGEK JÁRÁS FEJLESZTÉSÉBEN 

Célkit zés: Prospektív vizsgálatunk célja volt felmérni a n. peroneus communis-on alkalmazott 
funkcionális elektrostimuláció, mint kiegészít  kezelés, hatékonyságát az aktív ízületi mozgástartomány, az 
izomer , az egyensúly (Berg Balance Skála) és a járás (Timed Up’n Go, 10 méteres járás teszt, 3 perces 
járás teszt) tekintetében. Adatok és módszerek: 8 stroke pácienst vontunk be a vizsgálatba, akik stroke-ot 
követ en peroneus paresissel küzdöttek. A pácienseket felmértük FES felhelyezése el tt, FES alkalmazása 
mellett, majd FES levétele után. Minden páciens egy hetes terápia sorozaton vett részt, melyben a 
mozgásanyag nagy hangsúlyt fektetett a szimmetria kialakítására, a járáskép javítására FES alkalmazása 
mellett. Minden páciens eredményeit egy hét után is újra felmértük. Eredmények: A bokaízület aktív 
mozgástartományában dorsalflexios, inversios és eversios mozgásirányait nézve a javulás szignifikáns volt. 
Az izomer  vizsgálatban azt tapasztaltuk, hogy az érintett alsó végtag minden irányú mozgásában jelent s 
izomer södés történt. Mind az el méréskor, mind az utóméréskor a FES felhelyezés el tti egyensúly- és 
járás eredményekhez képest szignifikánsan javultak a FES-sel mért eredmények (Berg Balance Skála, 
Timed Up’n Go, 10 méteres és 3 perces járás teszt), valamint több tényez  tekintetében a FES levétele utáni 
eredmények (Timed Up’n Go, 10 méteres járás teszt, Berg Balance Skála). Az el méréskor mért 
eredményekhez képest jelent s javulást tapasztaltunk az utómérés pillanatára az egyensúly és a járás 
tekintetében, FES alkalmazása mellett és anélkül egyaránt (Berg Balance Skála, Timed Up’n Go, 10 méteres 
és 3 perces járás teszt). Következtetések: A n. peroneus communis-on alkalmazott funkcionális 
elektrostimuláció javítja az egyensúly és a járás képességeit. Egy hetes alkalmazása során kifejtett terápiás 
hatása is bizonyítást nyert. 
 
Kulcsszavak: stroke, peroneus paresis, funkcionális elektrostimuláció  
 
Pallag Adrienn1 
1PTE KK Idegsebészeti Klinika Súlyos Agysérültek Rehabilitációs Osztálya 
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Illés Annamária1 
1Pécs - ápolás és betegellátás BSc - dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

A FOGYNI VÁGYÓK ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSI ATTIT DJEI 

Célkit zés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy felmérjük, a saját bevallása szerint fogyni vágyó személyek 
élelmiszer-fogyasztási szokásait, evési attit djeit, egy nem fogyókúrázó csoporttal összevetve. Adatok és 
módszerek: A célcsoport a 18-60 év közötti fogyni vágyó személyek voltak. Mintavételi eljárásunk nem 
volt véletlenszer . Kutatásunk leíró jelleg , keresztmetszeti, kvantitatív és kvalitatív vizsgálat volt. Online 
kérd íves felmérésünket 167 f  töltötte ki.  Vizsgálatunk során szocio-demográfiára és antropometriai 
adatokra vonatkozó kérdéseket tettünk fel, valamint standard kérd íveket, a Háromfaktoros Evési Kérd ívet 
(TFRQ-R21), a Testi Attit dök Tesztjét, illetve az Élelmiszerpreferencia Kérd ívet alkalmaztuk. Mintavételi 
eljárásunk nem volt véletlenszer . Az adatokat leíró statisztikával, korrelációs vizsgálattal, khi-négyzet 
próbával, T-próbával elemeztük, MS Excel és SPSS 22. 0 verziójú programmal. Az eredményeket akkor 
tekintettük szignifikánsnak ha p 0,05 volt. Eredmények: Kutatásunk során két csoportra tudtuk bontani 
mintánkat aszerint, fogyókúráztak-e a kitöltés id pontjában, így történt meg az eredmények kiértékelése. A 
fogyókúrázók csoportja a BMI besorolás alapján a túlsúlyos kategóriába tartozik, míg a nem fogyókúrázók 
csoportjának többsége normál tápláltsági állapotú. A Háromfaktoros Evési Kérd íven elért pontszámaik 
alapján a fogyókúrázóknak szignifikánsan nagyobb (p<0,05) pontszámuk lett a Kognitív korlátozás skálán. 
A Testi Attit dök Tesztjén a fogyókúrázók szintén jelent sen nagyobb (p<0,05)  átlagpontszámmal zártak, 
mint a nem fogyókúrázók. Az Élelmiszerpreferencia Kérd ív faktorainak eredményei szerint a két csoport 
között csak az élelmiszerek árának és természetes összetev nek fontosságában mutatható ki különbség. 
Következtetések: Eredményeink alapján a mintában a fogyni vágyók élelmiszerválasztási szokásai nem 
különböznek a nem fogyókúrázókétól.   
 
Kulcsszavak: fogyni vágyók, élelmiszer-fogyasztási attit d, Háromfaktoros Evési Kérd ív, Testi Attit dök 
Tesztje, Élelmiszerpreferencia Kérd ív  
 
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva1 
1PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 
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Istlstekker Ildikó1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOT FELMÉRÉSE TÜD  DAGANATBAN SZENVED  PÁCIENSEK 
KÖRÉBEN 

Célkit zés: A tüd daganatos megbetegedésben szenved  beteg tápláltsági állapota befolyásolja a betegség 
kimenetelét. Célunk volt a tüd daganatos betegségben szenved k tápláltsági állapotának felmérése. Adatok 
és módszerek: A kutatásunkat kvantitatív, keresztmetszeti, nem véletlenszer , célirányos mintaválasztással 
végeztük. Farkasgyep n a Veszprém megyei Tüd gyógyintézetben végzett vizsgálatban a minta elemszáma 
100 f  tüd daganattal diagnosztizált beteg volt. Beválasztási kritérium: 18 éven felüliek, térben és id ben 
orientáltak, illetve tüd daganattal diagnosztizáltak, akik 2017.05.01-t l 2017.09.01-ig kórházi ellátásban 
részesülnek, kemoterápiás kezelést kapott vagy jelenleg kap, verbális kommunikációra képes, beleegyezett a 
vizsgálatba, nem áll pszichiátriai kezelés alatt. Kizárási kritérium: akik sebészeti beavatkozáson átestek és 
azok, akiknek akut gyulladásos megbetegedése van. A vizsgálatot saját készítés  kérd ívvel, 
dokumentumelemzéssel, standard felmér  skálákkal végeztük (MNA, MNA SF, NRS 2002, MUST). A 
kapott eredményekb l átlag, szórás, relatív gyakoriság, medián, módusz, valamint 95%-os valószín ségi 
szinten (p<0,05) matematikai statisztikai Chi2-próba, korrelációs számításokkal végeztük és MS Excel 
táblázatkezel  programot használtunk. Eredmények: Az MNA és a BMI pontszáma között korrelációs 
kapcsolat áll fenn (r=0,556, p<0,05). A dohányzás és a tápláltsági állapot között összefüggés nem volt 
(p=0,606). Hosszabb id n át dohányozók a IV. stádiumban voltak, akik az I.-II.-III. stádiumban voltak, k 
kevesebb ideig dohányoztak (p=0,001). Következtetések: MNA kérd ív pontértékei szerint a minta 44% 
veszélyeztetett, 22% alultáplált kategóriába sorolható. Elengedhetetlen a táplálkozási tanácsadás, szükség 
esetén a táplálás terápia alkalmazása. Emellett nélkülözhetetlen az egészségügyi intézményekben a 
felvételre kerül  betegeknél a tápláltsági állapot felvétele és a folyamatos nyomon követés. 
 
Kulcsszavak: MNA, BMI, Tüd rák  
 
Karamánné dr. Pakai Annamária1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
Tanszék 
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Iván Réka1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A MÉHNYAKRÁK SZ RÉS EREDMÉNYESSÉGE 

Célkit zés: Célul t ztem ki a szigetvári n i lakosság méhnyakrák sz résen való részvétel arányát, a 
megjelenést befolyásoló tényez k megismerését, távolmaradás okainak feltérképezését, az ezek közti 
összefüggések vizsgálatát és így a sz rés eredményességét, valamint hogy a n k leánygyermekeiket 
mennyiben támogatják a megel zésben (HPV-oltás beadatása a megfelel  korcsoportnak). Adatok és 
módszerek: Vizsgálatom típusa kvantitatív, keresztmetszeti. A kutatás helye Szigetvár 2 általános 
iskolájának 7-8 osztálya,(Dél-Zselic Középiskola Tinódi Lantos Sebestyén és Istvánffy Miklós Általános 
Iskolája), ideje pedig 2017. május-július volt. Célcsoportom az iskolák 7-8 osztályában tanulók édesanyja. A 
mintavétel módja nem véletlenszer  szakért i, célirányos kiválasztás, folyamata saját készítés  kérd ív. 
Beválasztottam azokat az édesanyákat, akiknek gyermekei az iskolák 7-8-ik osztályos tanulói (N=140), 
valamint kizártam azokat, akikre ez a feltétel nem teljesült. Az eredmények számítását a Microsoft Excel 
2016 programban, leíró statisztikával, és Khi2 próbával végeztem (p<0,05). Eredmények: Az eredményeket 
tekintve a magasabb iskolai végzettség  édesanyák nem feltétlenül járnak el rendszeresebben sz résekre 
(p>0,05 érték:4,69), valamint közülük sem adatják be többen leánygyermekeiknek a HPV-oltást (p>0,05 
érték:0,056). Emellett a sz résre járás gyakorisága független a szexuális partnerek gyakori váltogatásától is 
(p>0,05 érték:0,22) és a családban már korábban el forduló rákos megbetegedésekt l (p>0,05 érték:0,73). 
Azonban a korábban elvégzett n gyógyászati m tét már befolyásolja a rendszeres megjelenést (p<0,05 
érték:0,009). Következtetések: Észrevételeim szerint a szigetvári édesanyák iskolai végzettségt l 
függetlenül élnek egészségtudatos életet. Önmagukat és leányaikat sem féltik a méhnyakrák megjelenését l. 
Pozitívum mind ezek mellett, hogy n gyógyászati m tétek után is odafigyelnek magukra. 
 
Kulcsszavak: méhnyak rák, méhnyakrák sz rés, HPV  
 
Komlósi Kálmánné1 
1PTE ETK Sürg sségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék 
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Jäkl Ildikó1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

A BARANYA MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK 
ELS SEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEI ÉS KÉSZSÉGEI 

Célkit zés: Míg számos kutatás az iskolás korú gyermekek körében el forduló balesetekre hívja fel a 
figyelmet, addig a pedagógusok komplex els segély-nyújtási ismereteit/készségeit feltáró kutatások 
hiányoznak. A kutatás célja, hogy megismerjem a pedagógusok els segélynyújtással kapcsolatos ismereteit, 
tapasztalatait, attit djeit, valamint a készségeit egy oktatási kísérlet keretein belül. Adatok és módszerek: A 
célcsoportot a Baranya megye választott általános iskoláiban dolgozó pedagógusok alkották. A saját 
szerkesztés  kérd ívvel végzett adatfelvételben összesen 156 pedagógus vett részt (N=156). Közülük 132 f  
(n=132) egy oktatási kísérletben is részt vett.  Az adatgy jtés 2017.március 20.-tól 2017. december 20.-ig 
tartott, helyszínei a kiválasztott pécsi, mohácsi, majsi és olaszi általános iskolák voltak. Statisztikai 
módszerek: leíró statisztika, egy/két mintás T-próba, ANOVA. A használt szoftver: SPSS 
20.0.Szignifikancia határ: p 0,05. Eredmények: A pedagógusok átlagosan 78,33%-os eredményt értek el az 
els segély-nyújtási ismeretek felmérésében. Az oktatási kísérletben résztvev k minden oktatott témakörben 
szignifikánsan jobb eredményt értek el az oktatást követ en, mint azt megel en (p<0,001). A 2016/17-es 
tanévben el forduló baleseti szituációkat vizsgálva az tapasztalható, hogy a városban (672) és az alsó 
tagozaton (498) fordul el  több sérülés egy tanév alatt. Az eszméletlen gyermek ellátásához szükséges 
ismeretekkel kapcsolatban a pedagógusok 88,75%-os teljesítményt nyújtottak, gyakorlati készségeik 
azonban csak 36,89%-os teljesítménynek feleltek meg. A vérzéscsillapítással/sebellátással kapcsolatban 
korszer  és pontos ismeretekkel a válaszadók 6,4%-a rendelkezett, az orrvérzés szakszer  ellátására az 
oktatást megel en 17,42%-uk volt képes. Következtetések: A pedagógusok els segélynyújtással 
kapcsolatos tudásszintje megfelel , sok esetben viszont nincs összhangban a gyakorlati készségeikkel. Pedig 
az iskolai balesetek nagy száma megkívánná az ellátásban kompetens pedagógusokat.  Az oktatási kísérlet 
jelent s, pozitív hatást gyakorolt a pedagógusok ismereteire és készségeire. Ez igazolja a pedagógusok 
motiváltságát, továbbá azt, hogy képesek elsajátítani a szakszer  ellátást. 
 
Kulcsszavak: els segélynyújtás, pedagógusok, oktatás, ismeret, készség  
 
Dr. Deutsch Krisztina1 
1PTE ETK Sürg sségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet 
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Kamp Salamon1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend 

HORGÁSZAT ÉS SPORTFOGYASZTÁS 

Célkit zés: Kutatásom a sportgazdaság több szegmense közül els sorban mikrogazdaságtani megközelítést 
használva a lakossági sportfogyasztás területére fókuszál, különös tekintettel a magyar lakosság sportkiadási 
szokásaira a horgászat területén. Adatok és módszerek: A kutatás alapját online kérd íves felmérés adta, 
amely kérd ívet (N=1435) 14-80 év közötti aktív horgász töltött ki. Az adatgy jtés 2018. január 25- t l 
február 19-ig tartott, Magyarország összes megyéjét lefedte. A kérd ív 31 kérdést tartalmazott a következ  
csoportosításban: az els  5 kérdés a szociodemográfiai adatokra kérdezett rá, a második nagy kérdéscsoport 
a 6-17. kérdés a horgászati szokásokat vizsgálta s a harmadik nagy kérdéskör a 18-25. kérdések kifejezetten 
a horgász célú sportfogyasztási szokásokra fokuszált. Statisztikai elemzés céljából leíró statisztikai módszer 
(gyakoriság, maximum, minimum, módusz, medián, átlag, szórás) következtetéses statisztikai módszerek, 
kereszttábla elemzés, khi-négyzet próba, Kolmogorov–Szmirnov, továbbá nem paraméteres próba (úgy, 
mint Mann–Whitney és Kruskal–Wallis-próba) került felhasználásra. Eredmények: A kutatás 
eredményeképpen elmondható, hogy a magyar horgászok a 2017-es évben átlagosan 205149 Ft-ot költöttek 
horgászeszközre és 366509 a feln tt regisztrált horgászok száma. Megállapítható, hogy a horgászok 
horgászcikkre 2017-ben összesen 75.188.954.841 Ft-ot költöttek. Következtetések: A horgászcikk piacnak 
jelent s nemzetgazdasági szerepe van. A kutatás hasznosítható a kormányzati döntéshozók számára 
országos, regionális vagy akár lokális szinten is, továbbá megfelel  módszertani és összehasonlítási alapot 
képezhet egy jöv beni, még részletesebb és még több szempontot magában foglaló kutatás számára is. 
 
Kulcsszavak: sportfogyasztás, sportköltés, sportturizmus, rekreáció, sporthorgászat  
 
Dr. Ács Pongrác1, dr. Paár Dávid2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet  
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Kamu Szabolcs1 
1Kaposvár – orvosi diagnosztikai analitikus BSc – radiográfia III. évfolyam, nappali munkarend 

KIS- ÉS KÖZEPES ENERGIÁJÚ IMAT BESUGÁRZÁSI TERVEK DOZIMETRIAI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS A SZÓRT NEUTRON DÓZISTERHELÉS MEGHATÁROZÁSA 

PROSZTATA DAGANATOS BETEGEKNÉL 

Célkit zés: A prosztata daganatosok sugárterápiája ma rendszerint intenzitás modulált ívterápiával (IMAT) 
történik. Ez a folyamat kis (6MV) vagy közepes (10MV)  energiájú foton besugárzással történik. 
Megvizsgáltam, hogy a választott energia szerint van-e különbség a céltérfogatok és a védend  szervek 
dózisparamétereiben. Adatok és módszerek: Összesen 23, kis-, közepes- és magas rizikójú prosztata 
tumoros beteg kis- vagy közepes energiájú besugárzási terveihez elkészítettem a közepes- és kis energiás 
tervet is. A tervek normalizásálásakor egyez  céltérfogat-lefedettségre (V95) törekedtem. Vizsgáltam a 
céltérfogatok túldozírozását (V107). A rizikószervek közül a rectum (V50, V60, V65, V70, V75), a hólyag 
(V50, V65, V70, V75, D2cc), a femurfejek (átlag, D2cc), valamint a f sugárba es  b rfelület (V8, V15) 
dózisterheléseit. Thermo scientific biorem típusú doziméterrel megmértem a 10MV-s tervek leadásakor 
jelentkez  szórt neutron sugárzás dózisteljesítményét és a sugármenet idejét. Kiszámítottam a b rfelszínt 
ebb l ér  egyenérték dózist. Az összehasonlítást normalitás-vizsgálat és F-próbát követ en kétmintás T-
próbával végeztem, szignifikáns különbségeket kerestem 95% konfidencia intervallumban. Eredmények: 
Statisztikailg szingnifikáns eltérést csak a b r dózisterhelésében találtam, a közepes tervek javára V8 58,2% 
(SD 14) vs. 44,6% (SD 14,5) p=0,001 és V15 11,3% (SD 7,6) vs. 5,7% (SD 5,8) p=0,003. A rectumnál 
kapott adatok megközelítik a szignifikáns eredményeket V60 24,4% (SD 7,8) vs. 25,8% (SD 6,3), V65 
17,9% (SD 7,1) vs. 19,9% (SD 6,0) és V70 11,4% (SD 5,5) vs. 12,6% (SD 4,6). A többi rizikószerv és a 
céltérfogatok dózisparaméterei esetén nem tudtam különbséget kimutatni. Az átlagos neutron 
dózisteljesítmény 10MV esetén 13,58 mSv/h (SD 9,3 mSv/h). A sugármenet átlagos ideje 128 s (SD 3,2 s). 
A b r átlagos egyenérték dózisa 9,66 mSv/frakció. Következtetések: A 6MV és 10MV energiájú nyalábok 
között a bulid-up zóna a b r dózisterhelésének csökkenését okozza 10MV használata esetén. A szórt neutron 
sugárzás dózisa a sugármez ben nem jelent s. Ezért a közepes foton energia választása a sugármez be es  

r védelme érdekében javasolt. 
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Kánya Krisztina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

EML RÁKKAL DIAGNOSZTIZÁLT PÁCIENSEK TÁPLÁLKOZÁSA, TÁPLÁLTSÁGI 
ÁLLAPOTA 

Célkit zés: A kutatás célja megvizsgálni az eml daganattal diagnosztizált páciensek táplálkozási szokásait. 
Feltárni a táplálkozást befolyásoló faktorokat a kívánt táplálkozási szokások megvalósulását, valamint a 
táplálkozással összefügg  nehézségeket. Adatok és módszerek: kvantitatív, keresztmetszeti és follow up 
kutatást végeztünk célirányos nem véletlenszer  mintavételi módszerrel kiválasztott 35-74 év közötti 5 éven 
belül primer eml rákkal diagnosztizált páciensek körében, (n=226). A vizsgálatot PTE KK Onkoterápiás 
Intézetében végeztük 2017-ben. A saját szerkesztés  kérd ív kérdéscsoporotjai: szociodemográfiai faktorok, 
táplálkozás (15 f nél táplálkozási napló is), egészségmagatartás, Healthy Lifestyle Index (HLI) (McKenzi, 
2014), valamint az 1. az 5. és a10. kemoterápiás kezelések után mértük 3 páciens tápláltsági állapotát. Leíró 
statisztikai elemzés mellett 2-próbát, t-próbát, ANOVA és korrelációelemzést végeztünk SPSS programmal 
(p<0,05). Eredmények: Az átlag életkora 55,3 év volt. Az 55-65 év közöttiek (37,9%), és a 66 év felettiek 
(36,2%) körében (p=0,023) valamint a 8 általánost végzettek körében szignifikánsan (p=0,039) magasabb az 
elhízottak aránya (42,2%). HLI átlaga 7,5 pont volt, ami közepes életmódi kockázati szintet jelent. A 
táplálkozási napló elemzése alapján az energia bevitel 964-2206 kcal között volt, alacsony szénhidrát bevitel 
(206,9 g) és magas zsírfogyasztás (73,62g, 48,19%) mellett. A kemoterápiás kezelés során a BMI 
szignifikánsan csökkent az els  és az ötödik (p=0,007) valamint az ötödik és a tízedik kezelés között 
(p=0,010), a többi mért paraméter szignifikánsan nem változott (p>0,05) Következtetések: A 
táplálkozásukon a megkérdezettek többsége nem változtatott, melynek legf bb akadályát az alapanyagár 
jelentette. A n k többsége elhízott, a fizikai aktivitás mértéke alacsony. A napi energia bevitelben a 
makrotápanyagok megoszlása nem megfelel . 
 
Kulcsszavak: eml rák, táplálkozás, táplálkozási szokások  
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Kanyuk Zsófia1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

PULMONÁLIS EMBOLIZÁCIÓ – DIAGNÓZIS, TERÁPIA, BETEGÚT A PREHOSPITÁLIS ÉS 
INTRAHOSPITÁLIS ELLÁTÁSBAN 

Célkit zés: Külföldön napjainkban egyre inkább elterjedt a különböz  scorerendszerek használata, melyek 
segítségével az esetleges tüd embólia valószín sége megbecsülhet , így a különböz  diagnosztikus 
eljárások és maga a terápia is id ben megkezdhet . Célunk volt felmérni, hogy a pre és intrahopitális 
ellátásban milyen pontrendszerek lennének alkalmazhatóak rizikóbecslés céljából. Adatok és módszerek: 
Retrospektív kutatást végeztünk, amelyben célcsoportként az Országos Ment szolgálathoz érkezett fulladás, 
nehézlégzés, rosszullét bejelentéseket, illetve háziorvos által tüd embólia diagnózissal beutalt betegek 
dokumentációs lapjait vizsgáltuk, majd ezen betegek Sürg sségi Osztályról való elbocsátó zárójelentéseit 
követtük után. Ezen betegeknél utólagos rizikóstratifikációt végeztünk az anamnesztikus adatok és vitális 
paramétereik alapján score-rendszerek segítségével. Alkalmazott statisztikai módszerek: leíró statisztika, 
korreláció, egymintás T-próba, Kruskal-Wallis teszt. Eredmények: Mintánk 108 f l áll, akik közül 1 

nek lett végül az elbocsátó diagnózisa tüd embólia (0,92%). Kutatásunkból kiderült, hogy az életkor, és a 
kalkulált pontszám között szignifikáns összefüggés található. (p<0,05) Bebizonyosodott, hogy a nem nincs 
hatással a pontszámra. (p=0,215) Kiderült, hogy a kiérkez  és ellátást végz  ment egység típusa és a 
kalkulált PESI pontszám között nem található szignifikáns összefüggés. (p=0,188) Kiemelend  azonban, 
hogy a hiányos anamnézis-felvételek nagyban megnehezítik a pontrendszerek általi rizikóbecslést.  
Következtetések: Kutatásunkból kiderül, hogy habár a mintánkban csupán 1 embernél igazolódott a 
pulmonális embólia, a pontrendszer ismerete és alkalmazása hasznos lehetne mind a pre, mind az 
intrahospitális ellátó számára a rizikóbecslés céljából, azonban az is megállapítható, hogy a módszer 
önállóan nem alkalmazható a diagnózis meger sítésére, hiszen ahogy a kutatás is bizonyítja, rengeteg magas 
rizikócsoportba sorolt beteg esetében végül nem igazolódik a diagnózis. 
 
Kulcsszavak: PESI-Score, pulmonális embólia, ment ellátás  
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Karácsony Melinda1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

K-VITAMIN ANTAGONISTÁK MONITOROZÁSA 

Célkit zés: A K-vitamin antagonistákkal (syncumar, warfarin) kezelt betegeknél fontos az egyénre 
szabottan beállított dózis mennyiség. Ezt a folyamatos INR-érték (protrombin id ) monitorozással tudjuk 
elérni, mivel a kumarin-származékok hatását nagyon sok tényez  befolyásolja, így a beállított értéket 
szükséges havonta ellen rizni, hogy megfelel -e a hatása. Ezeknél a betegeknél az INR-érték 2-3 közötti 
értéket kell legtöbb esetben elérjen, ha INR>3, akkor vérzékenység veszélyr l, illetve, ha INR<2 akkor 
pedig trombózisveszélyr l beszélünk. A K-vitamin antagonisták koncentrációjának mérése és fajtájának 
meghatározása is fontos lehet például mérgezés esetén, vagy annak eldöntésére, hogy az INR emelkedés 
hátterében vajon gyógyszer túladagolás vagy endogén okok állnak. Adatok és módszerek: Kutatásunk 
során 30 warfarinnal kezelt beteg INR-értékét és plazmából HPLC-vel (Shimadzu Prominence TOX.I.S. II. 
Online extrakciós HPLC-DAD) mért gyógyszer koncentrációját vetettük össze, hogy mennyire korrelálnak 
egymással. Eredmények: E két paraméter nem túl szorosan korrelál egymással (p 0,04). Ezen felül 
megnéztük, hogy milyen kapcsolat van a warfarin napi dózis és INR-érték között (p 0,97) illetve a HPLC-
vel mért gyógyszer koncentráció és warfarin napi dózis között (p 0,32). Az utóbbi két p-érték szerint nincs 
korreláció, viszont a warfarin napi dózis és a HPLC-vel mért koncentrációi között, feltehet en van 
kapcsolat. Következtetések: A mindennapi gyakorlatban nem szükséges a warfarin koncentrációjának 
monitorozása, de túladagolás, mérgezés, vagy a compliance ellen rzése okán fontos lehet. 
 
Kulcsszavak: warfarin, HPLC, INR, K-vitamin antagonisták  
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Karizs Tünde1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A LABORATÓRIUMI AUTOMATIZÁCIÓ EL NYEI SZOLNOKON 

Célkit zés: A laboratóriumi medicina technológiai, informatikai fejlesztése, elengedhetetlené vált a 
korszer  betegellátás területén. A vizsgálatok számának folyamatos emelkedése mellett elvárás a 
„turnaround time” folyamatos csökkenése. Ezeknek a feltételeknek megfelelni csak fejlesztések során lehet, 
melynek alapvet  része az automatizáció. Az autovalidálás bevezetése szoros összefüggésben van az 
automatizációval, mely tovább segíti a hatékonyságot. Az automatizáció legfontosabb mérhet  tétele a 
leletátfordulási id . Szeretném, ha kutatásom igazolná az automatizáció és az autovalidálás létjogosultságát, 
mely nagymértékben csökkentheti a szakdolgozóink leterheltségét, s a statisztikai elemzések segítséget 
adnának a hasonló rendszerben m köd  laboratóriumok számára. Adatok és módszerek: A JNSZ Megyei 
Kórház Központi Laboratóriuma Szolnokon, a megye legnagyobb analitikai egysége. Az osztályon 2014. 
szeptemberében történt meg a Siemens ADVIA automatizációs rendszer kiépítése. Hazánkban jelenleg 
négy, hasonló felépítés , s kapacitással rendelkez  laboratórium m ködik. Az egy napra vetített adatok 
összehasonlítása, s a saját munkahelyem az évek alatt történt változások TAT értékeinek követése az 
esetszámok függvényében, adja meg a kutatás eredményeit.  A vizsgált index, a TAT értékek arányszáma 
volt, mely korrelációs kapcsolatban van az esetszámmal. Eredmények: A vizsgált periódusok alatt a TAT 
értékek arányszáma évr l évre 10%-os javulást mutat, illetve a négy intézményben egy nap vonatkozásában 
ez az arányszám, 20%-os eltérést mutat egymáshoz képest. Következtetések: Az automatizáció 
nagymértékben hozzájárul a laboratóriumi tevékenység min ségének javulásához, melynek következménye 
a TAT adatok pozitív irányú javulása. A laboratóriumok teljesítményének megítélése összetett feladat, mivel 
figyelembe kell venni az egységek mindennapjainak nehézségeit is. Ett l függetlenül az összegzés 
eredménye rámutatott, hogy a laboratórium jöv je mégis az automatizációban, az autovalidálásban van, 
melynek következményeit a csökken  leletátfordulási id k szemléltetnek. 
 
Kulcsszavak: laboratóriumi diagnosztika, leletátfordulási id , automatizáció, autovalidálás  
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Karsai Dóra1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ OROPHARYNGEÁLIS GYAKORLATOK HATÁSA AZ ALVÁSMIN SÉGRE A HORKOLÁS 
CSÖKKENTÉSÉVEL 

Célkit zés: A horkolás sokakat érint  probléma és gyakran tünete a legelterjedtebb alvászavarnak az 
obstruktív alvási apnoénak. Az alvászavar rizikótényez je számos mentális és szomatikus megbetegedésnek 
és kognitív teljesítményromláshoz vezet. Vizsgálat célja felmérni egy 3 hónapon át tartó, napi kétszer 
végzett oropharyngeális gyakorlatsor, valamint heti egyszer végzett nyak-váll torna hatását horkolással 
küzd k alvásmin ségére, nappali éberségére. Adatok és módszerek: A prospektív, kvantitatív vizsgálat 
Zalaegerszegen történt 2017.11.01-2018. 01.31. között. 10 horkolással küzd  18 és 64 év közötti n  és férfi 
került be a kutatásba. Kizárási kritérium: BMI> 40 kg/m2, az arckoponya és intranazális elváltozások, 
hypothyreosis, szív- és érrendszeri, valamint neuromuszkuláris megbetegedések, rendszeres hipnotikumok 
szedése. Pittsburgh Alvásmin ség Index, Epworth-féle Álmossági Skála, WHO Jól-lét Kérd ív, Vizuál 
Analóg Skálán ingerlékenység, szorongás, koncentrálóképesség és nyakkörfogat felmérésére került sor. 
SPSS 20.0 programmal páros t-próba, Wilcoxon-teszt, Pearson-korreláció került kiszámításra. 
Eredmények: A 3 hónapos torna hatására szignifikánsan javult a részt vev  egyének alvásmin sége 
(p<0,001); [MT 8-2,8], nappali ébersége (p=0,002); [MT 8-3]; csökkent a nyakkörfogatuk az izmok 
tónusának növekedésével (p=0,008); [MT 38,6-38,33]. Emellett szignifikánsan javult a résztvev k jól-léte 
(p<0,001), [MT 7,3-12], valamint az ingerlékenység mértéke (p=0,005); [MT 6,2-2,7], a szorongás mértéke 
(p=0,007); [MT 4,6-2,1] és a koncentrálóképesség nehézségének mértéke is (p=0,004); [MT 4,5-2,4]. 
Következtetések: Összességében elmondható, hogy a külföldi kutatásokhoz hasonlóan kiemelked  
eredményt érhettem el az általam alkalmazott terápiával, amely egy új, non-invazív, költséghatékony és 
egyszer  kezelési módja lehet az obstruktív alvási apnoénak. 
 
Kulcsszavak: horkolás, oropharyngeális gyakorlatok, alvásmin ség, éberség  
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Kern Krisztián Zsolt1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

A STROKE ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÉKONYSÁGA A SÜRG SSÉGI ELLÁTÁSBAN 
(PREHOSPITÁLIS VS. INTRAHOSPITÁLIS) 

Célkit zés: Kutatásunkban a pre- és intrahospitális betegút nyomon követését t ztük ki célul, aminek 
függvényében megvizsgáltuk az ellátási id k alakulását, az id ablakot. Mindezek mellett a ment egység 
szintje is felderítésre került és a CT-vizsgálat eredményeként leírt topográfiai jellemz it is megnéztük. 
Adatok és módszerek: Vizsgálatunk 2 fázisban zajlott. (1.) Pécs I. számú Ment állomásán a 2016 évi 
esetlapokból gy jtöttünk adatokat, majd (2.) ezen esetlapokból kigy jtött betegeket Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központ Sürg sségi Osztályán után követtük és az itt kikért kórlapokból a 
szükséges adatokat kigy jtöttük. A ment szolgálatnál összesen 137 beteget sikerült kigy jteni, majd a 
Sürg sségi Osztályon 133 f t után követni. Számolásainkhoz MS Excel és IBM SPSS programokat 
használtuk. Elemzés során leíró statisztikát, további számításainkhoz MannWhitney próba, Kruskall Wallis 
teszt, független kétmintás T-próba és egymintás T-próba került alkalmazásra. Eredmények: A 
ment szolgálat által beszállított betegeknek mindössze a 49,62%-a volt valóban stroke-os. Id k tekintetében 
azt találtuk, hogy a ment egység szintjei közt nincs különbség a vonulási id k tekintetében (p=0,184) 
illetve, hogy a magasabb szint  ment egységek több id t töltenek a helyszínre érkezést l a Sürg sségi 
átadásig, mint az alacsonyabb szint  egységek (p=0,029). Azon betegek, akik a Sürg sségi Osztályon stroke 
diagnózist kaptak kevesebb id t töltöttek a Sürg sségi ellátásban, mint a nem stroke-osok (p=0,001). A 
stroke-os betegeknél a CTvizsgálat is hamarabb elkészült, mint a nem stroke-osok esetében (p=0,008). 
Következtetések: A Ment szolgálat mivel az oxyológiai szemlélet alapján elvetni nem tudja a stroke-ot így 
ezt, mint legsúlyosabb diagnózist állítja fel. A feltételezhet en nagyobb ellátási igény miatt tart tovább az 
eset/rohamkocsiknak a Sürg sségi Osztályra beérni. Helyes Sürg sségi m ködést mutat, hogy a stroke-os 
betegeknek fenntartott és els bbségi helye van a CT-vizsgálóban. 
 
Kulcsszavak: stroke, prehospitális, intrahospitális, topográfia, CT-vizsgálat, ellátási id , ment egység 
szintjei  
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Király Bence1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

SÚLYZÓS EDZÉST VÉGZ K EDZÉSMÓDSZEREINEK ÉS KIALAKULT SÉRÜLÉSEINEK 
KAPCSOLATA 

Célkit zés: A súllyal való edzés a megnövekedett gravitációs er hatáson keresztül fokozott terhelést ró az 
ízületekre. A nem megfelel  súlyválasztás illetve a helytelen edzéstechnika fokozza a sérülések 
kialakulásának kockázatát. Kutatásunk célja volt a sérülések kialakulásának vizsgálata mellett 
összefüggéseket keresni a vizsgált alanyok által alkalmazott edzésmódszer illetve súlyzós edzéssel 
kapcsolatos elengedhetetlen ismeretek között. Adatok és módszerek: Kutatás típusa kvantitatív, 
keresztmetszeti. A minta elemszáma 131 f  (N=131). Kiválasztás típusa célirányos, szakért i mintavétel. Az 
adatgy jtés standard kérd ívekkel (Nordic-test és Roland Morris) történt, saját szerkesztés  kérd ívvel 
kiegészítve. Az adatok elemzése leíró statisztikával - átlag, medián, szórás, relatív gyakoriság –, 2-teszttel, 
Spearman-féle korrelációval, Mann-Whitney-U teszttel és Khí-négyzet próbával 95%-os valószín ségi szint 
mellett történt SPSS 24.0 és Microsoft Office Excel statisztikai programok segítségével. A szignifikancia 
szintet 5%-ban határoztuk meg. Eredmények: Az atléták 52,7%-a van tisztában a helyes kivitelezés 
fogalmával. A vizsgált alanyok 54,2%-a nagysúlyos, 45,8%-uk magas ismétléses edzésmódszert alkalmaz. 
A nagy súlyok és alacsony ismétlésszám típusú edzésmódszert alkalmazók között nagyobb arányban 
találunk derék (p<0.0001) és térd (p=0,029)  sérüléseket. A derékfájdalommal érintettek 73.1%-a edz nagy 
súlyokkal. A magas ismétlésszámú edzés és a gyakorlatok helyes kivételezésnek ismerete között 
szignifikáns kapcsolat van. (p=0,003). Akik ismerik a gyakorlatok helyes kivitelezését szignifikánsan több 
id t szánnak a nyújtásra (p=0.057) és bemelegítésre (p=0,013). A férfiak 43,9%-a, a n k 16.3%-a tesz a 
fájdalmának kiküszöböléséért. Az edzéssel eltöltött évek számának növekedésével szignifikánsan n  a 
Roland Morris Index pontszáma, köztük pozitív korrelációs kapcsolat van (p<0,002 r=0.265). 
Következtetések: Eredményeink alapján megállapítható, hogy a súlyzós edzés helytelen kivitelezéssel 
illetve nem megfelel  súlyválasztással párosítva jelent s kockázatot jelent a sérülések kialakulásában. Az 
egészségünk érdekében végzett mozgás ismert veszélyei a gyakorlatok helyes kivitelezésének valamint 
edzéselméleti jártasságának fejlesztését indokolják. 
 
Kulcsszavak: súlyzós edzés, hátfájás, fájdalom, sérülés  
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A KÜLÖNBÖZ  JÉGKORCSOLYA SZAKÁGAK SPORTOLÓINAK TÁPLÁLKOZÁSI 
SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A táplálkozás napjainkban nagyobb figyelmet kap a sportban, f leg az élsportban. A megfelel  
min ség  és összetétel  étrendek összeállításánál figyelembe kell venni a megnövekedett energia, makro-, 
mikronutriens igényt, a megváltozott körülményeket, az életkori, nemi, és antropometriai sajátosságokat. 
Célunk volt, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya, gyorskorcsolya és szinkronkorcsolya válogatott 
élelmiszer fogyasztási gyakoriságának felmérése, két korosztályában. Ezen sportágak táplálkozási attit djei 
hazánkban még nem kerültek vizsgálatra, célunk volt ezek megismerése, vizsgálata. Adatok és módszerek: 
A kutatásunk keresztmetszeti kutatás, mellyel a sportolókat online formában vagy személyesen mértük fel. 
Ehhez egy standard, „Élelmiszerfogyasztási Gyakorisági Kérd ívet” (FFQ) alkalmaztunk. Összesen 100 
sportoló vett részt a kutatásban (n=100), aki 14 évnél id sebbek, rövidpályás gyorskorcsolyázók (n=51 f ), 
gyorskorcsolyázók (n=18 f ) és szinkronkorcsolyázók (n=31 f ). A válaszokat Microsoft Excel 2013 és 
IBM SPSS 20.0 szoftverrel elemeztük. A szingnifikancia szintet, p<0,05-nél határoztuk meg (95%-os 
megbízhatósági tartomány mellett). Eredmények: Vizsgálatunk alapján az egészséges táplálkozás alapelvei 
jelen vannak a sportolók táplálkozásában. A leginkább fogyasztott élelmiszerek között a csirkehús, a friss 
zöldség és gyümölcs, illetve a víz és ásványvíz szerepel, vagyis legalább hetente többször (2-4szer) 
választják. A legkevésbé kedveltek közé a kefir, az ömlesztett sajt, a bels ségek, konzervételek, lekvárok és 
bef ttek tartoznak, ezeket maximum havonta 1-3 alkalommal preferálják. Nagyobb különbségek a 
fogyasztások gyakoriságát tekintve a sportágak között, a junioroknál több esetben figyelhet  meg, a 
feln tteknél ritkábbak (az édességek és a szénsavas üdít k esetében van eltérés). Következtetések: Mivel 
hiányosságok fedezhet ek fel a válaszok alapján a táplálkozásban, a junior és feln tt korosztálynál is 
egyaránt fontosnak tartjuk a megfelel  edukáció elsajátítását, hiszen a sportolók ezzel is javíthatnak a 
teljesítményükön, a testösszetételükön, állóképességükön. 
 
Kulcsszavak: rövidpályás gyorskorcsolya, gyorskorcsolya, szinkronkorcsolya, táplálkozás, 
élelmiszerfogyasztás, Élelmiszerfogyasztási Gyakorisági kérd ív, sporttáplálkozás  
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NORMÁL ÉS SÜLLYEDT LÁBBOLTOZATÚ PÁCIENSEK LÁBSZÁRIZMAINAK VIZSGÁLATA 
FELÜLETI ELEKTROMIOGRÁFIÁVAL ÉS LÁBTERHELÉSÜK ELEMZÉSE 

PEDOBAROGRÁFFAL 

Célkit zés: Megvizsgálni a normál lábboltozattal rendelkez k és pes planus, pes planovalgussal bíró 
betegek boltozat er sít  izmainak az izometriás-izomaktivitását, a láb különböz  helyzeteinek hatásait az 
izmok aktivitási mintázataira. Adatok és módszerek: A kutatásban 22 alany (14 n , 8 férfi) vett részt. Az 
esetcsoportot 12 f  alkotta, k medialis boltozatot emel  mozgásprogramban vettek részt. A 
kontrollcsoportot 10 alkotta, k nem részesültek specifikus mozgásterápiában. Az adatgy jtéshez a Zebris 
Medical GmbH által kifejlesztett PDM-S típusú pedobarográf és felületi elektromiográf került felhasználásra 
a m. peroneus longus, m. tibialis anterior, m. soleus, m. abductor hallucis aktivitásának mérése során. A 
mozgásprogramban résztvev k a tréning elkezdése el tt, valamint a befejezése után, a kontrollcsoport tagjai 
pedig egyszer kerültek felmérésre. A mozgásprogram 20 alkalomból állt. A foglalkozások ötvözték a 
gyermekgyógyászatban használt játékos feladatokat, egyensúlyfejlesztést és célzott izomer sítést. 
Eredmények: A mozgásprogram megkezdése el tt felmért fizikai paraméterek közül, csak a mediális 
boltozat magassága mutatott szignifikáns különbséget a kontroll- és az esetcsoport között (p=0,001). Ez a 
különbség nem csökkent a tréning után sem. A m. peroneus longus mozgásprogramban való részvétel után 
mért fáradása bels  talpélen álló helyzetben 67,5%-kal volt kisebb az esetcsoportban, mint a 
kontrollcsoportban. Az esetcsoportban a m. tibialis anterior fáradása a program megkezdése el tt 72,0%-kal 
volt magasabb, mint a kontrollcsoporthoz tartozó fáradás (p=0,001). A m. soleus mozgásprogram után 
rögzített aktivitása az esetcsoportban 57,65%-kal nagyobb fáradást mutatott sarkokon állva, mint a 
kontrollcsoport (p=0,051). Következtetések: Az eredmények alapján megállapítható az izomaktivitások és 
izomfáradások százalékban megjelen  eltérése a normál és pes planussal rendelkez k között, de a 
szignifikáns különbségek kimutatásához szükség van nagyobb elemszámból álló vizsgálatra. 
 
Kulcsszavak: mediális hosszboltozat süllyedés, felületi EMG, m. peroneus longus, pes planus, 
izomaktivitás  
 
Dr. Császár Gabriella Edit1 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Fizioterápiás Tanszék 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

92 

Kiss Eszter1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A KORAI MAGZATI SZ TESZTEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Szeretném feltárni a triplateszt hatékonyságát, a kockázatbecslés eredményét befolyásoló 
tényez ket és azok mértékét. Továbbá vizsgálom, az amniocentesis hátterében álló okokat. Adatok és 
módszerek: A kvantitatív, retrospektív vizsgálat 2015.01.01-2015.12.31 között a Zala Megyei Szent Rafael 
Kórház Genetikai Laborjában dokumentumelemzéssel történt. A nem véletlenszer , célirányos mintavétel 
során a célcsoportba azok a várandós n k kerültek, akik triplateszt sz résen és amniocentesisen is részt 
vettek (N=201). A statisztikai számításokat: leíró statisztika, Pearson-féle korreláció és khi-négyzet 
számolással, a Microsoft Exel 2007 segítségével végeztem (p<0,05). Eredmények: Az anyai életkor és a 
Down kór kockázata /t/4,88>t(táblázatbeli)1,97, a vel cs  záródási rendellenességek kockázata 
/t/2,04>t(táblázatbeli)1,97 között szignifikáns eltérés van, 18-as triszómia kockázata 
/t/0,526<t(táblázatbeli)1,97 nincs összefüggés. A dohányzás és a Down szindróma el fordulása 
szignifikánsan (p=0,029), testsúly és Down szindróma között nem találtam kapcsolatot 
/t/1,21<t(táblázatbeli)1,97. A triplateszt fals pozitivitást mutatott (p=0,825). Az amniocentesis elvégzése 
54,5%-ban az anyai életkor volt. Következtetések: Az anyai életkorral n  a Down kockázat el fordulási 
gyakorisága, a triplateszt magas ál pozitivitása miatt, a hatékonysága lecsökkent. A jöv ben a 
várandósoknak fejlettebb sz tesztek nagyobb hatékonysággal állnak rendelkezésükre kisebb fals 
pozitivitás mellett, melyekkel elkerülhet  az amniocentesis vizsgálata. 
 
Kulcsszavak: genetika, sz tesztek, Down-kór, amniocentesis  
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Kiss Sarolta1 
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METABOLIKUS SZINDRÓMA ÉS SZÖV DMÉNYEI PCOS-S VÁRANDÓSOKNÁL 

Célkit zés: Kutatásomban azt elemeztem, hogy a PCOS-s vagy a zavartalan várandósságon átesett 
édesanyák körében alakul-e ki nagyobb arányban magas BMI érték, metabolikus szindróma, preeclampsia, 
polyhydramnion, valamint macrosomia. Adatok és módszerek: Vizsgálatom retrospektív, keresztmetszeti. 
A célcsoporton belüli véletlenszer  mintavétel során a célcsoportot PCOS-s (n=50), a kontroll csoportot 
zavartalan várandósságon átesett édesanyák alkották (n=50). Kizárási kritérium egyéb más endokrin 
betegség, a kontroll csoportban ezen felül a PCOS diagnózis megléte. Vizsgálatomat 
dokumentumelemzéssel végeztem a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban 2017. január 1. és 2017. 
december 31. között. SPSS 22.0 program segítségével kétmintás T-próbát és Khi2-próbát alkalmaztam 
(p<0,05). Eredmények: A PCOS csoportban mért BMI értékek magasabbak, mint a kontroll csoportban 
(p=0,000002). Nagyobb arányban alakul ki köztük magas vérnyomás (p=0,037), emelkedett koleszterin 
(p=0,000002) és triglicerid szint (p=0,014) is, de GDM nem (p=0,121). A két csoport közötti eltérés 
fehérjevizelés (p=0,193), valamint az ödéma (p=0,526) kialakulásának tekintetében nem szignifikáns. 
Magasabb arányban alakul ki polyhydramnion (p=0,0123) PCOS-s várandósoknál, ám macrosomia 
(p=0,110) nem fordul el  gyakrabban. Következtetések: Elmondható, hogy a PCOS diagnózis megléte 
befolyásolja a BMI értékeket, a vérnyomást, a koleszterin és triglicerid szintet, valamint gyakrabban fordul 
el  polyhydramnion. Nincs hatással a GDM, a preeclampsia és a macrosomia el fordulási gyakoriságára. 
 
Kulcsszavak: PCOS, várandósság, metabolikus szindróma  
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Kollarics Attila1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

MAGYAR ÉS FINN UTÁNPÓTLÁS LABDARÚGÓK DINAMIKUS ÉS STATIKUS 
EGYENSÚLYÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkit zés: A hirtelen irányváltoztatásokkal járó kontaktsportokban, mint a labdarúgás, a dinamikus és 
statikus egyensúlynak kulcsszerepe van, különösképpen serdül korban. Célunk az volt, hogy két különböz  
sportkultúrájú ország utánpótlás játékosainak állapotáról képet kapjunk. Adatok és módszerek: A 
tanulmányba bekerült 64, 14 és 19 év közötti játékos átlagéletkora 16,9±1,4 év volt. A mérések 
Kozármislenyben, Kiskunhalason, Pécsen és Poriban zajlottak 33 magyar és 31 finn játékos részvételével 
2016 decembert l 2018 januárig. A dinamikus egyensúlyt Y Balansz Teszttel, a statikus egyensúlyt 
Romberg Teszttel mértük föl. Az adatelemzéshez a Microsoft Excel 2016-os verzióját használtuk, az 
eredményeket kétmintás t-próbával, egytényez s varianciaanalízissel és korrelációanalízissel elemeztük. 
Eredmények: Az YBT alapján a dinamikus egyensúlyban nincs jelent s különbség a domináns és nem 
domináns láb között (p=0,176). Az életkor és a dinamikus egyensúly fejl dése között azonban a 
korrelációanalízis alapján er s kapcsolatot (0,45) találtunk 15 és 19 éves kor között. A két korosztály között 
szignifikáns különbség van (p=0,005). A különböz  posztok játékosainak dinamikus egyensúlya között 
nincs mérhet  (p=0,064) eltérés. A magyar és a finn játékosok között anterior irányú stabilitásban találtunk 
szignifikáns (p=0,022) különbséget. A statikus egyensúlyban azonban nem találtunk mérhet  különbséget 
sem a két láb (p=0,642), sem a magyar és a finn játékosok összevetésében (p=0,115) Következtetések: A 
magyar és a finn minta között talált anterior irányú egyensúlybéli különbség arra világít rá, hogy a hazai 
csapatoknál alkalmazott stabilizáló és egyensúlyi tréningek gyakorlat anyagának b vítése megfontolandó. 
Továbbá a dinamikus egyensúly hirtelen csökkenését figyeltük meg 14 éves kor után, amely a serdül korú 
játékosokkal foglalkozó szakemberek hosszú távra vonatkozó preventív szerepét még inkább kiemeli. 
 
Kulcsszavak: labdarúgás, utánpótlás, propriocepció, dinamikus egyensúly, statikus egyensúly  
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Komáromy Márk1 
1Pécs – egészségügyi menedzser MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 

AZ ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN REJL  LEHET SÉGEI 

Célkit zés: Az elmúlt egy évtizedben a magyar egészségpénztári rendszer jogszabályi környezete nem 
ösztönözte a hosszú távú egészségcélú megtakarításokat.  A prevenciós szolgáltatások egy része SZJA-
mentes, másik része továbbra is SZJA fizetési kötelezettséggel terhelt, amely egyértelm en azt mutatja, 
hogy az egészségmeg rzés fontossága háttérbe szorul. Különösen érzékelhet  ez az egészség- turizmus 
szempontjából. Ezzel összefüggésben rá szeretnék mutatni az állami egészségügyi rendszer kiegészít  
elemeiben rejl  lehet ségekre és hiányosságaira. Adatok és módszerek: Az adatok a Magyar Nemzeti Bank 
statisztika adataiból származnak, melyek 2006-2017 közötti id szakot ölelnek fel. Leíró statisztika, 
trendelemzés, standardizálás. Eredmények: Az egészségpénztári taglétszám 2006-tól 2017-ig ingadozások 
ellenére növekedett összességében 422,63 ezer f vel.A cafeteria szolgáltatás 2017-ben az egészség és 
önsegélyez  pénztárakat 9,44%-kal hozta kedvez tlenebb helyzetbe az eltér  adókulcsok miatt. Az 
egészségpénztári intézménycsoport tagdíj jelleg  fedezeti bevételei és a fedezeti alapot terhel  szolgáltatási 
kifizetések 2013-2017 között jelent sen ingadoztak 54,35 mrd Ft és 45,05 mrd Ft között, 2017-re csökken  
tendencia mutatkozott. Az elmúlt évben az egészségpénztári tagsággal rendelkez k a következ  
szolgáltatásokra költöttek a legnagyobb mértékben: gyógyszer vételárának támogatása (25,64 mrd Ft), 
gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása (9,28 mrd Ft), társadalombiztosítási ellátás keretében 
igénybe vehet  egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése (12,56 mrd Ft), gyermek 
születéséhez kapcsolódó ellátások (1,575 mrd Ft). Következtetések: A prevenciós és egészségügyi 
turisztikai szolgáltatások egy részét vissza kellene emelni az egészségpénztárak hatáskörébe, melyhez 
törvénymódosítás szükséges. Az egészségpénztárak jelenlegi bizonylatolási és nyilvántartási rendszere 
tovább fehérítené az egészségipart, valamint lehet vé tenné a hálapénz visszaszorítását. 
 
Kulcsszavak: önkéntes egészségpénztár, egészség-turizmus, prevenció  
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Kormány Kinga1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

ROSSZ HÍREK KÖZLÉSE A GYERMEKONKOLÓGIÁBAN 

Célkit zés: Tekintettel arra, hogy Magyarországon a második leggyakoribb gyermekkori halálokként 
számon tartott daganatos megbetegedések incidenciája növekv  tendenciát mutat, fontos jelent séggel 
bírnak a diagnózis közlésének körülményei. Indokolt ezen a vulnerábilis területen alkalmazott 
kommunikációs stratégiák folyamatos fejlesztése, figyelembe véve azt, hogy a megfelel en közölt rossz hír 
által enyhíthet  a krízisállapot okozta pszichés megterhelés. Adatok és módszerek: A kutatás típusa leíró 
jelleg  kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálat. Nem véletlenszer  célirányos szakért i mintaválasztás során a 
célcsoportba a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 
gyermekonkológia osztályán kezelt 18. életévet be nem töltött gyermekek hozzátartozói illetve az osztályon 
a betegellátásban aktívan résztvev  szakdolgozók és orvosok vettek részt. A kutatás 2017. szeptember és 
2018. februári id szak között zajlott. A felmérést standard, anonim alapú kérd ív segítségével végeztük el. 
A statisztikai módszereket tekintve leíró statisztikát és khi-négyzet próbát alkalmaztunk (p<0,05). Az 
eredményeket a Microsoft Excel és az SPSS Statistics 22. program segítségével vizsgáltuk. Eredmények: A 
vizsgálat során fény derült arra, hogy a magyarországi gyermekonkológiai intézmények számára nem áll 
rendelkezésre protokoll a rossz hírek közlésére vonatkozóan (p=0,101). A gyermekonkológiában jártas 
orvosok és szakdolgozók dönt  többsége részesült tanulmányaik során kommunikációs képzésben 
(p=0,868). Az orvosok közlési tevékenységét jelent sen megnehezítik a közlés optimális körülményeinek 
hiánya. Szül i vélemények alapján az orvosoknak, ennek ellenére is sikerül jól ellátni a tájékoztatási 
kötelezettségüket (p=0,358). Következtetések: A kutatásban résztvev  orvosok és szakdolgozók nagy része 
igényt tartana a rossz hírek közlésére vonatkozó protokoll rendelkezésre állására. Javasolható esetlegesen a 
SPIKES protokoll magyarosított változatának a gyermekonkológiában való hasznosítása.  
 
Kulcsszavak: rossz hírek, gyermekonkológia, protokoll  
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Kovács Ádám1 
1Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – rekreációszervezés III. évfolyam, nappali munkarend 

A PSZICHÉS JÓLLÉT ÉS AZ ÉLETTEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Kutatásunkban a pszichés jóllét és az élettel való elégedettség összefüggéseit vizsgáltuk, 
valamint megkíséreltük meghatározni, hogy az ezek milyen hatással vannak a vizsgálatban résztvev  
személyek rizikómagatartások iránt mutatott attit djére. Adatok és módszerek: Tanulmányunkban 535 f  
vett részt, akikkel Diener-féle Élettel Való Elégedettség kérd ívet, Ryff-féle Pszichés Jóllét kérd ívet, 
Schutte-féle Érzelmi Intelligencia kérd ívet, MOS SSS-H Társas Támogatottság kérd ívet, Beck-féle 
Depresszió kérd ívet, valamint egy saját szerkesztés  rizikómagatartás kérdéssort töltettünk ki. Az adatok 
értékelését korrelációelemzéssel, valamint varianciaanalízissel végeztük, amelyet egyes hipotéziseink 
esetében Dunett T3 és Bonferroni utóteszttel egészítettünk ki. Eredmények: Eredményeink azt mutatják, 
hogy egyértelm en szoros az összefüggés a pszichés jóllét és az élettel való elégedettség között, ugyanakkor 
ezek nem minden esetben vannak hatással az egyének rizikómagatartására, hiszen csak az élettel való 
elégedettség és dohányzási szokások, továbbá a pszichés jóllét és alkoholfogyasztás között találtunk 
szignifikanciát. Kutatásunk rámutatott arra is, hogy a magasabb érzelmi intelligencia magasabb pszichés 
jóllét és élettel való elégedettség pontszámot eredményez, amelyre úgy t nik, hogy a legnagyobb hatással 
saját érzelmeink kezelése van. Eredményeink azt mutatják, hogy a valódi, szinte baráti kapcsolatok 
hozzájárulhatnak az egyén pszichés jóllétéhez, stabilitásához. Következtetések: Kimondható, hogy a 
barátok számának növekedésével n tt a kutatásban résztvev  személyek által észlelt társas támogatottság is, 
ahogyan az illegális kábítószert kipróbálok is magasabb társas támogatottságról számoltak be, míg 
szignifikánsan alacsonyabb MOS SSS-H pontértékeket értek el azok a személyek, akik ebben a kérdésben 
nem kívántak nyilatkozni. A fentiekb l arra következtethetünk, hogy a társas támogatottság és a szociális 
háló érzete komoly befolyással bírhat az egyének rizikómagatartások iránt mutatott attit djére. 
 
Kulcsszavak: pszichés jóllét, élettel való elégedettség, érzelmi intelligencia, rizikómagatartások  
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Kovács Ákos1 
1Pécs –sportmenedzser MSc – II. évfolyam, nappali munkarend 

TENISZEZ K TELJESÍTMÉNYÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K, VALAMINT A SPORTÁG 
HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

Célkit zés: A kutatás célja felmérni a versenyz  teniszez  réteg körében a sportteljesítményt befolyásoló 
tényez ket, azok hatását, el fordulásának gyakoriságát és megállapítani a közöttük fennálló kapcsolatokat. 
Célja továbbá felmérni a versenyz k körében a tenisz infrastruktúrával, valamint az teniszedz k szakmai 
tudásával kapcsolatos véleményét. Mindezen által a vizsgálat célja, hogy képet alkosson a tenisz helyzetér l 
Magyarországon. Adatok és módszerek: A kutatás keresztmetszeti vizsgálat, kérd ív felhasználásával 
lettek összegy jtve az adatok, a teniszez k korára, teniszezéssel eltöltött éveinek számára, szül i sportoló 
hátterére, sportkiadásokra, motivációszintre és a sérülések el fordulására, valamint az infrastruktúrával és 
edz k felkészültségével való megelégedésre vonatkozólag. Az adatok statisztikai elemzéséhez az IBM SPSS 
Statistics 22 program lett használva. A szignifikancia fokára a p<0,05 szint lett alkalmazva. Eredmények: A 
kapott eredmények alapján a férfi teniszez k szignifikánsan gyakrabban szenvednek el komoly sérüléseket, 
mint a n i játékosok. A sportpszichológussal dolgozó teniszez knek szignifikánsan magasabb volt a 
versenymotivációjuk, mint a sportpszichológussal nem dolgozóké. A teniszez k körében, minél magasabb 
szint  a játékos, annál magasabb az éves sportkiadások mértéke. Azok a sportolók, akik fiatalabban kezdtek 
teniszezni, szignifikánsan magasabb szintig jutottak, mint azok, akik kés bb kezdték. Továbbá azon 
teniszez k, akiknek legalább egyik szül je sportolói múlttal rendelkezik, fiatalabb korban kezdenek el 
sportolni, mint azok a játékosok, akik szüleinek semmiféle versenysportbéli el életük nincsen. 
Következtetések: A kutatás eredményeib l arra lehet következtetni, hogy Magyarországon a legmagasabb 
versenyz i szinteken érezhet  sportági centralizáció van jelen, mely eredményeképp a f városi versenyz k 
esélyei magasabbak a magas színvonalú felkészülésre, ezáltal a sportági fejl désük is gyorsabb és 
intenzívebb, mint a vidéki teniszez ké. 
 
Kulcsszavak: Tenisz, Sportteljesítmény, Sérülés, Sportkiadás, Versenyz i szint  
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Kovács Gitta1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

1-7 ÉVES GYERMEKEK FOLYADÉKFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A vizsgálat során kit zött legf bb cél az volt, hogy a gyermekek legkisebb korosztályának 
folyadékfogyasztási szokásairól átfogó képet alkossunk. Ennek hátterében áll, hogy alacsony számban 
jelennek meg olyan kutatások, melyek a tápanyagbevitelen túl a folyadékbevitellel is foglalkoznak, esetleg 
kimondottan arra irányulnak annak ellenére, hogy jelent s hatással bír a szellemi és fizikai képességeinkre 
egyaránt. Adatok és módszerek: 1-7 éves gyermekeket (n=108) vizsgáltunk. A saját készítés  kérd ívet a 
gyermekek szülei töltötték ki. A kérd ív magába foglalt egy élelmiszerfogyasztási-gyakorisági kérd ívet és 
egy 1 napos visszakérdezést. Ezt követ en 32 gyermek körében kognitív funkciós felmérést végeztünk. Az 
egy napos visszakérdezés adatait NutriComp szoftver segítségével elemeztük. A statisztikai számításokat 
SPSS 22.0-vel végeztük, leíró statisztika, T-próba és Khí-négyzet próba alkalmazásával. Eredményeinket 
akkor tekintettük szignifikánsnak, ha p <0,05. Eredmények: A bölcs dések (n=47) folyadékbevitele 
megfelelt a rájuk vonatkozó ajánlásnak (p> 0,05). Ellenben az óvodás korú gyerekek átlagos 
folyadékbevitelének mennyisége szignifikánsan (p=0,00049) kevesebb, mint az ajánlott 1,6 l. A bölcs dés 
korú gyermekek szülei átlagosan hasonló mennyiséget gondoltak gyermekük számára szükségesnek, mint a 
bölcs dés korban ajánlott 1,3 l (p> 0,05). Az óvodás korúak szülei viszont szignifikáns (p=0,000218) 
alacsonyabb folyadék mennyiséget ítéltek szükségesnek gyermekük számára, mint az adott korcsoportban 
ajánlott 1,6 l. A kognitív felmérésben résztvev  gyermekek átlagosan 1,4 l (+/- 0,6) folyadékot fogyasztanak 
naponta. Az 1 napos visszakérdezés alapján bevitt folyadék mennyiség tekintetében elmondható hogy a 
tesztekben alacsonyabb szinten teljesít  és magasabb szinten teljesít  gyermekek között nincs jelent s 
eltérés (p> 0,05). Következtetések: Elmondható, hogy az óvodás korúak folyadékbevitele nem kielégít  
mennyiség . A szül k a bölcs dés korúak esetén jól ítélték meg a szükséges folyadék mértékét, de az 
óvodáskorúaknál nem. Ennek kapcsán megtudtuk, hogy a gyerekek által fogyasztott mennyiség tükrözi, 
hogy a szül  szerint mennyi folyadékra van szüksége. 
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EGY VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FINANSZÍROZÁSÁNAK ÖSSZETÉTELE 

Célkit zés: Dolgozatom célja megvizsgálni, egy város egészségügyi járóbeteg szakellátásának 
finanszírozási összetételét. Alapvet  bevételét a teljesítményvolumen-korlát finanszírozás alapján kapja, 
amely a vizsgált id szakban változásokon ment keresztül. A folyamatos betegellátás elvégzése mellett 
kellett alkalmazkodni az új elvárásokhoz és a finanszírozás buktatóihoz. Alapvet  cél lenne, hogy a TVK 
finanszírozással rentábilis legyen az intézmény. Vizsgálatom kiterjedt arra is, milyen további finanszírozási 
lehet ségek vannak ezen a területen. Adatok és módszerek: Az adatok az intézmény által a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezel  felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol a járóbeteg-szakellátásra 
vonatkoznak és a 2014-2017 közötti id szakot fedik le. Leíró statisztika alkalmazásával az adatértékelésre 
Microsoft Excelt használtam. Ezen adatokra támaszkodva dokumentumelemzéssel figyeltem meg az évek 
múltán történ  változásokat. Eredmények: Kutatásom alapján látható, a vizsgált intézmény pusztán a 
teljesítményvolumen finanszírozás által nem tartható fenn. Bevételeit kiegészíti saját bevétellel, illetve 
pályázati bevételekkel (amennyiben lehet sége adódik). Ezek a bevételek azonban eltörpülnek a fennálló 
hiány mellett. Így a fenntartónak hozzá kell járulnia az intézmény biztonságos üzemeltetéséhez. Az 
eredményt a számadatok is bizonyítják: a NEAK finanszírozás 65,73%, saját bevétel 5,96%, önkormányzati 
hozzájárulás pedig 28,31% (2017. évben). Következtetések: A szakellátó minden hónapban túlteljesíti TVK 
keretét. A TVK keret emelése lenne a megoldás, mivel akkor a degresszíven finanszírozott pontok is teljes 
szorzóval kerülnének kiszámításra. Erre utalok számítási anyaggal dolgozatomban. 
 
Kulcsszavak: teljesítményvolumen-korlát, járóbeteg-szakellátás, finanszírozás, egészségügyi szakellátó  
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VÍZILABDÁSOK TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAINAK FELMÉRÉSE FELKÉSZÜLÉSI ÉS 
VERSENYID SZAKBAN 

Célkit zés: A kutatásom célja a versenyszint  és szabadid sportoló vízilabdástársadalom táplálkozási 
habitusainak felmérése felkészülési és versenyid szakban. Emellett vizsgáltuk az edz k sporttáplálkozási 
ismereteit, és azt hogy mennyire elfogadóak a sporttáplálkozás és a teljesítményfokozás összefüggéseinek 
irányában. Adatok és módszerek: A kutatáshoz két saját szerkesztés  kérd ívet alkalmaztunk, a játékosok, 
illetve az edz k számára. Az eredményeket az SPSS 22. szoftverrel dolgoztuk fel. Az eredményeket átlag, 
szórás, relatív gyakoriság -, odds ratio, 2 tesz Z teszttel,  Spearman féle korreláció, Mann-Whitney teszt, és 
Kruskal-Wallis teszttel 95%-os valószín ségi szint mellett mutattuk ki. Az eredményeket akkor tekintettük 
szignifikánsnak, ha p 0,05 volt. Eredmények: A 92 f  vízilabdasportoló étkezése többnyire megfelel az 
egészséges táplálkozás alapelveinek, de nem találtunk szignifikáns eltérést a versenyszint  (n=58) és a 
szabadid sportolók (n=34) táplálkozási habitusai közt. A vízilabdázók közt nagy számban el fordul az 
étrendkiegészít használat 62% (n=57 f ). Az edz k ismereteinek átlagos értéke 60±10,7% volt, de átlagosan 
72±9%-ban értenek egyet a sporttáplálkozás irányelveivel. A teljesítményfokozók legalitására vonatkozó 
kérdésnél a BCAA (70% rossz válasz), a HMB (80% rossz válasz) és a koffein (60% rossz válasz) esetében 
az edz k több, mint fele tévesztett. Következtetések: Az eredmények alapján arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a vízilabdacsapatok mellé javasolt lenne sportdietetikusok alkalmazása, hogy segítse a 
sportolók, és az edz k munkáját, a nagyobb teljesítmény elérése érdekében. 
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A MENSTRUÁCIÓS HIGIÉNIÁVAL KAPCSOLATOS ISMERETEK-TOXICUS SHOCK 
SYNDROMA 

Célkit zés: A menstruáció egy természetes folyamat minden n  életében, mégis keveset beszélünk róla. 
Célunk egy átfogó képet kapni a menstruációs higiéniát befolyásoló tényez kr l, ismeretekr l. Adatok és 
módszerek: Keresztmetszeti típusú, kvantitatív kutatásunk 2017. augusztusától novemberéig tartott, a PTE 
Egészségtudományi és Bölcsészettudományi Karán. A nem véletlenszer , célirányos mintavétel során a 
célcsoportba a 18-25 év közötti, rendszeres menstruációs ciklussal rendelkez , krónikus betegségben nem 
szenved  n i hallgatók kerültek (N=261). Kizárásra kerültek az 1 hónapnál tovább tartó gyógyszeres kezelés 
alatt állók és az állapotos hölgyek. Az adatgy jtést saját szerkesztés , illetve a Godin Leisure standard 
kérd ív segítségével végeztük el online és papíralapon. Az eredmények értékelése során leíró statisztikát - 
valamint 95%-os valószín ségi szinten (p<0,05) matematikai statisztikai - Chi-négyzet próbát, egymintás és 
kétmintás t-próbát végeztünk. Az eredményeket átlag- és gyakoriság megbízhatósági tartománnyal 
prezentáltuk. Az adatelemzés Microsoft Excel programmal történt. Eredmények: Nem kielégít  a tudása a 
menstruációról a BTK-ra járt hallgatók 79%-ának, az ETK hallgatók 61%-ának, az átlag pontszámokat 
tekintve azonban az ETK hallgatói szignifikánsan jobb eredményt értek el (p=0,001). A TSS-ról szóló 
tudásteszt eredményei esetében a befejezett félévek száma (p=0,019) és a lakhely típusok között (p=0,023) 
található szignifikáns különbség, az elért pontszámok az életkorral (p=0,023) összefüggést mutatnak. 
Következtetések: A szocio-demográfiai adatok részben befolyásolják a tudástesztek eredményeit. A 
menstruációról való ismeretek és a higiéniai magatartás között nem találtunk összefüggést. A menstruációról 
és a TSS-ról is hiányos a hallgatók ismerete, ezért szükség lenne több egészségnevel  programra a témából. 
Átfogóbb ismeretek szerzésére javasoljuk az életkor b vítését és más iskolai végzettséggel rendelkez k 
bevonását a vizsgálatba. 
 
Kulcsszavak: menstruáció, higiénia, toxicus shock  
 
Karamánné dr. Pakai Annamária1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
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Lakosi Margit1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

EML RÁKSZ RÉSI MÓDSZEREKKEL SZEMBENI ATTIT D VIZSGÁLAT ÉS 
ISMERETSZINT FELMÉRÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Magyarországon súlyos népegészségügyi probléma az eml rák okozta morbiditás és mortalitás. 
A kutatásunk célja felmérni az egészségügyi dolgozók mammográfián való részvételének gyakoriságát, a 
részvétel és a távolmaradás okait, az eml önvizsgálat alkalmazásának gyakoriságát, az eml rákkal és az 
önvizsgálattal kapcsolatos ismereteket. Adatok és módszerek: A leíró, kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálat 
2017. június és augusztus között készült, két Vas megyei kórházban. Célirányos szakért i mintavétellel 45-
65 év közötti, egészségügyi végzettséggel rendelkez  n t válogattunk be (N=176). Kizártuk azokat, akiknek 
az anamnézisében eml rák szerepelt. Az adatgy jtés önkitölt s, anonim kérd ívvel történt. MS Excel 2013 
és SPSS 20.0 szoftverek segítségével leíró statisztika mellett 2 próbát, T-próbát és korrelációt alkalmaztunk 
(p <0,05). Eredmények: A diplomával rendelkez k (MT 7,9-9,4) tudása az eml rák rizikótényez ir l 
magasabb szint , mint az alacsonyabb szakmai végzettség eké (MT 5-5,8) (p <0,01). A résztvev k 21,6%-a 
nem vett részt mammográfián. A szociodemográfiai adatok- kivéve az életkort és a munkavégzés idejét-, a 
családban el forduló eml rák és a veszélyeztetettség érzése nem befolyásolják a sz résen való megjelenést 
(p> 0,05). A fels fokú szakmai végzettség ek (MT 91,3-97,7) mammográfiával szembeni attit dje 
pozitívabb, mint a diplomával nem rendelkez ké (MT 84,6-89,2) (p <0,01). A résztvev k 79%-a végez 
eml önvizsgálatot, de közülük 7,2%-nak van megfelel  tudása a helyes alkalmazással kapcsolatban. Az 
önvizsgálat végzését a szociodemográfiai adatok, a családon belüli eml rák és a veszélyeztetettség érzése 
nem befolyásolják (p> 0,05). Következtetések: Az egészségügyi dolgozók eml rákkal és a megel zésével 
kapcsolatos ismeretei rendkívül hiányosak. A mammográfiás részvétel és az eml önvizsgálat aránya szintén 
alacsony. Fontos lenne a témában történ  oktatás és a prevenciós módszerek rendszeres alkalmazása. 
 
Kulcsszavak: egészségügyi dolgozók, eml rák, ismeretszint, mammográfia, eml önvizsgálat  
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Láng Nikolett1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

AUTIZMUSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK VÉD K ÉS VÉD  HALLGATÓK 
KÖRÉBEN. 

Célkit zés: A vizsgálatom célja, hogy pontosabb képet kapjak arról, hogy milyen ismerettel rendelkeznek a 
véd k és véd  hallgatók az autizmussal kapcsolatosan. Adatok és módszerek: Kvantitatív és 
keresztmetszeti kutatásomat véd k és véd  hallgatók körében végeztem. Célzott nem véletlenszer  
mintavételt és hólabda módszert alkalmaztam. 89 f  töltötte ki sajátszerkesztés  kérd ívemet, melynek f bb 
kérdéskörei: demográfiai adatok, ismeret, tudás forrása, autizmussal kapcsolatos attit d és egy autizmussal 
kapcsolatos teszt volt. Az adatok elemzésére a leíró statisztika mellett (relatív- és abszolút gyakoriság, 
medián, módusz) a két változó összefüggésének megállapítására Khi- négyzet próbát, kétmintás T-próbát és 
korrelációt alkalmaztam (p< 0,05) SPSS IBM 22. Statikai programjával. Eredmények: Nem befolyásolta az 
autizmussal kapcsolatos tapasztalatot az, hogy mennyi ideje dolgoznak a szakmában ( p > 0,05).  Azon 
válaszadók, akik a szakmában dolgoznak 10 évnél régebben semmivel nem kaptak több ismeretet, mint azok 
a hallgatók akik most tanulják a szakma rejtelmeit (p > 0,05). Továbbá nincs kapcsolat a válaszadók 
attit dje és tapasztalata között (p > 0,05). Következtetések: A kis elemszám ellenére elmondhatjuk, hogy 
minden egyes intézményben ahol véd  hallgatók tanulnak, ugyanolyan fontosnak tartják, azt hogy több 
ismeretet kapjanak a gondozásról, fejlesztésr l és az intézményekr l. Mivel a véd knek nagyobb szerepe 
van a diagnózishoz való jutásban, mint azt néhányan gondolnák. Továbbá segít  szerepét sem 
hanyagolhatjuk el, ami az ilyen  családoknál nélkülözhetetlen feladata. 
 
Kulcsszavak: autizmus, attit d, ismeret, véd   
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Lángné Hajdu Jenifer1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A VÉD VEL VALÓ ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A GONDOZOTTAK KÖRÉBEN, A 
CSECSEM TÁPLÁLÁS TÜKRÉBEN 

Célkit zés: Szerettem volna feltérképezni a magyar anyák csecsem táplálási szokásait, az els dleges, és a 
másodlagos információ forrásaikat a csecsem táplálással kapcsolatban, ezeken felül, hogy mennyire 
fogadják meg a véd  hozzátáplálással kapcsolatos tanácsait. Rálátást nyerni, hogy a gondozottak 
mennyire elégedettek a véd i munkával, mennyire tartják napra késznek. A megfelel  gondozáshoz 
elengedhetetlen, hogy ismerjük gondozottaink igényeit, visszajelzéseit. Szükségesek azok a kutatások, 
amelyek az elégedettséget vizsgálják, a min ségi, szakmai munka végzése érdekében. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti kutatásomhoz a kérd ívek online, közösségi oldalak segítségével 
kerültek megosztásra 2017 decembere és 2018 januárja között. Kényelmi mintavételt alkalmaztam. A 
kitölt k 10 hónapos és 3 éves kor közötti életkorral rendelkez  gyermeket nevel  szül k voltak. Az 
értékelhet  kérd ívek száma 229. Az adatok kiértékelése Microsoft Office Excel 2016 és SPSS for 
Windows statisztikai programmal történt. A változók közötti összefüggések vizsgálatra Fischer’s Exact teszt 
és Khi2 próba készült. Eredmények: A gondozottak inkább pozitívan jellemezték véd jüket. A 
véd l/ az orvostól azok az anyák kérnek els sorban tanácsot, akik a véd t pozitívan értékelték. 
(p<0,01) Azok a szül k alkalmazzák inkább a gluténprevenciót, akik els  körben a véd l, vagy az 
orvostól kérnek tanácsot. (p=0,021) Az almát a mesterségesen táplált gyermekek körében vezetik be el bb. 
(p<0,01) Azon édesanyák szoptatják tovább gyermeküket, akik megfelel  mennyiség , min ség  
felkészítést kaptak a szoptatásra. (p=0,028) A véd t a városban él k jellemezték pozitívabban, szemben a 
falusiakkal. (0,037) Következtetések: A véd kkel való elégedettség mértéke széles határok között 
mozog, egyik oka az lehet, hogy nem tartják naprakésznek a véd t. Szükséges lenne a szakemberek 
számára elérhet  képzések, továbbképzések témaköreinek b vítése az aktualitásokra való tekintettel. 
Kívánatos lenne, hogy a véd k nagyobb hangsúlyt fektessenek a szoptatás témakörére, hogy a lehet  
legtovább megvalósulhasson a csecsem k anyatejes táplálása, illetve, ha eredményesen tudnák megoldani a 
felmerül  szoptatási nehézségeket. 
 
Kulcsszavak: elégedettség, véd , szoptatás, hozzátáplálás, gyermektáplálás, tanácsadás  
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László Evelin1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

EGÉSZSÉGNEVELÉS KORAGYERMEKKORBAN 

Célkit zés: Napjainkban globális problémát jelent a túlsúly, az elhízás, valamint az ezekhez társuló 
krónikus megbetegedések, melynek legf bb oka a helytelen, sok esetben egészségtelen életmód. Kutatásom 
célja volt feltárni, hogy milyen mértékben járul hozzá nagycsoportos óvodás gyermekek ismereteinek 

vítéséhez egy jól strukturált egészségnevel  program sorozat. Adatok és módszerek: A vizsgálat 
kvalitatív és kvantitatív elemeket egyaránt tartalmazott. A kutatásra 2018. januárjában került sor. Els  
lépésben egy szül i kérd ív, valamint a hozzá kapcsolódó beleegyez  nyilatkozat került kitöltésre. Majd ezt 
követ en 2018. január 22.-én történt az els  interjú a nagycsoportos óvodásokkal. A riportot követ  három 
napban egészségnevel  foglalkozásokon vettek részt a gyermekek, majd január 26.-án, illetve március 6.-án 
megismétlésre került az interjú. Leíró statisztikai elemzés mellett párosított T-próbát alkalmaztam MS Excel 
program használatával. Eredmények: A szül i kérd ív alapján a legtöbben próbálnak odafigyelni az 
egészséges életmódra, illetve táplálkozásra. A gyermekek étkezési szokásait tekintve inkább a gyümölcsöket 
részesítik el nyben a zöldségek helyett, emellett a túlnyomó többség napi rendszerességgel fogyaszt 
valamilyen nassolnivalót. A fizikai aktivitást figyelembe véve elmondható, hogy a gyermekek nagy része jár 
valamilyen sportfoglalkozásra. A gyermekek tudásszintje b vült az egészségnevel  program sorozat 
hatására, bár a vizsgálat végeztével leírható, hogy bizonyos id  elteltével csökkentek az ismereteik az 
egészséggel, illetve az egészséges életmóddal kapcsolatban. Következtetések: Összességében elmondható, 
hogy az egészségnevel  program sorozat hozzá járult az óvodások ismereteinek b vítéséhez, ugyan 
bizonyos id  elteltével csökken a tájékozottságuk jelen témakörökkel kapcsolatban, de mégis magasabb 
szint , mint az egészségnevel  programok el tt. 
 
Kulcsszavak: nagycsoportos óvodások, egészségnevel  program, egészség, egészséges életmód  
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Le Hoang Anh1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika II. évfolyam, nappali munkarend 

RIZIKÓSZERVEK DÓZISPARAMÉTEREINEK VIZSGÁLATA SZTEREOTAXIÁS PROSZTATA 
MONOTERÁPIA ESETÉN 

Célkit zés: Célunk, hogy összehasonlítsuk a sztereotaxiás prosztata monoterápia során a rizikó szervekre a 
tervezéses CT felvétel alapján számított, valamint a kezelés el tt és után készült CBCT segítségével 
számolt, a valóságban leadásra került dózisterhelést (DVH paramétereket). Adatok és módszerek: Összesen 
4, sztereotaxiás prosztata monoterápiában részesült beteg adatait vizsgáltuk. Összesen 40 CBCT felvételt 
készítettünk. Mindegyiken bekontúroztuk a hólyag és a rectum kezelés el tti (PRE) és utáni (POST) 
állapotát. Rigid képregisztrációt végeztünk a prosztatába implantált fém jelöl k illesztésével. A rizikószerv 
kontúrokat áthelyeztük a tervezéses CT-re, majd leolvastuk a dózisparamétereket. Összehasonlítottuk a 
tervezett (PLAN) dózisokat a PRE és POST állapot dózisaival, valamint a PRE és POST dózisokat 
egymással. Az összehasonlítást egymintás T-próbával végeztük (p&lt;0,05 szinten). Eredmények: 
Statisztikailag szignifikáns csökkenést találtunk a hólyag dózisparamétereiben a PLAN-PRE és a PLAN-
POST esetben. Az eltérés PRE-POST viszonylatban nem volt szignifikáns. A rectum alacsony dózisú 
PLAN-PRE és PLAN-POST paraméteriben a szignifikáns és nem szignifikáns csökkenések egyenl  
arányban mutatkoztak a különböz  betegeknél. A PRE- POST összehasonlításban a különbség nem 
szignifikáns. A rectum magas dózisú PLAN-PRE és PLAN-POST paraméteri szignifikánsan különböznek, 
de az eltérés iránya nem egyértelm . A PRE-POST esetben a különbség nem szignifikáns. 
Következtetések: A hólyag méretének változása a tervezéses állapothoz képest a dózisterhelés 
csökkenéséhez vezet, a tervezés során számolt dózis a valósághoz képest túlbecsült. A kezelést során a 
hólyag méretváltozása nem éri el a dózis jelent sen befolyásoló mértéket. A rectum esetén az alacsony 
dózisú paraméterek változása betegenként eltér , a tervezés során dózis túlbecslés történik. A magas dózisú 
paraméterek számítása túl- és alulbecslést is mutatnak, a kezelés közben a változás itt sem jelent s.  
 
Kulcsszavak: sztereotaxia, prosztata, rigid képregisztráció  
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Lelovics Vanessza1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

ETILÉN-GLIKOL HPLC-S MEGHATÁROZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A HAGYOMÁNYOS GC MÓDSZERREL 

Célkit zés: Az etilén-glikol a fagyállók, téli szélvéd mosók leggyakoribb összetev je. Elfogyasztása 
könnyen lehetséges mivel ez a kétérték  alkohol nem maró hatású, valamint édeskés íz . A viszonylag 
elterjedt, életveszélyes mérgezést okozó anyag kimutatása a klinikai toxikológiai laboratórium fontos 
feladata. A sürg sségi kimutatása akár a beteg életét is megmentheti. A hagyományos gázkromatográfiás 
kimutatási módszer megvalósítása a klinikai laboratórium számára kényelmetlen. Emiatt szükségessé vált, 
hogy kidolgozzunk és bevezessünk egy HPLC (nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia) alapú kimutatási 
módszert. Célunk egy HPLC-s etilén-glikol kimutatási módszer megvalósítása és összehasonlítása a 
hagyományos gázkromatográfiás módszerrel. Adatok és módszerek: Célcsoportnak azon betegeket 
választottuk, melyek mintái etilén-glikol mérgezés gyanújával kerültek a toxikológiai laboratóriumba. 
Standardként 6 féle alkohollal spike-olt normál szérum és vizelet mintákat használtunk különböz  
koncentrációkban. Méréseinket kétféle mér szert alkalmaztunk az egyik a GC-FID, a másik pedig a 
származékképzéses HPLC-UV módszer. Ezek a módszerek különböz  el készítési folyamatokkal 
rendelkeznek. Eredmények: A HPLC módszer érzékenysége, specificitása, precizitása a klinikai 
igényeknek megfelel  és a kétféle módszer eredményei egymással összevethet k. Következtetések: Az új 
módszer alkalmas arra, hogy ügyeletben elvégezzük az etilén-glikol és egyéb toxikus alkoholok 
meghatározását mind szérumból, mind vizeletb l, ami a beteg sorsa szempontjából létfontosságú lehet. 
 
Kulcsszavak: etilén-glikol, toxikológia, HPLC-UV, GC-FID  
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Lendvay Zsófia1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

SZÜL SÉG ÖRÖMEI ÉS NEHÉZSÉGEI A VÁRANDÓSSÁG IDEJE ALATT, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL A PÁRKAPCSOLATRA ÉS A VÉD VEL VALÓ EGYÜTTM KÖDÉSRE 

Célkit zés: A várandóság alatti örömöket és nehézségeket kutattam, különös tekintettel a párkapcsolatot és 
a véd vel való együttm ködést figyelembe véve. Adatok és módszerek: Kutatásom kvantitatív és 
keresztmetszeti. Nem véletlenszer , kényelmi mintavételezési technikát választottam. A felmérésen 18 év 
feletti és párkapcsolatban él  kismamák vettek részt (N=547). Kizártam minden 18 év alatti és egyedülálló 

t. Kérd íves felmérést végeztem elektronikus úton 2017 április és 2017 december között. Egy saját 
készítés  szociodemográfiai, és két standardizált: Kapcsolati Elégedettség Skála, Társas támogatás kérd ív 
került felhasználásra. F bb kérdéscsoportok: demográfiai adatok, társas támogatás, párkapcsolat, anyai és 
apai attit d, véd vel való együttm ködés. Elemzéshez leíró, és matematikai statisztikai: független mintás 
T-próba, khí -négyzet próba, korrelációs analízis (Spearman, Pearson), egyszempontú varianciaanalízis 
(p<0,05) módszereket használtam fel.  Az adatok feldolgozása Microsoft Excelben történt, a statisztikai 
számításokhoz SPSS v22 programcsomagot alkalmaztam. Eredmények: Egyszempontú varianciaanalízissel 
bizonyítottuk, hogy a magasabb iskolai végzettséggel rendelkez  várandósok elégedettebbek a 
párkapcsolatukkal (p<0,05), és több társas támogatásban részesülnek (p<0,05). Spearman-féle korrelációs 
analízis által bizonyítottuk, hogy az er sebb szül i kapcsolattal rendelkez  várandósoknál pozitívabb az 
anyasághoz való viszonyulás (p<0,01). Pearson-féle korrelációs elemzés során nem találtam összefüggést a 
párkapcsolat min sége és az anyai attit d mértéke között. (r=0,028, p>0,05). Következtetések: Kutatásom 
rávilágít arra, hogy a párkapcsolat min ségét befolyásolja a kismamák egészségi állapota, a családi állapot, 
az iskolai végzettség és a n  életkora. Az anyai attit dre kihat a szül kkel való viszony er ssége, viszont a 
párkapcsolat min sége ezt nem befolyásolja. A társas támogatás mértéke kapcsolatban áll az anya iskolai 
végzettségével. 
 
Kulcsszavak: várandósság, társas támogatás  
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Lesi Dominika1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A TERHESSÉG ALATTI DEPRESSZIÓ ÉS SZORONGÁS EL FORDULÁSÁNAK ÉS OKAINAK 
VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A kutatásom célja felderíteni a terhesség alatti depressziós és szorongás gyakoriságát, 
kialakulásának rizikó- és véd faktorait, a kismamák tudatosságát a saját problémájukkal kapcsolatban. 
Kutatásom célja továbbá felmérni a társas kapcsolatok, a patológiás terhesség és a korábbi szülési tapasztalat 
szerepét, megtudni, hogy a probléma milyen hatással van az anya-magzat kapcsolatra.  Adatok és 
módszerek: A kutatás típusa kvantitatív, keresztmetszeti. 2017 márciusában végeztem online kérd ív 
használatával. Nem véletlenszer , célzott mintavétellel választottam be kismamákat. A mintát 756 f  
alkotta. Az online kérd ívet saját készítés  és standard kérd ívekb l állítottam össze. (Saját szerkesztés  
kérd ív: a kismamák demográfiai, a várandóssággal kapcsolatos adatait és a terhességi szorongásukat 
vizsgáltam; Standard kérd ívek: Társas Támogatás Kérd ív, Edinburgh Depresszió Skála, Anya-magzat 
Köt dés Skála.) Az alkalmazott statisztikai szoftverek az SPSS és az Excel voltak. A statisztikai módszerek 
közül a független mintás t-próbát, a Pearson-féle korrelációt, a khi-négyzet próbát, kereszttáblát, illetve 
egyszempontú független mintás variancia analízist használtam (p<0,05) Eredmények: Az EDS skála szerint 
a kismamák 17,72 %-a tartozik a depressziós tünetek legsúlyosabb fokozatának csoportjába, 3,1%-uk pedig 
magasan szorong. Eredményeim szerint a depressziós és szorongásos tüneteket befolyásolja a lakhely, a 
társas kapcsolat min sége, rizikótényez  megléte, anyagi helyzet, családi állapot és a terhesség 
tervezettsége. A magzathoz való köt dést befolyásolják a depressziós és szorongásos tünetek, a terhességi 
hetek száma, az anyai életkor, a családi állapot és a kapcsolat min sége (P<0,05). Következtetések: A 
kismamák, még ha tudják is, hogy depressziós, illetve szorongásos tüneteik vannak (a legtöbb kismama), 
alig fordulnak szakemberhez. Emiatt lenne, beleépíteni a terhesgondozás menetébe a kismamák pszichés 
állapotának felmérését, és probléma esetén a megfelel  szakember általi kezelését, f leg a magas rizikójú 
várandósoknál.  
 
Kulcsszavak: depresszió, szorongás  
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Major Danka1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

ATLASZ ALAPÚ AUTOMATIKUS KONTÚROZÁSI METÓDUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
SUGÁRTERÁPIÁBAN: SINGLE VS. MULTI-ATLASZ 

Célkit zés: A Single-atlasz (SingleA) és a multi-atlasz (MultiA) alapú autoszegmentáció 
id hatékonyságának és pontosságának összehasonlítása a fej-nyak rizikószervek kontúrozásában. Adatok és 
módszerek: A prospektív, kvantitatív adatgy jtési módszert alkalmaztunk, melyet a SMKMOK Dr. Baka 
József DOKOK Központban végeztünk 2017.01.01.-31. között. 60 hypopharynx/gége rákos beteget 
osztottunk két csoportra: ideális populáció (T1-2/N0-1, n=30) és a klinikai esetcsoport ( T3/ N2a, n=30). 
Az összes manuális kontúrt egy szakért  radiográfus rajzolta be Eclipse TPS-ben. A kiindulási SingleA és 
MultiA mindkét csoport esetében 10-10 referencia képb l állt 20 rizikószervvel. A következ  10 (11-20) 
beteg kontúrjait ezen atlaszokkal generáltuk le, melyet manuális korrekció követett. A megmaradt 10 
betegre (21-30) a már 20 esetb l álló kiterjesztett atlaszokkal (1-20) generáltuk le ugyanezen 
rizikószerveket. A manuális korrekcióhoz szükséges id ket mértük és hasonlítottuk össze párosított t-
próbával. A referencia kontúrtól való eltérést a következ  paraméterekkel jellemeztük és hasonlítottuk 
össze: a relatív Dice Similarity Coefficient (DSC), Jaccard index (JI), Commonly Contoured Volumes 
(CCV) és 95% the Hausdorff distance (HD95%) alapján. A statisztikai elemzést t-próbával és átlag 
megbízhatósági tartománnyal végeztük (p <0,05). Eredmények: A volumetriás paraméterek tekintetében a 
MultiA 76,6%-ban múlta felül a SingleA, valamint jelent sen alacsonyabb utókorrekciós id t mutatott az 
el bbi javára (11:19min vs. 15:20min, p <0,001). Az atlasz eset számainak emelésével páciensenként 
átlagosan 7 percnél nagyobb id nyereség volt tapasztalható (8:37 vs. 15:57). Id nyereségben nem 
mutatkozott jelent s különbség az ideális és klinikai populáció között (p=0,66), azonban fejlettebb 
atlaszokkal ez a különbség hangsúlyosabbá vált (4:00 vs. 7:00). A kontúrok pontossága nem javult a 
kiterjesztett atlasszal. Következtetések: A Single atlaszhoz képest a Multi atlasz szignifikánsan jobb 
szegmentálást ért el a fej-nyak rizikószervekre nézve. A kontúrok pontossága nem ért el statisztikailag 
szignifikáns javulást a kiterjesztett atlasszal, azonban klinikailag releváns id megtakarítást figyelhettünk 
meg. 
 
Kulcsszavak: fej-nyak, rizikószerv, autoszegmentáció  
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Makai Angéla1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

A VEGETÁRIÁNUS ÉS A HAGYOMÁNYOS "E;NYUGATI TÍPUSÚ"E; ÉTREND HATÁSA A 
TESTÖSSZETÉTELRE 

Célkit zés: Ma az egyik legnagyobb egészségügyi probléma az elhízás és az ebb l fakadó krónikus 
betegségek, mint a cukorbetegség, a szív és érrendszeri problémák, az emészt  rendszert érint  problémák. 
A növényi alapú étrend megoldást jelenthet ezekre a problémákra. Adatok és módszerek: összesen 60 f , 
30 f  vegetáriánus és 30 f  hagyományos étrendet fogyasztott. A résztvev k az elmondások szerint legalább 
1 éve követték a vegetáriánus étrendet. A felmérés 2017 szén, Pécsen és környékén történt. A kutatás 
keresztmetszeti kvalitatív vizsgálat. A résztvev k adatait OMRON BF511 testösszetétel mér  készülékkel és 
egy kérd ívvel mértük fel. Eredmények: A vegetáriánusok kedvez bb BMI értékkel (p=0,001) és testzsír 
százalékkal rendelkeztek (p<0,001), mint a hagyományos étrendet követ k. Ez többek között az 
egészségesebb étrendnek és tudatosabb életmódnak is köszönhet . Mindemellett eredményeinkb l kiderült, 
hogy a hagyományos étrenden él k sokkal nagyobb kockázati tényez t hordoznak az étrendjükben a szív és 
érrendszeri problémák tekintetében, mint vegetáriánus társaik. Az étrendi hatás nem csak a krónikus 
betegségek kialakulásában volt észlelhet , hanem az alanyok fáradékonyságában is megmutatkozott, 
miszerint a vegetáriánusok kevésbé fáradékonyak, mint a hagyományos étrendet folytatók (p=0,011). 
Következtetések: Vizsgálati eredményeink alapján a vegetáriánus étrend, ami gazdag zöldségekben, 
gyümölcsökben, teljes ki rlés  gabonákban, olajos magvakban és hüvelyesekben, pozitív hatást gyakorol a 
testösszetételre, a hagyományos „nyugati típusú” étrenddel szemben. 
 
Kulcsszavak: vegetáriánus, mindenev , növényi alapú étrend, BMI, testösszetétel  
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Márkus Veronika1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 

ALVÁSI SZOKÁSOK KISGYERMEKKORBAN 

Célkit zés: Vizsgálatom célja a kisgyermekek alvás mennyiségének, min ségének, az elalvás elaltatás 
körülményeinek, az alvást befolyásoló háttértényez knek, tényez knek a feltérképezése. Adatok és 
módszerek: A vizsgálat kvantitatív jelleg , önkitöltéses kérd íves vizsgálat volt (szül k végzettsége, 
lakáshelyzet, altatási szokások-rituálék, alvás min sége, büntetéstípusok…stb.), nem véletlenszer , 
kényelmi mintavétellel egy szombathelyi és egy vasszécsenyi bölcs dében valamint óvodában (N=75).  Az 
alkalmazott statisztikai eljárás leíró statisztika, Khi-négyzet próba (p<0,05). Eredmények: A gyermekek 
körülbelül kétharmada alszik nyugodtan. A falun él  gyermekek alvásmin sége szignifikánsan jobb, mint a 
városiaké (p=0,011). Legnagyobb arányban családi házban alszanak nyugodtan a gyermekek. Minél régebb 
óta jár közösségbe egy kisgyermek, annál nyugodtabb az alvása.  A gyermekek többsége meglep  módon 
hétköznap alszik többet. A gyermekek 44%-a szokott rosszat álmodni, ez szignifikánsan összefügg a szül i 
büntetéssel (p=0,015). A gyermekkel töltött több id  esetén alacsonyabb a rosszat álmodók aránya, viszont a 
TV-nézés nem befolyásolja a rossz álmokat. Szignifikánsan magasabb a nyugodtan alvók száma, abban az 
esetben, ha a szül  nem fekszik a gyerek mellé elalvásnál (p=0,022). Érdekes tény, hogy azok alszanak 
kevésbé nyugodtan, akik egy szobában alszanak a szül kkel, de külön ágyban. A kisgyermekek elalváshoz 
legtöbbször a plüss figurát választják. Meglep  módon az óvodások között magasabb a szül vel egy ágyban 
alvók aránya, a bölcs désekhez képest a különbség szignifikáns (p=0,023). Következtetések: 
Kijelenthetjük, hogy a kisgyermekek alvásmennyisége elegend . A küls  tényez k, körülmények jelent sen 
befolyásolják az alvás min ségét. Az alvási szokásokat, körülményeket tekintve az eredmények kevésbé 
egységesek, sokféle mintázatot mutatnak. 
 
Kulcsszavak: alvási szokás, kisgyermek  
 
Dr. Benk  Brigitta1 
1PTE ETK Sürg sségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

114 

Márton Rajmund1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

A MENT DOLGOZÓK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 
TÁRSSZERVEKNÉL DOLGOZÓKKAL 

Célkit zés: Mind az Országos Ment szolgálat, mind a Magyar Honvédség egyre növekv  társadalmi 
szerepe és felel ssége rányomhatja bélyegét a dolgozók fizikai és mentális állapotára, mely aztán kihat a 
munkavégzésükre is. Kutatásom célja, hogy felmérjem a ment sök, illetve a katonák életmin ségét az azt 
befolyásoló faktorok mentén.  Adatok és módszerek: A kutatás kvantitativ, keresztmetszeti vizsgálat. A 
kutatáshoz használt anonim, önkitölt s kérd ív, amely öt validált standard kérd ívet tartalmazott, saját 
kérdésekkel kiegészítve. A kutatásban az OMSZ részér l 98 válaszadó, a Honvédség részér l pedig 76 
kitölt  vett részt. Leíró statisztika, egyváltozós elemzés: abszolút- és relatív gyakoriság, átlag, szórás, 
medián, módusz. Többváltozós elemzés: khi-négyzet próba, egyutas variancia-analízis (ANOVA), és 
korreláció. Az eredményeket p<0,05 mellett tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: Az EuroQol skála 
eredményei a ment sök szignifikánsan rosszabb egészségi állapotára mutatott rá (p=0,000). Ugyanezen 
skálával a munkában eltöltött évek és az életmin ség viszonyát is vizsgáltuk, amely mind a két csoportnál 
pozitív szignifikáns eredményt mutatott (p=0,009). A Beck-féle depresszió kérd ívb l kiderül, hogy az 
OMSZ dolgozók depresszívebbnek ítélik meg saját magukat, mint a Magyar Honvédségnél szolgálatot 
teljesít k (p=0,000). – a Briere-féle PTSD kérd ív pontszámainak átlaga ugyanezt a végeredményt mutatta 
(p=0,000). Az SF-36 kérd ív minden dimenziójában a ment sök rosszabbul teljesítettek, valamint 
igazolódott, hogy a 11,5 évnél régebb óta dolgozók, mindkét csoport esetében rosszabbnak ítélik meg az 
életmin ségüket (p=0,000). Az NMQ-E kérd ívben a legproblémásabbnak megítélt testrészeket vizsgálva 
egyedül a ment sök derék problémái mutattak szignifikáns eltérést (p=0,001). Következtetések: Mind két 
csoport válaszadói a fokozott fizikai igénybevétel miatt kivannak téve a kés bbi fizikai romlásnak, mentális 
hanyatlásnak. – mindezen tényez k kockázata pedig a kor el rehaladtával, valamint a munkával eltöltött 
évek számának növekedésével fokozatosan emelkedik. A jelentkez  mozgásszervi betegségek, a mentális 
problémákkal társulva pedig jelent sen megnehezítik a mindennapi munkavégzést. 
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Mazaga Zsófia1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

18 F-FDG PET/CT KÉPALKOTÁS SORÁN ÉSZLELT HALMOZÓDÁS EREDMÉNYE 
SZÖVETTANNAL ALÁTÁMASZTVA A COLORECTALIS RÉGIÓBAN. 

Célkit zés: A 18 FDG-PET-CT-t ritkán alkalmazzák a kezdeti stádiumban lév  colorectalis daganatok 
(CRC) stádium besorolására. Az els dleges daganat és az izolált metasztázisok sebészeti reszekálása hosszú 
távú túlélést vagy feltételezett gyógyulást eredményezhet, míg a disszeminált betegség kontraindikálja a 

téti beavatkozást. Vizsgálatunk célja, hogy bemutassuk az FDG-PET/CT során, a gasztrointesztinális 
rendszerben kimutatott halmozódások szövettani eredményeinek jelent ségét olyan betegségcsoportokon, 
akiknek a primer betegsége nem köthet  az érintett halmozódás lokalizációjához.   Adatok és módszerek: 
Kutatásunkban olyan betegeket válogattunk be, akiknek PET/CT vizsgálat során észlelt 18-FDG 
halmozódása volt a gasztrointesztinális rendszerben, majd szövettani vizsgálaton estek át. Vizsgálatunkból 
kizártuk azokat a betegeket, akik primer gasztrointesztinális daganattal rendelkeztek. A betegadatok a 
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és 
Oktatási Központ saját adminisztrációs rendszerében kerültek elemezésre. Eredményeinket leíró statisztikát, 
khi-négyzet próbát, egy-két mintás T-próbát és ANOVA teszteket használva kaptuk meg 95%-os 
valószín ségi szinten. (p=0,05) Eredmények: Összesen 657 beteget (n= 657) vizsgáltunk, melyb l 285 férfi 
(n= 285) és 371 (n=371) n  volt. 334 betegnek volt halmozódása (n=334) a colorectális régióban, amib l 73 
pácienst (n=73) küldtek szövettani vizsgálatra, ebb l ketten nem jelentek meg (n=2). Összesen 71 (n=71) 
betegen végeztek colonoscopiát, melyb l 56 pozitív (n=56) és 15 negatív (n=15) eredmény született. 
Leggyakoribb lokalizáció a colon transversum (n=31) a sigmabél (n=10), a coecum (n=5), és a rectum (n=5) 
volt. A szövettani eredmények közül dönt  többségben volt az adenoma (n=12), adenocarcinoma (n=9). 10 
páciensnél (n=10) nem találtak elváltozást az észlelt halmozódás helyén.  Következtetések: A colon 
régiójában észlelt 18 FDG PET-CT többlethalmozódás prediktív értékkel bírhat. A colonoscopia eljárás 
fontos, diagnosztikai pontosságot segít  eljárás, melynek jelent sége eredményeink alapján több mint 
mérlegelend . 
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Mészáros Dóra1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ ID SEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA A VAS MEGYEI SZOCIÁLIS 
OTTHONOKBAN 

Célkit zés: Minden ember egészséges öregkorra vágyik, és ehhez a megfelel  táplálkozásra van szükség. 
Az id s kor egyik nagy problémája, hogy a kóros alultápláltság és az izomtömeg nagyfokú csökkenése 
lassítja a betegségekb l való gyógyulást és megrövidíti az élettartamot. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet 
az id sek megfelel  táplálásának a fontosságára, hiányállapotokra, és rá szeretnénk világítani arra, hogy az 
id s emberek étkezési szokásait számos tényez  befolyásolja. Adatok és módszerek: A keresztmetszeti, 
kvantitatív vizsgálat 2017. június-augusztusában és 2017. decemberében történt.  A nem véletlenszer , 
célirányos mintavétel során a mintába az 55-dik életévüket betöltött, és legalább 1 hónapja otthonban él  
személyek kerültek (N=100). Az adatgy jtés saját szerkesztés  kérd ív mellett standard kérd ívekkel (BMI, 
MNA, SNAQ, MUST) történt. Microsoft Excel 2016 segítségével egymintás t-próbát és khí-négyzetet 
alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A két mérési id pont az egyének testsúlyátlaga nem mutat 
szignifikáns különbséget (p=0,14). Az MNA eredményeinek összehasonlítása alapján, az eredmények között 
szignifikáns különbség van (p=0,001). A MUST alultápláltsági rizikóskála eredményei alapján: a mintánk 
83%-a  tartozott  az  alacsony  rizikóba,  8%  a  közepes  rizikóba  és  9%  a  magas  rizikóba.  Az  SNAQ  
állapotfelmér  skálán 81% tartozott a jól táplált kategóriába, 5% a mérsékelten alultáplált, és 14% az 
alultáplált kategóriába. Következtetések: A malnutríció egy jelent s probléma az öregedés folyamatában. A 
tápláltsági állapot jelent sen befolyásolja a sikeres öregedést. 
 
Kulcsszavak: öregedés, malnutríció, tápláltsági állapot  
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Mikó Melinda1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A SERDÜL K EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK ÉS A KARDIOVASZKULÁRIS 
BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ISMERETEK FELMÉRÉSE 

Célkit zés: Világszerte emelkedik a gyermekek körében az elhízás prevalenciája, ami számos 
következménnyel jár. Jelen vizsgálat célja felmérni a 12-19 éves serdül k egészségmagatartását, stressz 
szintjüket, illetve ismereteiket a kardiovaszkuláris betegségekr l. Adatok és módszerek: Kvantitatív, leíró 
jelleg , keresztmetszeti kutatásunkat 2018-ban Kaposváron végeztük, nem véletlenszer , kényelmi 
mintavétellel serdül k körében (n=139). Az adatgy jtés eszköze saját szerkesztés  kérd ív, tudásteszt és a 
validált Észlelt Stressz Kérd ív volt. A statisztikai számításokhoz abszolút-, relatív gyakoriságot, átlagot, 
szórást, khi²-próbát, kétmintás T-próbát alkalmaztunk (Microsoft Excel és a SPSS 20.0), a 
szignifikanciaszintet  p<0,05 határoztuk meg. Eredmények: Nemek tekintetében a lányoknál zsíros étel 
fogyasztása gyakoribb (p=0,007), a fiúkra nassolás jellemz bb (p=0,001). A kávéfogyasztás szempontjából 
kockázati csoportba tartozó gyermekekre jellemz  az alkoholfogyasztás (p=0,008), állati eredet  
zsírfogyasztás (p=0,012), a kevesebb hal- (p=0,049) illetve folyadékfogyasztás (p=0,002). A serdül k 
jelent s részére egészséges életmód jellemz  és közepes ismeretszinttel rendelkeznek a szív-érrendszeri 
betegségekr l. Az észlelt stressz kérd ív és a szociodemográfiai változók, valamint az egészségmagatartás 
egyes elemei között és a kockázati indexszel történ  vizsgálat során, nem találtunk szignifikáns összefüggést 
(p>0,05). Következtetések: Véd i oldalról is kiemelt feladat az iskolákban, egészségnevelés keretein 
belül a tanulók megfelel  tájékoztatása a kardiovaszkuláris megbetegedések prevenciójáról. 
 
Kulcsszavak: serdül , egészségmagatartás, tudás szint, stressz, kardiovaszkuláris betegség  
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Mizerák Zsófia1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

REZVERATROL VÉD  HATÁSA JOBB SZÍVFÉL ELÉGTELENSÉGBEN 

Célkit zés: Jobb szívfél elégtelenségnek nevezzük azt a kórképet, amikor a szív nem képes megfelel  
mennyiség  vért pumpálni a kisvérköri keringésbe. Hátterében számos molekuláris biológiai útvonal 
aktiválódása és sejtalkotók károsodása játszik szerepet. A legfontosabb energiát el állító sejtalkotó a 
mitokondrium, melynek fontos szerepe van a sejthalál és túlélés mediálásában is. A mitokondrium 
membránjának sérülése áll számos betegség kifejl désének hátterében, úgy, mint a pulmonális hipertenzió 
következtében kialakuló jobb szívfél elégtelenség. Célul t ztük ki az állatokban el idézett pulmonális 
hipertenzióhoz kötött jobb szívfél elégtelenségben alkalmazott rezveratrol véd  hatásának igazolását. A pro- 
és antiapoptotikus fehérjék szintjét mérve az apoptózis és nekrózis folyamatát igyekszünk magyarázni, 
jelent ségüket bizonyítani a szívizomban bekövetkez  elváltozások megértésének érdekében. Adatok és 
módszerek: A rezveratrol egy non-flavonoid polifenol, ami nagy mennyiségben található a vörösborban és 
különféle növényekben. Korábban igazolták jótékony hatását a kardiovaszkuláris rendszert érint  
vizsgálatokban. Jelen kísérletsorozatban a monokrotalin-indukálta pulmonális hipertenzió modellben 
vizsgáltuk hatásait els dlegesen a szívizom elváltozásaira fókuszálva. A pulmonális hipertenzió 
kialakításához 250-300 g súlyú Wistar patkányokat injektáltunk szubkután monokrotalinnal. Az állatoknál 
szív/testtömeg arányt számoltunk a rezveratrol kezelt és a kontroll csoportokban egyaránt. A molekuláris 
biológiai változásokat Western blot vizsgálattal végeztük. Eredmények: A rezveratrol kezelésben részesült 
patkányok szignifikánsan alacsonyabb szív/testtömeg indexszel rendelkeztek és csökkent mérték  
szívkárosodást detektáltunk esetükben. A rezveratrol véd  hatását szövettani metszeteken készült méréseken 
igazoltuk. A véd hatás hátterében álló molekuláris biológiai folyamatokat Western blot segítségével 
igazoltuk és jelent s változásokat detektáltunk számos mitokondriális fehérje szintjében (Bid, Bax, Bcl-xl, 
Bcl-2, p53, kaszpáz-3, kaszpáz-8). Következtetések: A rezveratrol csökkenti a jobb kamra elégtelenség 
mértékét, melynek hátterében a mitokondriumok védelme állhat. 
 
Kulcsszavak: rezveratrol, pulmonális hipertenzió, jobb kamra, monokrotalin, apoptózis, mitokondrium 
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Molnár Nikoletta1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

A KISGYERMEK TALÁLKOZÁSA A MESÉVEL 

Célkit zés: Vizsgálatom a kisgyermekek mesélési és rajzfilm nézési szokásainak feltérképezését t zte ki 
célul. Azokra a kérdésekre keresem a választ, olvasnak, mesélnek-e  még a mai szül k, nagyszül k, 
testvérek a kicsiknek, és ha igen milyen gyakorisággal és milyen meséket. El nyben részesítik-e a 
televízióban látott rajzfilmeket, a szóbeli meséléssel szemben. Milyen meséket kedvelnek a kicsik, melyek a 
legnépszer bb mesék, mesefigurák. Adatok és módszerek: A kutatás keresztmetszeti- kvantitatív és 
kvalitatív módszereket egyaránt tartalmazott. Nem véletlenszer , teljeskör , kényelmi mintavétel, amely egy 
celldömölki és egy Celldömölk környéki óvodában zajlott 3 és 6 év közötti gyermekek, szüleik körében 
2017. május és október között. A kérd íves felmérésben 77 szül  vett részt, az interjúkban 28 kisgyermek. 
Az adatok feldolgozásához leíró statisztikát és Khi-négyzet próbát alkalmaztam az SPSS statisztikai 
program használatával (p <0,05). Eredmények: A fiatalabb szül k gyermekei kevesebb ideig néznek tévét, 
mint az id sebbeké (p=0,001). A szül  életkorával is összefügg a meseolvasás gyakorisága, a fiatalabb 
szül k nagyobb arányban olvasnak minden nap mesét (p=0,011). A meseolvasás gyakorisága összefügg a 
nemmel is. A lányoknak szignifikánsan többet olvasnak, mint a fiúknak (p=0,033). A kislányok gyakrabban 
utánoznak le egy már hallott mesét, mint a kisfiúk (p=0,003). Már ebben a korban látszanak a nemi 
különbségek a kedvenc mese kiválasztásánál. Következtetések: A gyermekek életében nem a könyvekben 
leírt mesék, hanem a televízióban látottak dominálnak, ennek hátrányaival. Mivel a szül k alig kontrolálják 
gyermekük mesenézési tevékenységét, ezért az intézményekben a nevel knek jobban oda kell figyelni arra, 
hogy milyen viselkedési mintákat tartalmazó és milyen erkölcsi tanulsággal járó tartalmakat közvetítenek a 
gyerekek felé.  Szükség van továbbá a mese megbeszélésére, értelmezésére. 
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Molnár Viktória1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

HIDRATÁCIÓ KÜLÖNBÖZ  BETEGSÉGEKBEN ÉS KORCSOPORTOKBAN: A FELN TT 
LAKOSSÁG FOLYADÉKFOGYASZTÁSI SZOKÁSAI 

Célkit zés: Kutatásunk célja volt megvizsgálni a hazai feln tt lakosság min ségi és mennyiségi 
folyadékfogyasztását, valamint felmérni, hogy a dolgozóknak milyen lehet ségük van a folyadékbevitelük 
növelésére. Adatok és módszerek: A Pécsen és Székesfehérváron lezajlott vizsgálatban 25-60 életév 
közötti (n=103) aktív, többségében irodai dolgozó (35 férfi és 68 n ) került bevonásra. Saját szerkesztés , 
anoním, önkitölt s kérd ívet alkalmaztunk szociodemográfiai-, antropometriai-, folyadékfogyasztással 
kapcsolatos kérdéscsoportokkal. 72 f nél 7 napos folyadékfogyasztási napló vezetésére is sor került, ami 
kitért a nap során elfogyasztott folyadék típusára, mennyiségére, a folyadékfelvétel okára, a fogyasztás 
idejére. A különböz  italok mellett vizsgáltuk a napi leves, f zelék, joghurt, kefír, gyümölcs és zöldség 
fogyasztást. Az adatok feldolgozásakor leíró statisztikai m veleteket és Khi-négyzet próbát végeztünk IBM 
SPSS Statistic Version 22 programmal, p<0,05 szignifikancia szint mellett. Eredmények: A kitölt k 
átlagéletkora 37,7 ±11,8 év, az átlagos BMI (Body Mass Index) értéke 24,1 ±4,8 kg/m2 volt. Az átlagos 
folyadékfogyasztás 2,1 ±0,8 liter volt. A férfiak 20%-a és a n k 38,2%-a fogyasztott 2 liternél kevesebb 
folyadékot. Vizet a lakosság 45,3%-a fogyasztott napi rendszerességgel. Tejet a lakosság mindössze 3,9%-a 
fogyaszt minden nap. Cukrozott üdít italokat a lakosság 3,9%-a fogyaszt minden nap. A levest a lakosság 
mindössze 17,5%-ánál volt a napi értend része. Nyers zöldséget és gyümölcsöt a lakosság fele fogyaszt napi 
rendszerességgel. Lényeges különbségek mutatkoztak a folyadékfogyasztási kérd ív és a 7 napos 
folyadékfogyasztási napló adatai között (p<0,05). Üdít  automata a munkahelyek kétharmadánál 
megtalálható, viszont a dolgozók mindössze egyharmada veszi rendszeresen igénybe. A megkérdezettek 
70%-a nyilatkozta azt, hogy fontos a megfelel  folyadékbevitel az egészség meg rzése szempontjából. 
Következtetések: A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy növelni szükséges a vízfogyasztást és 
csökkenteni a cukrozott üdít italok bevitelét. Hangsúlyozni kellene a tej és tejtermékek fogyasztásának 
fontosságát és növelni kellene a nyers gyümölcsök és zöldségek napi bevitelét. 
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Nagy Petra1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 

A KISDEDEK TÁPLÁLTSÁGI ÁLLAPOTÁNAK ANYAI MEGÍTÉLÉSE NÉHÁNY 
HÁTTÉRTÉNYEZ  VIZSGÁLATÁNAK FÜGGVÉNYÉBAN 

Célkit zés: A gyermekek táplálkozásának alakításában a szül knek óriási szerepe és felel ssége van.Annak 
érdekében, hogy a szül  megfelel en tudja táplálni gyermekét alapvet  ismeretekre van szüksége, amelyek 
magába foglalják a gyermekek tápláltsági állapotának megítélését is, aminek vizsgálatát t ztem ki 
célomként, illetve az azt befolyásoló tényez ket. Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti 
kutatásomat a Szombathelyi Egyesített Bölcs dei Intézmény 3 tagbölcs déjében végeztem 2017-ben. Nem 
véletlenszer , kényelmi mintavétel során 104 olyan édesanya töltötte ki a saját szerkesztés  kérd ívet, 
akiknek 1-3 év közötti gyermekei az adott tagintézmények valamelyikébe jártak. Az adatok elemzéséhez a 
leíró statisztika mellett két változó megállapítására khi-négyzet próbát alkalmaztam (p<0,05), Microsoft 
Excel 2016 segítségével. Eredmények: A vizsgált gyermekek 27,18%-a sovány, 16,5%-a túlsúlyos, míg az 
elhízott gyermekek aránya 7,77%. Az édesanyák saját tápláltsági állapotukat71,84%-ban, míg gyermekeik 
tápláltsági állapotát mindössze 48,54%-ban látják helyesen továbbá 27,18%-a túlbecsüli és 24,27%-uk 
alulbecsüli azt.Az alacsonyabb iskolai végzettségüek körében magasabb a gyorséttermek látogatásának 
gyakorisága (p=0,001). A gyermekek tápláltsági állapotának anyai megítélését nem befolyásolta az anyák 
iskolai végzettsége, saját tápláltsági állapotuk megítélése, az általuk alkalmazott nevelési stílus, az egészség, 
mint érték fontossága és a túlsúly/elhízás egészségügyi következményeinek  ismerete (p>0,05) sem. 
Következtetések: A gyermekkori elhízás és túlsúly már a bölcs dés korosztályt is érinti, ugyanakkor a 
soványság is problémát jelent. Azok az édesanyák ítélik meg helytelenül gyermekük tápláltsági állapotát, 
akiknek a gyermekei a veszélyeztetet tápláltsági állapot kategóriájában vannak. Ezért már a bölcs dében is 
fontos gyakorlatorientált egészséges táplálkozásra irányuló programok szervezése, aminek egyik témája 
lehet a tápláltsági állapot szakmai standardok szerinti megítélése. 
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Nagy Veronika1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

ÉLET SZEMÜVEGESEN 

Célkit zés: Napjainkban egyre több f t érint a látásprobléma, ennek következtében pedig a 
szemüvegviselés. Vizsgálatunk célja az volt, hogy feltérképezzük a szemüveg, illetve kontaktlencse-viselés 
hatását az önértékelésre, illetve a szemüvegviseléssel kapcsolatos attit d egyéb tényez it. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív, leíró jelleg , keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk 2017. május-november között. 
Az adatgy jtés online kérd ívvel történt, nem véletlenszer  kényelmi mintavétellel. Beválasztottunk minden 
rövidlátó, szemüveget- illetve kontaktlencsét visel  személyt, aki hajlandó volt kitölteni a kérd ívet 
(N=455). Saját szerkesztés  kérdések mellet a Rosenberg Önértékelési Skálát alkalmaztuk. Az adatelemzés 
során leíró statisztikát, 2 próbát, egymintás és kétmintás t-próbát, lineáris regressziós vizsgálatot, ANOVA-
tesztet végeztünk (p<0,05). Eredmények: Akik gyermekkorukban kapták els  szemüvegüket jobb 
compliance-t mutatnak annak hordásával kapcsolatban (p<0,001), mint azok, akik kés bb kezdték el 
használni azt. A szemüveg/kontaktlencseviselés idejének múlásával az önértékelés javul (p=0,006). Akiket 
gyermekkorukban csúfoltak szemüvegük miatt, azoknak feln ttként rosszabb az önértékelésük (p=0,041). A 
szemüvegkeretek közül a m anyag a legnépszer bb. A szemüvegeseket leginkább sportolás közben zavarja 
a szemüveg-viselés. A kontaktlencse-viselést tekintve a 24 év alattiak szignifikánsan (p=0,02) többen 
váltottak a sportolás miatt kontaktlencsére, mint a 40 év felettiek. A válaszadók 54,1%-a teljesen elzárkózik 
a lézeres szemm tétt l. Következtetések: Hazánkban el ször végeztünk széleskör  felmérést a rövidlátók 
körében. Számos összefüggést találtunk, amelyek negatívan befolyásolják a szemüvegviselési 
hajlandóságot, pl. a nem megfelel  szemüveg megválasztása, az alacsony önértékelés. 
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Németh Réka1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

AZ AUTIZMUS DIAGNÓZIS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA ÉS HATÁSA A CSALÁD 
ÉLETÉRE 

Célkit zés: Kutatásomban szeretném bemutatni az autizmussal él  gyermeket nevel  családok helyzetét, 
feltárni ezen családok társadalmi elfogadottságát. Fontosnak tartom a társas támogatás szerepét a szül k 
sikeres megküzdésében. Célom volt feltérképezni a családon belüli és a szül k közötti kapcsolati hálót. 
Adatok és módszerek: Kutatás típusa: kvantitatív, keresztmetszeti. Célcsoport: Autizmussal él  gyermeket 
nevel  családok. Mintaválasztás: Nem valószín ségi, célzott mintavétel. Elemszám: 203 f . Kutatás ideje: 
2017.09.01.-2017.11.01. Adatgy jtési módszerek: Interneten elérhet  kérd ív. Statisztikai próba: Leíró 
statisztika átlag; chi-négyzet próba, t-próba, varianciaanalízis és korreláció elemzés (p<0,05). Eredmények: 
Nagyobb arányban fogadja el a társadalom az enyhe autizmussal él  gyermeket (p=0,02). Ezen gyermekek 
szülei szívesebben látogatnak közösségi programokat gyermekükkel, mint azok akiknek gyermekei 
jelent sebb mérték  tünetekkel élnek (p=0,01). Azok a szül párok, akiknek gyermeke az enyhét l a közepes 
kategóriáig besorolhatóak, nagy mértékben elégedettek a szül társsal való kapcsolatával (p=0,02). 
Megegyez  arányban számíthatnak egymásra a házastársak enyhe (51%) és súlyos(50%) mérték  
autizmussal rendelkez  gyermek nevelése esetén. Továbbá minél magasabb a szül  párkapcsolati 
elégedettségi szintje, annál könnyebben fogadja el gyermeke diagnózisát (p=0,00). Következtetések: A 
kapott eredményekb l levonható következtetés, hogy társadalom elutasítóbb a jelent s mérték  autizmussal 
él  gyermekekkel. Ennek következtében egy súlyosabb mérték  autista gyermek nevelése esetén a családok 
kevésbé szívesen járnak egészséges gyermekek közösségébe. A gyermek autizmusa hatással lehet a szül pár 
kohéziójára. Az enyhébb kategóriába sorolható gyermekek szülei körében magasabb a párkapcsolati 
elégedettség szintje. Nem befolyásolja a gyermek autizmusának mértéke a házastárs támogató magatartását. 
A szül társak közötti er s kohézió segít a diagnózissal való megküzdésben. 
 
Kulcsszavak: autizmus, társadalmi elfogadás, elszigetel dés, párkapcsolati elégedettség, szül társ  
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Németh Sára1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

ÓVODÁSOK KÖRÉBEN VÉGZETT ÁLLAPOT ÉS MOZGÁSFELMÉRÉS, ESET-KONTROLL 
VIZSGÁLAT 

Célkit zés: Vizsgálatunk célja nagycsoportos óvodások idegrendszer érettségének, testképének, térbeli 
tájékozódásának, lateralitásának, mozgás-és ritmusvizsgálatának, taktilitásának felmérése és fejlesztése 
torna segítségével. Adatok és módszerek: Vizsgálatunkat a Landorhegyi Integrált Óvodában végeztük 
Zalaegerszegen. Egy eset-kontroll kutatás során 24 (12 f  eset- 12 f  kontrollcsoport) nagycsoportos óvodás 
gyermeket mértünk fel. Kizártuk a magatartászavarral rendelkez ket, a nem együttm köd ket, illetve akik 
az alkalmak több, mint 20%-áról hiányoztak. Kutatásunk során a Lakatos Katalin-féle állapot és 
mozgásvizsgáló teszteket alkalmaztuk. A kapott eredmények statisztikai elemzését az SPSS 20.0 szoftverrel, 
páros és kétmintás t-próba, Wilcoxon, valamint Mann Whitney tesztekkel végeztük. A szignifikanciaszintet 
p<0,05 érték alapján határoztuk meg. Eredmények: Az eset csoport pontszáma sok részterületen fejl dött 
szignifikáns mértékben, a TLR 2 altesztje (p=0,021), (p=0,025); az állásegyensúly nyitott és csukott 
szemmel is (p=0,046), (p=0,014); a szerialitás (p=0,014), a mozgáskoordináció (p=0,025), a célzó mozgás 
(p=0,020); a lateralitás (p=0,020); az ember rajz (p=0,025) és a ritmusérzék mind az 5 alkérdése (a: p=0,008; 
b: p=0,008; c: p=0,005; d: p=0,002; e: p=0,046) esetén. Ezzel szemben a kontroll csoport az ASZTNYR 
(p=0,014) és a TRL – bukfenc (p=0,046) altesztekben ért csak el szignifikáns mérték  fejl dést. A 2. 
felmérés során az eset csoport állásegyensúlya szignifikánsan jobb lett (p=0,039). A százalékos értékelést 
nézve a testkép terén az eset csoportnál a százalékos változás 20,83% volt, kontroll csoport esetében pedig 
csak 8,33%. Az állapot és mozgásfelmér  tesztek esetén a növekedés az eset csoportnál 14,84%, a kontroll 
csoportnál 8,71%. Következtetések: A kapott eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy már rövid id t 
felölel  fejleszt  tréning hatására is látható javulást lehet elérni. Ezáltal segíthetjük a gyermekek 
koncentrációjának és ügyességének fejl dését, iskolába való beilleszkedését. 
 
Kulcsszavak: Lakatos-féle módszer, Óvodai fejlesztés, Mozgásfejlesztés, Szenzoros fejlesztés  
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Novák Evelin Nikoletta1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

TESTMOZGÁS HATÁSA A SZEXUÁLIS FUNKCIÓKRA A (POSZT)MENOPAUZÁBAN LÉV  
K KÖRÉBEN 

Célkit zés: A változókor elérését követ en gyakran alakulnak ki életmin séget befolyásoló problémák, 
melyek a menopauza id szakát követ en is fennmaradhatnak. Vizsgálatunk célja a változókorban, 
posztmenopauzális korban lév  n k, testmozgás hiányával összefügg  tüneteinek, és a szexuális dysfuncióik 
jelenlétének feltárása volt. Adatok és módszerek: Leíró jelleg , kvantitatív, keresztmetszeti kutatásunk 
ideje, 2017. augusztusa és 2018. január, helye Baranya megye, Pécs volt. Olyan 40-65 év közötti, 
(poszt)menopauzában lév  n ket választottunk be, akik aktív szexuális életet élnek és vállalták a részvételt 
(N =102). Nem véletlenszer , kényelmi mintavétel során, adatainkat nyomtatott és online kérd ívek 
segítségével gy jtöttük (FSFI, MENQOL, Godin-Shephard leisure). SPSS 20. verzió, MS Office 2016 
program segítségével leíró statisztikát, korreláció- és regresszió analízist, 2– és kétmintás t-próbát 
végeztünk (p<0,05) ).  Az eredményeket átlag- és gyakoriság megbízhatósági tartománnyal prezentáltuk. 
Eredmények: Az átlag életkor 50,56 ± 4,35 év volt, a hölgyek 55,88 %-a a posztmenopauzába id szakába 
lépett. Kitölt ink 47,06 %-a aktív sportoló, FSFI pontok alapján 47,06 %-nál jelentkezett szexuális zavar. A 
sportolók körében magasabb volt az FSFI értékek átlaga és alacsonyabb a szexuális dysfunkciók kialakulása 
(p<0,05). A rendszeres fizikiai aktivitás végzése és a szexuális zavarok kialakulása (p<0,001), valamint a 
jelentkez  tünetek száma és az FSFI értékek alakulása között szignifikáns volt a különbség (p<0,001). 
Következtetések: A fizikai aktivitás növelése és a tünetek számának csökkentése segít a szexuális zavarok 
kialakulásának megel zésében. Kontrollcsoportos vizsgálat végzése összetettebb eredményekre mutathat rá 
a testmozgás, változókorra gyakorolt hatásairól. 
 
Kulcsszavak: menopauza, posztmenopauza, szexuális funkciók, fizikai aktivitás  
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Novák Ramóna1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, levelez  munkarend 

JÁTÉK ÉS NEVELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK VIZSGÁLATA A KISGYERMEKNEVEL K ÉS A 
BÖLCS DÉBE JÁRÓ KISGYERMEKEK SZÜLEI KÖRÉBEN 

Célkit zés: F  szempontnak tartom, hogy a játékok fejleszt  hatásainak fontossága mennyire ismeretes a 
kisgyermeknevel k és a szül k körében. Továbbá a gyermek és a feln tt közötti szeretetteljes bizalmi 
kapcsolat, pozitívan befolyásolja a gyermek/gyermekek játékát. Adatok és módszerek: A kutatásom 
kvantitatív és keresztmetszeti elemeken alapul. Kérd íves felmérést végeztem, szombathelyi bölcs dékben 
(vizsgálat ideje: 2017. szeptember-október-november). Célcsoportom a kisgyermeknevel k és a bölcs débe 
járó kisgyermekek szülei, akiket nem véletlenszer , kényelmi mintavétel alapján választottam. A 130 
értékelhet  kérd ívet 86 szül  és 44 kisgyermeknevel  töltötte ki. Saját szerkesztés  és standard kérd ívet is 
alkalmaztam a kutatásom során, amiket SPSS rendszerrel elemeztem. Standard kérd ívként 
Gyermeknevelési kérd ívet (Judit, 2005.), Feln tt Játékosság Skálát (standard kérd ív) (Proyer, 2012.) és 
Gyermekjátékosság kérd ívet (átdolgozott verzió) (Bundy, 2010.) használtam. Adataim elemzéséhez leíró 
statisztikát, korreláció elemzést és t-próbát alkalmaztam. Eredmények: A kisgyermeknevel  által nyújtott 
érzelmi biztonság, mint szeretet faktor nem jár együtt egyik játékossági skálával sem. Nincs szignifikáns 
kapcsolat közöttük. (p>0,05, r=-0,007) A szül  által nyújtott érzelmi biztonság együtt jár a szül  által 
megítélt gyermekjátékossággal (p<0,05, r=-0,256). A kisgyermeknevel k játékosabbak, mint a szül k (t= -
3,00, p <0,01). A kisgyermeknevel  által megítélt gyermekjátékosság, er sen összefügg a szül  
játékosságával (r = 0,307, p<0,01). Következtetések: A kutatásom azt az eredményt mutatja, hogy a szül k 
esetén a magasabb érzelmi biztonság játékosabb gyermeki viselkedéssel járt együtt. A szül  nemcsak a 
szeretet faktoron keresztül, hanem saját játékosságával is hatással van a gyermek játékos viselkedésére. 
 
Kulcsszavak: bölcs de, kisgyermekfejl dés, játék, nevelés  
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Oravecz Mercédesz1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

A SZTÓMA HATÁSA A PÁRKAPCSOLATI ÉS SZEXUÁLIS ÉLETRE 

Célkit zés: Felderíteni a sztóma hatását a párkapcsolati és a szexuális életre, valamint összehasonlítani a 
nem sztómával él k párkapcsolati és szexuális szokásaival, kudarcaival. Adatok és módszerek: A 
keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat online felületen 2017.09.01-2017.11.30 között történt. Nem 
véletlenszer , célirányú mintavétel során a célcsoportba 16 év feletti ileosztómával vagy colosztómával 
rendelkez  párkapcsolatban él  személyek, a  kontroll csoportba 16 év feletti párkapcsolatban él  személyek 
kerültek. Az adatgy jtés során, saját szerkesztés  kérd ívet alkalmaztam, melynek kérdésköreibe, a 
szexuális és párkapcsolati élet, valamint a demográfiai adatok tartoztak (n1=50; n2=60). A Microsoft Excel 
2007-es program segítségével leíró statisztika mellett Khí-négyzet próbát és konfidencia 
intervallumszámítást alkalmaztam, melynek eredményét gyakoriság MT-vel prezentáltam (p<0,05). 
Eredmények: Sztómával él knél, akiknek megváltozott a szexuális életük az elmúlt id szakban 80% 
jelezte, hogy a sztómazsák megléte is zavarja ket az aktus közben (p=0,01). Sztóma nélküliek 63%-nak, a 
sztómával él k 38%-nak nem volt szexualitást zavaró tényez je az elmúlt 3 hónapban (MT 51%-76%; 25%-
51%). Sztómával él k 12%-a, míg a sztómával nem él k 11,7%-a tartja boldogtalannak a párkapcsolatát 
(MT 3-21%; 4-20%). Sztómával él k 18%-a, sztómával nem él k 26%-a kevesebb mint hetente egyszer élt 
szexuális életet az elmúlt 3 hónapban (MT 9-28%; 14-38). Következtetések: A sztómazsák befolyásolja a 
szexuális harmóniát, mely kihatással van a m tét el tti szexuális szokásokra. Sztómát visel k körében 
magasabb számban fordul el  szexualitást zavaró tényez , mint a sztómát nem visel k körében. Azonos 
arányban fordul el  boldogtalan kapcsolat a sztómával él knél és a sztómával nem él knél. 
Sztómával él k kisebb aránya él rendszeres nemi életet, mint a sztómával nem él k. 
 
Kulcsszavak: sztóma, párkapcsolatizavar, szexuáliszavar  
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Pálfi Stella1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

A MÉHNYAKRÁKBAN SZENVED  BETEGEK ÉLETMIN SÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A vizsgálat célja feltárni, hogy milyen módon befolyásolják a méhnyakrákban szenved  n k 
életmin ségét a betegség stádiuma, a családi háttér, társbetegség és a kezeléssel kapcsolatos tényez k. 
Adatok és módszerek: Kutatásunk keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat. A nem véletlenszer , célirányos 
mintavétel során a mintába 18 év feletti cervix tumorral diagnosztizált n betegek kerültek, FIGO stádium 
I.A-IV.A között (N=92). Szövettanilag igazolt egyéb daganat kizáró ok. Kutatásunkat a Mályvavirág 
Alapítvány Pécsi Pontjánál végeztük 2017. július- 2018. január között. Adatgy jtési módszerünk kérd ív 
(Beck-féle depresszió skála, szorongás kérd ív, EORTC QLQ-CX24, FACT-Cx), melyet online módon 
gy jtöttük össze. A statisztikai számításainkat- leíró statisztika, khí-négyzet próba, t-próba, korreláció, 
regresszió analízis - a Microsoft Office Excel 2010-es program segítségével végeztük el. Az eredményeket 
p<0,05 mellett tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: Az 1-2. stádiumú betegek a fizikális- és érzelmi 
jóllétüket pozitívabbnak értékelik, mint a 3-4. stádiumba tartozó páciensek (p 0,05). A stádium 
összefüggést mutat a depresszió mértékével (p=0,371). A globális életmin ség csökken a kórfolyamat 
el rehaladtával (p<0,05). Az érzelmileg alacsonyabb mértékben támogatott páciensek depresszióra való 
hajlama nagyobb, mint az érzelmileg magasabban támogatottak esetében (p=0,009). Következtetések: Az 
életmin ség fokozása érdekében, kiemelt jelent séggel bír a környezet részér l érkez  pszichés támogatás, 
amely a méhnyakrákban szenved  páciensek betegség terhét jelent sen csökkentheti, szorongás és 
depressziójuk mértékét szignifikánsan képes leredukálni. Az információk ismeretében komplexebb módon 
valósulhat meg a méhnyakrákban szenved  betegek onkológiai ápolása. 
 
Kulcsszavak: méhnyakrák, életmin ség, FIGO stádium, kérd ív  
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Palotás Liliána1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

HELYES KISGYERMEKTÁPLÁLÁS CSALÁDBAN TÖRTÉN  KIALAKÍTÁSÁNAK 
VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A kisgyermekek nagyon gyakran ugyan azt az ételt fogyasztják, mint a szüleik, pedig az  
fejl  szervezetüknek még más lenne az igénye, ezért kutatásommal az édesanyák helyes kisgyermek 
táplálásának követését figyeltem meg és az azt befolyásoló tényez ket. Adatok és módszerek: 
Keresztmetszeti, kvantitatív kutatásomat 2017-ben Sárváron végeztem, nem véletlenszer , kényelmi 
mintavétel a már féléve óvodába járó gyerekek szüleinek saját szerkesztés  önkitölt s kérd ívvel történ  
lekérdezésével (n=120). Az adatok elemzéséhez a leíró statisztikát két változó összefüggéseinek 
megállapítására 2 próbát (p<0,05) alkalmaztam Microsoft Excel (2010) segítségével. Eredmények: 36 étel 
és élelmiszer kisgyermektáplálásban megjelen  otthoni fogyasztási szokásait vizsgáltam. A helyes 
kisgyermektáplálás követésének és a helytelen kerülésének együttes megjelenése a családok 1/5-ben 
nagymértékben és ¾-ben gyakran megjelenik, mely független a szül k iskolai végzettségét l, 
szabadidejének formájától, id tartamától (p>0,05), de még a gyermekekkel történ  közös ételkészítés sem 
befolyásolja (p>0,05).  Az édesanyáknak felét a faliújságon keresztül tájékoztatták az óvodai étrendr l, míg 
a prospektusok alkalmazása nem, a személyes információnyújtás minimálisan jelent meg. A szül k 
tájékozódása azonos arányú az óvoda részér l történ  tájékoztatással. A helyes kisgyermektáplálás követése 
és az anyák gyermekük óvodai étkezésér l történ  tájékozódásának formái és mennyiségi mutatói között 
nem volt kapcsolat (p>0,05).  Az óvodai étrenddel  a szül k majdnem 100%-a elégedett és a megfigyeltek 
alapján ¾.e készít is ételeket otthon. Következtetések: A szül k igyekeznek követni a helyes 
kisgyermektáplálást és az ételkészítés során figyelembe veszik az óvodai étkezések során tapasztaltakat. Az 
intézményes étkezéssel kapcsolatban a jöv ben célszer  lenne a szül k tájékoztatását er síteni többféle 
módon, humán er források bevonásával, személyes tapasztalatok el segítése révén a szül k iskolai 
végzettségét l, id mérlegét l függetlenül. 
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Papp Fanni1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

A SZOPTATÁS TÁMOGATÁSA 

Célkit zés: Ma már sok intézményben alakítanak ki szoptató helyiségeket az édesanyák és gyermekük 
számára. Mégis, manapság a társadalom a szoptatást, mint az élet részét, kevésbé elfogadott jelenségnek 
tartja. Vizsgálatunk célja, hogy felmérjük, a nyilvános helyeken mennyi lehet séget biztosítanak az 
anyáknak a gyermekük szoptatására Magyarországon. Adatok és módszerek: Az adatokat egy anonim és 
önkéntes kérd ív segítségével nyertük. Keresztmetszeti, kvantitatív, leíró jelleg  kutatást végeztünk. 
Eredmények: 951 édesanya vett részt a kutatásunkban, akik összesen 1120 gyermek szoptatásával 
kapcsolatban nyilatkoztak. A válaszadók 91%-a értett egyet a WHO kizárólagos szoptatásra való 
ajánlásával. Az els  hat hónapban az édesanyák 78%-a szoptatta vagy még jelenleg is szoptatja gyermekét. 
A f iskolát/egyetemet végzettek átlagosan 11,84 hónapig szoptattak, ez szignifikánsan több (p=0,014), mint 
az általános iskolát végzetteknél, akik átlagosan 7,65 hónapig szoptattak. A kitölt k 53%-a szoptatott 
nyilvános helyen, 18%-uk szerint ez természetes, 26%-uk nem ítéli el, 3%-uk szerint ez egy elítélend  
magatartás és nem szoptatott nyilvánosan. Azok az édesanyák, akiknek több gyermekük van, szignifikánsan 
(p<0,001) többet szoptatnak nyilvános helyen, mint azok az édesanyák, akiknek 1 vagy 2 gyermekük van A 
nyilvános helyen történ  szoptatási attit d összefügg a szégyenl séggel (F=45,28; p<0,001). A n k 34%-a 
nem keresett szoptató helységet a bevásárlóközpontokban, 31% szerint van. 19%-uk felelte, hogy a 
pelenkázót szokták felajánlani, 13% szerint nincs és 3%-uk szerint a n i mosdót szokták felajánlani. A 
kitölt k 53%-ának volt negatív tapasztalata és 47%-ának pozitív tapasztalata a nyilvános helyen való 
szoptatással kapcsolatban. Következtetések: Felmérésünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet az anyatejes 
táplálás fontosságára, és hogy az édesanyáknak több erre alkalmas helyet kell biztosítani. 
 
Kulcsszavak: anyatej, szoptatás  
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Pálovics Zsanett1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus III. évfolyam, nappali munkarend 

ÉTREND-KIEGÉSZÍT  KÉSZÍTMÉNYEK FOGYASZTÁSA EGÉSZSÉGES, ÓVODÁSKORÚ 
GYERMEKEK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Sok gyermek szenved bélrendszeri eredet  megbetegedésben, székrekedésben, és az alacsony 
vitamin és ásványi anyag fogyasztásnak köszönhet en rossz az immunrendszerük általános állapota. Ezek 
kapcsolatban állhatnak a bélflóra nem megfelel  állapotával, különböz  táplálkozási hiányállapotokkal. 
Ezért jelen kutatás célja megállapítani a pre- és probiotikumok, valamint a vitaminok és nyomelemek 
fogyasztásának gyakoriságát, egészséges 3-6 éves óvodás gyerekek körében. Adatok és módszerek: A 
vizsgálat egy nemzetközi kutatáshoz csatlakozó, keresztmetszeti vizsgálat, amelybe 782 f  óvodás korú 
gyermeket vontak be. A szül k részvételével, saját szerkesztés  kérd ív segítségével lett felmérve a 
gyermekek pre- és probiotikum, valamint vitamin és nyomelem fogyasztásának mértéke. Az adatok 
feldolgozása SPSS programmal történt, kereszttáblák, T-próbák és Khi2 próba segítségével.  Az 
eredményeket szignifikánsnak akkor tekintettük ha p 0,05. Eredmények: A vizsgálat során 
megállapítottuk, hogy a gyerekek közel 17%-a fogyaszt legalább heti egy alkalommal probiotikus 
készítményt. 6 hónapos intervallumra nézve leggyakrabban D vitamin és multivitaminok fogyasztása volt 
jellemz . A magasabb iskolai végzettséggel rendelkez  szül k gyermekei szignifikánsan (p<0,05) 
gyakrabban fogyasztanak probiotikus készítményeket, vitaminokat, mint az alacsonyabb iskolai 
végzettséggel rendelkez  szül ké. Eltérés mutatkozott aközött, hogy az anya vagy az apa magasabb 
végzettsége alapján mely probiotikus készítmény fogyasztása jellemz  a gyermeknél. Az anya esetében a 
probiotikus joghurtok, az apánál a probiotikus gyógyszerek/étrend-kiegészít k alkalmazása volt gyakoribb. 
Azoknál a gyerekeknél, akik hat hónapot tekintve legalább 18 hétig fogyasztottak étrend-kiegészít ket 
szignifikánsan (p=0,005) kevesebb volt a betegségben eltöltött napok száma, valamint hasonlót 
tapasztaltunk a C vitamin (p=0,032), a D vitamin (p=0,04), a multivitaminok (p=0,047) és az Omega 3 
étrendi kiegészít k (p=0,028) fogyasztása tekintetében. Következtetések: A fentiekb l következik, hogy a 
betegség tünetmentessé tétele érdekében érdemes étrend-kiegészít ket adni az óvodás korú gyermekek 
részére a jobb immunológiai státusz elérése érekében.  
Kulcsszavak: óvodások, étrend-kiegészít k, vitaminok, nyomelemek, szül k iskolai végzettsége  
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Pánki Roxána1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

A MÉHNYAKRÁKKAL ÉRINTETT N K ÉLETMIN SÉG VIZSGÁLATA A KEZELÉST 
KÖVET EN 

Célkit zés: Jelen kutatás célja a méhnyakrákban szenved  n k között a szexuális funkció, életmin ség 
(QoL), funkcionális m ködés, és a tünetek el fordulási szintjének a vizsgálata a kezelést követ en. Továbbá 
azonosítani azokat a tényez ket, amelyek negatívan, vagy pozitívan hatnak az általános életmin ségre. 
Adatok és módszerek: Leíró, keresztmetszeti, kvantitatív kutatás során mértük fel a méhnyakrákkal érintett 

k életmin ségét. Nem véletlenszer , célirányos mintavétel során a célcsoportba a FIGO I./II./III. 
stádiummal diagnosztizált méhnyakrákkal érintett n k kerültek, akiknél, több mint 5 hónap telt el a terápiák 
óta (N=91). A kutatás id pontja 2017. június és szeptember közé esett. A vizsgálat során standard 
kérd íveket alkalmaztunk (EORTC-QLQ-C30, EORTC-QLQ-CX24, Facit-Sp), melyeket kiegészítettünk 
saját szerkesztés  kérdésekkel. Az adatokat Microsoft Office Excel programmal elemeztük. Matematikai 
statisztika során két-mintás t-próba, lineáris regresszió analízis, korrelációs együtt ható és khi2 próba 
számításra került sor (p<0,005). Eredmények: A szociális/családi jólét 18%-ban határozza meg a QoL 
pontszámát (p<0,001). A funkcionális m ködési státusz 46%-ban befolyásolja a QoL értékét (p<0,001). A 
sugárterápiában részesült kitölt k szignifikánsan magasabb értéket értek el a funkcionális státuszban 
(p=0,018) és emocionális funkcióban, mint akik, nem kaptak sugár kezelést (p=0,009). A dohányzó 
válaszolók szignifikánsan magasabb értéket értek el a tüneti skála pontszám (36,26 ±16,17) tekintetében 
(p=0,009). A kitölt knek, akiknek alacsonyabb szint  a lelki jólétük, azoknál szignifikánsan gyakrabban 
jelentek meg alacsonyabb szint  szexuális funkciók, és magasabb szint  n gyógyászati problémák 
(p=0,042). Következtetések: A méhnyakrákkal érintett n k gyakran tapasztalnak a betegséggel és a 
kezeléssel járó életmin ségre visszaható szomatikus és pszichés zavarokat, melyek gyakran úrrá lesznek 
rajtuk. 
 
Kulcsszavak: Méhnyakrák, életmin ség, szexualitás, egészségmagatartások, méhnyakrák kezelése  
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Perecz Brigitta1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

ID SKORI ELESÉS PREVENCIÓ HARCM VÉSZETI ELEMEKET TARTALMAZÓ 
SPORTTERÁPIÁVAL 

Célkit zés: Az id södés fiziológiás folyamatai mellett, az id sek leggyakoribb problémái közé tartoznak a 
járás és egyensúly zavarok. Az elesés súlyosabb sérüléseket, elhúzódó rehabilitációt okozhat. A 
küzd sportok betegre adaptált egyensúly gyakorlatai beépíthet ek az elesés prevenciós mozgásanyagba. 
Vizsgálatunk célja, egy sportterápiát tartalmazó mozgásprogram kidolgozása és hatékonyságának vizsgálata 
az id sek egyensúlyának, járásának és fizikális képességeik fejlesztésének tükrében. Adatok és módszerek: 
Longitudinális kutatásunkban a pécsi Baptista Szeretetszolgálat Szeretetotthonában él  14 id s hölgy vett 
részt 2017.06.13.-tól 2017.08.31-ig. Beválasztási kritérium: Szeretetotthon bentlakója, kizárási kritérium: 
önálló helyzetváltoztatásra nem képes. Alkalmazott mozgásprogram: 3 hónapos sportterápia 
(harcm vészetet és judo elemeket tartalmaz). A résztvev k statikus és dinamikus egyensúlyát, Berg Balance 
féle skálával mértük fel. A betegek mobilitását az Id zített Felállás és Elindulás és Járás (TUG)Teszttel 
vizsgáltuk. A beteg izomerejét és hajlékonyságát id skori Senior Fitness Testtel (SFT)vizsgáltuk meg: The 
arm curl, The lower body strength trial, Upper body flexibility trial, Lower body flexibility trial. (Az 
eredmények értékelésénél páros t próbát alkalmaztunk. Eredmények: A sportterápiát követ en szignifikáns 
javulást tapasztaltunk a Berg Balance tesztnél (p<0,001) és a TUG tesztnél (p<0,001). Az izomer t 
szignifikánsan n tt: a könyök flexor izomcsoport (p= 0,001), felállás leülés teszt (p <0,001). A 
hajlékonysági tesztek eredményei: Jobb karral fel l indított ujjak közti távolság (p= 0,013) bal karral 
pedig (p=0,031). Jobb karral a hármas ujj és a lábujjak közti távolság csökkenése (p=0,001) bal oldalon 
pedig (p<0,001). Következtetések: A harcm vészeti elemeket tartalmazó sportterápia fejleszti az id sek 
egyensúlyát és fizikális képességeit, az elesés prevenció hatékony kiegészít  terápiája lehet. 
 
Kulcsszavak: Id sek, egyensúly, harcm vészet, judo  
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Petrics Ákos1 
1Zalaegerszeg – egészségügyi szervez  BSc – egészségbiztosítási III. évfolyam, nappali munkarend 

A HÁZIORVOSI PRAXIS PROBLÉMÁI 

Célkit zés: A háziorvosi rendszer, az egészségügyi rendszer els  vonala már régóta problémákkal küzd, az 
egyes megyék között szignifikáns különbségek tapasztalhatók az ellátás elérhet sége, a finanszírozás terén. 
El  kutatásomban egy helyzet felvázolásra tettem kísérletet, melyet szeretnék mélyebben elemezni a talált 
problémákat és megoldást találni rá, vajon kevés a jelenlegi praxis szám a megfelel  ellátáshoz. Adatok és 
módszerek: Teljes kör en vizsgálom a háziorvosi praxisokat (6491db), a finanszírozásukat elemeikre 
bontva, a háziorvosok számát, betöltetlen praxisok számát (364db), típus megoszlását, a lakosságának 
demográfiai változását 2009 és 2017 között. A kutatáshoz szükséges adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezel , továbbá a Központi Statisztika Hivatal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adatbázisából 
gy jtöttem. Leíró statisztikai módszerekkel igyekszem elemezni a meglév  adatokat Microsoft Excel 10 
segítségével. Eredmények: A háziorvosi praxisok terén tapasztalható csökken  trend folytatódik, bár 
finanszírozás tovább n . A háziorvosokra átlagosan jutó  lakosok száma kis mértékben n tt, ezt magyarázza 
a csökken háziorvos szám (2015: 6277 f , 2016: 6199 f ), másrészr l fékezi hazánk lakosságának fogyása 
(halálozás, elvándorlást). 2018.03.01 adatok alapján 364 betöltetlen praxis van jelenleg, melyb l 308 
legalább 6 hónapja betöltetlen. Kiugró Borsod- Abaúj- Zemplén megye, ahol 44 betöltetlen praxis található, 
jellemz ek az alacsony számú ellátandó lakossággal rendelkez  praxisok, egy körzethez akár 7 rendel  
ellátásának terhe is nehezedik. Következtetések: A jelenlegi háziorvosi rendszerben érzékelhet en 
orvoshiány van, praxisok betöltetlenek, azonban a körzetet és annak területi elhelyezkedését megvizsgálva a 
probléma orvosolható lenne, ha a körzetek határát újragondolnánk. A degressziós határt meghaladó praxisok 
bejelentkezettjeinek egy részét átcsoportosítanánk, ahhoz a közel lév  körzethez, ahol kevés az ellátandó 
lakos, így kiegyenlítve a terheket. Ebben az esetben nem fordulhatna el  olyan, hogy egy körzetnek 3900 
ellátandó lakosa van. A kutatás folytatását egyértelm nek veszem, hisz ez a probléma valószín leg még 
évekig probléma lesz és szükséges ezen terület mélyebb megismerése a megoldás megtalálásához. 
 
Kulcsszavak: háziorvosi praxis, egyenl tlenség, megyénként  
 
Dr. Ágoston István1 
1PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

135 

Pócza Alexandra Krisztina1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

AZ IKER SZÜLÉS NEHÉZSÉGEI ÉS HATÁSA AZ ANYÁRA ÉS AZ ANYA-GYEREK 
KAPCSOLATRA 

Célkit zés: A várandósság és a szülés fontos életesemény, ami nagy hatással van a n  identitására és az 
anya–gyermek kapcsolatra is. A várandósság alatti és a szülés után kialakult depresszió az egyik 
leggyakoribb mentális zavar. A geminiket fokozott stressz éri a gravidákhoz képest. Kutattam a normál és az 
ikerterhesség szülési tapasztalatait, depresszió kialakulását és anyai kötelék különbségeit. Adatok és 
módszerek: A kutatásom típusa: keresztmetszeti, kvantitatív. Nem véletlenszer , célirányos (szakért i) 
mintavétel során a célcsoportba 25-40 év közötti ikerterhes n ket választottunk be. Kizárási kritérium: a 
terhesség el tt diagnosztizált mentális zavar, káros élvezeti szerek fogyasztása. A kérd ívemet online 
töltötték ki: 104 gemini és 68 kontroll személy. A kutatásban standardizált kérd íveket használtam: Szülési 
tapasztalat kérd ív CEQ, Anyai kötelék kérd ív (PBQ), Beck depresszió kérd ív. Az adatokat IBM SPSS 
Statistics Version 22 szoftverben T-próba, Khi-négyzet próba, leíró statisztika használatával értékeltem ki 
(p<0,05). Eredmények: Szülési tapasztalat pontszám alapján jelent s különbségek (t=2,763; p<0,01). 
Ikerszülésen átesett n k negatívabb szülésélményr l számoltak be, mint normál szülés esetén. A 
komplikációk mindkét csoportban jelent sen rosszabb szülésélményt okoznak (F(1,154)=22,510; p<0,01, 
interakció: F(1,154)=1,028, p>0,05). Ahogy az apa jelenléte is pozitívabb szülésélményhez vezet 
(F(1,153)=4,645, p<0,05, interakció: F(1,153)=0,433; p>0,05). A szülésélmény faktorainál a 
fájdalomcsillapítás a bevonódás skálával mutatott jelent s interakciót (F(1,165)=7,062, p<0,01). A 
geminiknél csökkentette a bevonódást a fájdalomcsillapítás, a gravidáknál növelte. Következtetések: A 
geminiknél negatívabb a szülésélmény. Az apa jelenlétének pozitív, a szülés alatti komplikációknak negatív 
hatása van a szülésélményre a csoportokban. A szülési fájdalomcsillapítás negatívan befolyásolja a szülés 
alatti bevonódást a geminiknél. 
 
Kulcsszavak: ikerszülés, anya-gyerek kapcsolat, gemini, gravida,  
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Pohl Krisztina1 
1Pécs – sportmenedzser MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 

BUDAPEST II. KERÜLETI FELN TT LAKOSSÁG FIZIKAI AKTIVITÁSA, SPORTOLÁSI 
SZOKÁSAI 

Célkit zés: Kutatásom célja adatok gy jtése volt annak érdekében, hogy a jöv beni sportinfrastruktúra 
fejlesztésekhez objektív adatok álljanak rendelkezésre, megvizsgálni hol és milyen eszközökkel lehetne a 
feln tt korosztály sportolási attit djét pozitív irányba befolyásolni, továbbá hogy egy település, településrész 
Sportkoncepció cselekvési tervének megalkotásához hozzájáruljak. Adatok és módszerek: Az 
adatgy jtésre a kerület és a Sport Kft. internetes közösségi oldalán került sor, 2018. kora tavaszán.  A 20 
kérdést tartalmazó kérd ívet 199 feln tt korú (31-40év 36%) helyi lakos töltötte ki, amelyb l 156 f  n  
(78,4%). Az alapstatisztikai számítások mellett, Chi négyzet próbát alkalmaztunk az IBM SPSS 22 
programcsomag segítségével, a szignifikancia szintet p < 0,05 értéken határoztuk meg. Eredmények: A 
kerületben adott sportolási lehet ségek tekintetében a n k és férfiak válaszai között szignifikáns eltérést 
tapasztaltam (p < 0,05), a n k lényegesen jobbnak ítélik a számukra rendelkezésre álló sportolási lehet séget 
(jó: 41,6%; kiváló: 17,9%, mint a férfiak (jó:30,2%; kiváló:6,9%). A sportolási lehet ségek közötti 
különbségek ellenére viszont az egészségi állapottal való elégedettség közel megegyezik a két nem között 
(n k - elégedett: 41,6%, teljesen elégedett: 15,4%, férfiak - elégedett: 48,8%, teljesen elégedett: 16,3%). 
Következtetések: Adataimból arra tudok következtetni, hogy a n k a kerületben jobban megtalálják az 
igényeknek megfelel  sportolási lehet ségeket, mint a férfiak. Mivel a fizikai aktivitással összefüggésbe 
hozható egészségi állapot között szinte nincs különbség a nemek között, a férfiak valószín síthet en más 
kerületekben lév  sportolási lehet ségeket használnak ki. 
 
Kulcsszavak: sportolási lehet ség, egészségi állapot, nemek közötti különbség, sportszokások  
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Pónya Adrienn1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

VIZELET METANEFRINEK HPLC-EC MÉRÉSÉNEK BEVEZETÉSE FEOKROMOCITÓMA 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN 

Célkit zés: A feokromocitóma egy ritkán el forduló tumor, melyre jellemz  a katekolaminok termelése. A 
szintetizált vegyületek lebontása már a daganatsejtekben megindul. Az újabb irányelvek szerint, a 
metabolitok (metanefrin [MET], normetanefrin [nMET], metoxitiramin [mTIR]) meghatározásának 
diagnosztikus érzékenysége jobb, mint az aktív katekolaminok mérésének. Célunk a vizeletben lév  
frakcionált metanefrin szintek mérése, és a módszer beállításával kapcsolatos tapasztalatok összegy jtése. 
Adatok és módszerek: A Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetbe érkezett 
vizeletminták frakcionált metanefrin szintjét mérjük.  A minta-el készítést a Chromsystems Instruments & 
Chemicals GmbH által forgalmazott reagensekkel éseszközökkel végeztük. Az analízist Antec DECADE II 
SCD Elektrokémiai detektorral kiegészített Shimadzu Prominance HPLC rendszer segítségével végeztük. 
Szükséges statisztikai próba: T-próba, alkalmazásához használt szoftver: Microsoft Office Excel. 
Eredmények: A vizelet metanefrinek mérése beváltotta a hozzá f zött elvárásokat. Bár a minta el készítése 
bonyolultabb, mint a katekolaminok mérése esetén, a diagnosztikai el nyök miatt ez vállalható. A 
metanefrinek koncentrációit kreatininre vonatkoztatva adjuk meg. Hipotézisünk szerint a metanefrinek 
méréseinek eredményét összehasonlítva az aktív katekolamin szintekkel, szignifikáns összefüggést találunk. 
A módszer analitikai teljesítménye megfelel a kívánalmaknak.  Metanefrinek mérésénél a normál kontroll 
interesszé szórása: nMET: 8,7%; MET: 6,6%; mTIR: 6,2%. Patológiás kontroll esetén: nMET: 5,8%; MET: 
3,8%; mTIR: 9,9%. Következtetések: A vizelet frakcionált metanefrinek koncentrációinak HPLC-EC 
mérése jobban segíti a diagnózis felállítását, mint a korábban mért aktív katekolaminoké. 
 
Kulcsszavak: feokromocitóma, metanefrin, HPLC-EC  
 
Vassné dr. Lakatos Ágnes, egyetemi docens1, Lajtai Anikó, klinikai laboratóriumi kutató2 
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Princz Anna1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

HIPPOTERÁPIA - KIEGÉSZÍT  KEZELÉS AZ ALVÁSZAVAROK MOZGÁSTERÁPIÁJÁBAN 

Célkit zés: Célunk egy három hónapos lovas mozgásprogram lebonyolítása illetve egy olyan kérd ív 
összeállítása, amely jól használható a 20-40éves korosztály alvási szokásainak, panaszainak felmérésére. 
Ezen mozgásprogram és kérd ív segítségével, 12 alvásproblémákkal küzd  beteg felmérése, és további 12 
beteg anyagának kielemezése. (kontroll csoport) További célunk hogy a mozgásprogram végére, a tornán 
résztvev  alvászavarban szenved  betegek alvásmin ségének, és pszichés állapotának javulását elérjük. 
Adatok és módszerek: 24 beteget vizsgáltunk (13n , 11férfi), 12f  - kontroll csoporttag lett, 12f  pedig 
részt vett a mozgásprogramon. Beválasztás: PSQI  5, BDI  4. Kizárásra kerültek az éjszakai 
munkarendben dolgozók, 3 hónapnál rövidebb ideje fennálló alváspanaszokkal rendelkez k, máshol 
lovagolnak, illetve azok, akiknek a testi és/vagy pszichiátriai problémája alkalmatlanná teszi a lovon való 
tornára.  A mozgásprogram 3 hónapig tartott, heti két részvétellel. A vizsgálat során 3 alkalommal 
keresztmetszeti kérd íves kutatást folytattunk. (BDI, PSQI, saját kérd ív) Leíró és következtetéses 
statisztikai módszereket használtunk, a statisztikai adat feldolgozáshoz Microsoft Excel és IBM SPSS 22.0 
alkalmaztunk. A szignifikancia p <0.05. Eredmények: A mozgásprogramban résztvev k szignifikánsan 
jobb eredményeket értek el valamennyi vizsgált változóban (PSQI, BDI, Kumulált fáradság faktor), mint a 
kontroll csoport tagjai. Ezen változókban a harmadik hónap végére szignifikáns javulást értünk el a 
mozgásprogramban résztvev k csoportjában, míg a kontroll csoportban nem találtunk számottev  változást. 
Igazolni tudtuk, hogy a mozgásterápia hatással van az alvás egyes változóira, továbbá hogy a depresszió 
összefüggésbe hozható az alvásmin ség egyes változóinak negatív alakulásával. Következtetések: A 
hippoterápia hatékonynak bizonyult az alvászavarok és a depressziós tünetek csökkentésében, mind a 
napközbeni fáradság enyhítésében. A betegek beszámoltak arról, hogy a ló által asszisztált tornát, a 
hagyományos tornához képest jobban élvezték.  A személyi és anyagi szempontok alapján azonban csak 
kiegészít  kezelésnek javasoljuk. Összehasonlítva más nemzetközi kutatásokkal elmondható hogy maga a 
mozgás hasznos nem-farmakológiai megközelítés lehet az alvásmin ség javításában és depressziós tünetek 
enyhítésében. 
 
Kulcsszavak: alvászavar, hippoterápia, depresszió  
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1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet 



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

139 

Püsök Péter Dorián1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

A BEMELEGÍTÉST KÖVET  DINAMIKUS NYÚJTÁS DIREKT HATÁSAI SERDÜL KORÚ 
KOSARASOK GYORSASÁGÁRA ÉS AGILITÁSÁRA 

Célkit zés: Vizsgálatunk célja volt a dinamikus nyújtás direkt hatásának felmérése az er -állóképességre és 
a gyorser re vonatkozóan fiatal kosárlabdázók körében, különösképpen hangsúlyt fektetve az agilitás és 
sprintteljesítményre. Adatok és módszerek: A minta elemszáma 20 f  (N=20), akik mindannyian 
serdül korú fiú kosárlabda játékosok voltak. A minta jellemz i: átlag életkor = 11,50év + 0,51; magasság = 
155,70cm + 5,62; testsúly = 45,35kg + 7,20. A vizsgálat ideje 2017 decembere. A sprintteljesítményt 15 
méteres távon mértük fel, az agilitás teljesítményt az Illinois agilitás teszttel végeztük. A futásokat 
videofelvétellel rögzítettük, az eredményeket századmásodperc pontossággal elemeztük. Alcsoportokra 
bontva vizsgáltuk a dinamikus nyújtás közvetlen hatását a célcsoportban. Az alkalmazott statisztikai 
program a 2013-as Microsoft Office Excel volt. Az eredményeket kétmintás t-próbával elemeztük. 
Eredmények: Az agilitás teljesítményében szignifikáns különbség (p=0,013) mutatható ki a dinamikus 
nyújtással kiegészített bemelegítés javára. A sprintteljesítmény vizsgálatában azonban nem kaptunk 
szignifikáns különbséget (p=0,059) a dinamikus nyújtás hatására vonatkozóan. A reakcióid ket tekintve 
jelent sen jobb (p=0,045) id eredmények születtek az utolsó mérési napon a teljes vizsgálati mintát 
tekintve. Következtetések: A kapott eredmények arra mutatnak rá, hogy a bemelegítést követ  dinamikus 
nyújtás csak a hosszabb távon és hosszabb ideig kifejtett er -állóképességet és gyorser t megkövetel  
mozgásformákra való felkészülésben játszik jelent s szerepet. A reakcióid  hatékonyan fejleszthet  a 
mozgásformák megfelel  mennyiség  ismétlésével.  
 
Kulcsszavak: dinamikus nyújtás, kosárlabda, serdül  korosztály, agilitás, sprintteljesítmény, bemelegítés  
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Ritecz Bernadett1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK ALVÁSI SZOKÁSAI 

Célkit zés: A gyermek alvásmin sége hatással van a kognitív és fizikai funkciók fejl désére. 
Felmérésünkben, a 3-6 éves óvodás korú gyermekek alvása került monitorozásra. Korábbi kutatásokban 
számos tényez  került bemutatásra, mint befolyásoló hatás. Célunk, feltérképezni a magyarországi altatási 
szokásokat és az ezeket befolyásoló tényez ket. Adatok és módszerek: Kutatásunk leíró jelleg , 
kvantitatív, keresztmetszeti. 2017. májusától 2018. szeptemberig tartó id szakban online közösségi felületen 
és csoportokban történt a kérd ív megosztása. Saját szerkesztés  kérd ív került felhasználásra, a 
Children’sSleepHabitsQuestionnaire rövidített változatával kiegészítve.  A nem véletlenszer , szakért i 
mintaválasztás során a célcsoportba a 3-6 éves korú gyermekek szülei kerültek beválasztásra (n=516). 
Kizárásra az ennél fiatalabb, vagy id sebb gyermekek szülei kerültek. Felhasznált statisztikai próbák: Khí-
négyzet próba, ANOVA-teszt, kétmintás T-próba. Az adatokat SPSS 20.0. statisztikai programmal 
dolgoztuk fel. Eredmények: Elaltatási szokások összehasonlításában a 0-3 éves korban a szoptatás, 3-6 éves 
korban a meseolvasás, mesemondás szerepel az els  helyen. Kutatásunkban a szül k 37%-aalkalmazza 
rendszeresen az együttalvási módszert. Alapfokú végzettséggel rendelkez k esetében nagyobb arányban 
fordult el , hogy rendszeresen együttaludtak gyermekükkel. Szoptatás és együttalvás között szoros 
összefüggést találtunk. A csecsem korban alkalmazott együttalvás és mesélés pozitív hatással van a 
gyermekek alvásmin ségére. A táplálkozási szokások és a gyermek mozgásigénye befolyásolták az 
alvásmin séget. Következtetések: A csecsem kori alvási, altatási szokások hatással vannak a gyermek 
alvásmin ségre. A szociális tényez k, iskolai végzettség, saját szoba megléte pozitívan befolyásolják az 
együttalvás alkalmazását. A szoptatás és együttalvás gyakorlata szorosan összefügg. Az 
egészségmagatartásnak fontos szerepe van az alvásmin ség szempontjából.  
 
Kulcsszavak: altatási szokások, együttalvás, alvásmin ség, szoptatás, óvodáskorú gyermekek  
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Rosta Melinda1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

EGÉSZSÉGES ÉTELFÜGG SÉG EL FORDULÁSA TESTNEVELÉS SZAKOS HALLGATÓK 
KÖRÉBEN 

Célkit zés: Az orthorexia nervosa egy olyan étkezési rendellenesség, melyben az egyén széls ségesen 
ragaszkodik az egészségesnek hitt táplálkozáshoz. A zavar kialakulásának egyik rizikócsoportja a 
testnevelés szakos hallgatók. Munkánk célja, felmérni, hogy milyen gyakorisággal fordul el  az ON hajlama 
a hallgatók körében, valamint, hogy tapasztalható-e összefüggés a hajlam és antropometriai paraméterek 
között. Adatok és módszerek: A kutatásban résztvev  52 hallgatótól online kérd ív használatával 
megkérdeztük a demográfiai adataikat, felmértük az antropometriai jellemz iket. Ezen kívül ORTO-15 
kérd ív, IPAQ kérd ív, EDI kérd ív és EAT-26 kérd ív kitöltésére is sor került. Testösszetételüket Omron 
BF 511-es testösszetételmér vel mértük. Eredmények: ORTO-15 teszt szerint az 52 résztvev l 9 f  (8 
férfi, 1 n ) érte el a hajlam felállításához szükséges pontértéket. Az ORTO-15 magyar nyelv  változatánál 
35 pontos határérték mellett 26 f nél (3 lány, 23 férfi) jelent meg az ON hajlam. ORTO-11 kérd ív magyar 
nyelv  adaptációját figyelembe véve az eredmények 37 f nél (5 f  n , 32 f  férfi) jeleztek orthorexia 
gyanút.  Nem találtunk összefüggést (p> 0,05) a kisz rt hallgatók esetén a hajlam és a testösszetétel mért 
arányai között. Következtetések: A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a kutatásban részt vett testnevelés 
szakos hallgatók többsége, nem elhízott, tápláltsági állapotuk normális kategóriába tartozik.  A kis 
elemszám ellenére is elmondható, hogy el fordul az orthorexia nervosa-ra való hajlam. Ezeknél az 
embereknél oda kell figyelni a táplálkozásra, hiszen a betegség alatt súlyos hiányállapotok jelenhetnek meg. 
A nem megfelel  étkezéssel el fordulhat az egyoldalú táplálkozás. Egyéb táplálkozási rendellenességek 
kiderítéséhez további vizsgálatok és nagyobb elemszámú minta szükséges. 
 
Kulcsszavak: orthorexia nervosa, étkezési zavar, függ ség, testnevelés  
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Ruszin Bence1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ment tiszt IV. évfolyam, nappali munkarend 

GRACE SCORE V2.0 ALKALMAZÁSA A SÜRG SSÉGI OSZTÁLYOKON, ID FAKTOR 
CSÖKKENTÉSE ACS ESETÉN 

Célkit zés: Magyarországon a szív- és érrendszeri megbetegedések a halálozás több mint 50 %-át 
képviselik a halálokok közül. Ez a szám Európa szerte is kiemelked en magas. Az ACS a szívizom alacsony 
ischaemia t  képessége miatt magas id faktorú kórfolyamat, ezért kiemelked en fontos a gyors, és pontos 
diagnosztika és terápia. A score rendszerek használata általában egyszer , költségkímél , és megfelel  
támpontot adhatnak a képzett ellátók számára. Adatok és módszerek: Retrospektív kutatásunkat a Zala 
Megyei Szent Rafael Kórházban végeztük. Célcsoportként az alábbi BNO kódokkal I20.0, I21.0, I21.1, 
I21.2, I21.3, I21.4. I21.9. ellátott betegeket vizsgáltuk 2012-2016 között. A betegek sürg sségi osztályos 
dokumentációja mellett a PCI Centrum adatait is áttekintettük, abból utólagosan számoltuk ki a Grace 2.0 
score-t, valamint összefüggést kerestünk a felvételi id , beavatkozásig eltelt id  és a halálozás között. Az 
adatok feldolgozása során leíró statisztikát, korrelációt, egymintás T-próbát, Kruskal-Wallis tesztet 
alkalmaztunk.  A kapott eredményeket p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: A 
sürg sségi osztályos felvétel és a beavatkozásig eltelt id  között átlagosan 2 óra 20 perc telt el. Nem 
találtunk eltérést n k és férfiak esetén a PCI-ra kerülés idejében. (p=0,595) Megvizsgáltuk a sürg sségi 
osztályon rögzített vezet  panaszt a beavatkozásig eltelt id  függvényében. (p=0,057) A vezet  panaszok 
mellett a felvételt követ  els  EKG-n tapasztalható eltérést viszonyítottuk a PCI-ra kerülésig tartó id vel. 
(p=0,126) Cox regresszióval vizsgáltuk az utólagosan kalkulált Grace 2.0 score értékei által becsült túlélést 
a dokumentumokban rögzített adatokkal, 3 hó (p=0,883), 6 hó (p=0,822), 1 év (p=0,698) esetén. 
Következtetések: Összességében elmondható, hogy az akut EKG eltérések esetén a beteg priméren 
kerülhetne laborvizsgálat nélkül PCI centrumba. Az Európai Kardiológiai Társaság által 2014-ben kiadott 
0/1 órás algoritmus alkalmazása még nem terjedt el a sürg sségi ellátásban. A Grace 2.0 score jól 
alkalmazható rizikóbecsl  rendszer a túlélésre vonatkoztatva, azonban szükség lenne a sürg sségi 
osztályokra az NSTEMI betegpopuláció miel bbi felismerésére és a beavatkozás lerövidítésére szolgálaló 
score rendszer megalkotására. 
 
Kulcsszavak: Grace 2.0 score, NSTEMI, sürg sségi osztály  
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Rutterschmidt Renáta1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

KORASZÜLÉS ÉS AZ ÉLETMÓD ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Célkit zés: Az orvostudomány fejl dése ellenére a koraszülés manapság évr l-évre egyre gyakoribb 
jelenség a szülészet-n gyógyászatban. Okok között kutatva az édesanyák jellemz i is a fókuszba kerültek. 
Kutatásomban arra kerestem választ, hogy az anyai életmód összefügg-e az id  el tti szülésekkel. Adatok 
és módszerek: A kutatásom kvantitatív, keresztmetszeti volt, a mintaválasztás pedig nem véletlenszer , 
célzott mintavétel, amit egy online saját szerkesztés  kérd ívvel végeztem. Beválasztási kritérium a betöltött 
37. terhességi hét el tt szült n k, akik él  gyermeket hoztak világra. A kapott adatokat t-próbával, 
varianciaanalízissel és Pearson-féle korrelációval teszteltem az SPSS for Windows version 22. programmal. 
A kapott eredményeket p<0,05 érték esetén vettem szignifikánsnak. Eredmények: A kutatásom során 
kapott eredmények alapján szignifikáns kapcsolat nem volt kimutatható az életmód és a koraszülés között 
(p>0,05), viszont az anyai életkor és a szociális helyzet szignifikáns összefüggést mutatott a gyermek 
súlyával (p<0,05), a terhességi héttel (p<0,05), az egyes rizikótényez kkel, mint például a várandósság el tti 
dohányzással (p<0,01) és a várandósság alatti stressz szintjével (p<0,05). Továbbá a stressz és a 
várandósság el tti, majd alatti egészségmagatartás is szignifikánsan összefüggött egymással. (p<0,05). 
Következtetések: Az általam végzett kutatás kevés olyan szignifikáns eredményt szolgáltatott, mint az 
általam elemzett szakirodalmak. Eredményeim nem egyértelm en az életmódot jelzik, hanem inkább a 
demográfiai és szocioökonómiai tényez ket. 
 
Kulcsszavak: koraszülés, várandósság, életmód, rizikófaktorok, prevenció  
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Ruzsicsné Kakas Mónika1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A GYERMEKOSZTÁLYON ÁPOLT GYERMEKEK TESTH MÉRSÉKLET MÉRÉSI 
TECHNIKÁINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Kutatásunk célja megállapítani, hogy mely h mér zési módszernél a legpontosabbak a 
mérsékleti értékek, figyelembe véve a gyermekek diszkomfort érzését is a mérés során. Adatok és 

módszerek: A leíró jelleg , keresztmetszeti, kvantitatív vizsgálat 2017. júliusától 2017. december közepéig 
tartott. A nem véletlenszer , szakért i mintavétel során a vizsgálatba 6 hetes életkortól 18 éves korig bevont 
lázas és láztalan gyermekek testh mérsékleteit mértük (N=180). Az adatgy jtés saját szerkesztés  
megfigyelési szempontok alapján történt (nem, életkor, kórtörténet, tünetek, gyógyszerek, h mérséklet). 
SPSS 21.0 és Microsoft Excel 2016 segítségével a leíró statisztika mellett kétmintás t-próbát és Pearson-féle 
korrelációanalízist alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: Láztalan esetben szignifikáns a kapcsolat a hónalji 
folyadékkristályos h mér  és a digitális eszköz között (p<0,05), azonban a dobhártya h mér vel nem 
mutatható ki különbség (p=0,10). A végbélh mér  és a homlokh mér  között szignifikáns az összefüggés 
(p<0,05). A dobhártya h mér  a jobb oldalon a digitális végbélh mér vel, a bal oldalon a folyadékkristályos 
eszközzel mutat szignifikáns eltérést (p<0,05).  Láz esetén a homlokh mér  mind a digitális, mind a 
folyadékkristályos végbélh mér vel, a dobhártya h mér  pedig csak a digitális eszközzel mutat szignifikáns 
kapcsolatot (p<0,05). Következtetések: A kapott eredmények tükrében elmondható, hogy a rectalis 

mér zést nem lehet biztonsággal helyettesíteni más eszközzel a klinikai gyakorlatban. 
 
Kulcsszavak: lázas gyermek, láztalan gyermek, testh mérés 
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Sárdi Eszter1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, nappali munkarend 

BABAÚSZÁSSAL, BABAMASSZÁZZSAL ÉS A BÉBIKOMP HASZNÁLATÁVAL 
KAPCSOLATOS SZOKÁSOK, ISMERETEK 

Célkit zés: A szül k tudásszintjét kívántuk felmérni a babaúszással-, masszázzsal, és a bébikomp 
használatával, hatásaival kapcsolatban, hangsúlyt fektetve a mozgásfejl dre gyakorolt hatásokkal, a 
nagymozgások kialakulásának idejével kapcsolatos ismeretekkel. Felderíteni a részvétel és az eszköz 
használatának arányát, a döntéshozatal okát, a döntéshozatalt megel  információszerzés forrását. Adatok 
és módszerek: A kutatás típusa leíró jelleg , kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálat, melyben egyszer , nem 
véletlenszer  mintavételi módon, 0 és 3 éves korú gyermekek szüleit kívántuk felmérni egy online felület , 
saját szerkesztés  kérd ív segítségével, országosan, 2017 júniusától, szeptemberig. Beválasztási kritérium a 
gyermek életkora volt (max. 3 év), kizárási kritérium nem volt. Az adatok elemzéséhez 2- próbát, a 
statisztikai elemzéshez SPSS v20-at és Excel 2010-et alkalmaztunk. Eredmények: A teljes elemszám 373 

, ennek 47%-a (n=176) jár babaúszásra, 53%-a (n=198) alkalmaz babamasszázst és 25%-a (n=95) használ 
bébikompot gyermekénél. A részvételt és az alkalmazást a szocio-demográfiai tényez kkel összevetve 
szignifikáns különbséget csak egy esetben találtunk, a babaúszás és az iskolai végzettség kapcsolatát 
vizsgálva (p<0.001). Szignifikáns különbség lett szintén az iskolai végzettség és egy kimaradt mozgásforma 
esetén a szakemberhez fordulás estében (p=0.001). A gyermekek egészségét érint en szignifikáns különbség 
a krónikus betegségben szenved k babaúszáson való részvételénél (p=0.006) lett. Az ismeretek szocio-
demográfiai befolyásoltságánál szignifikáns eltérések nem születtek (p>0,05), néhány kivétellel. 
Következtetések: A szül k többsége jól informált a foglalkozások és a nagymozgások kialakulásának 
idejével kapcsolatban, ám ismereteiket kevesebb százalékban szerzik szakembert l, mint internetr l, vagy 
laikusoktól. A külföldi szakirodalmakban vizsgált vitás kérdések hazai viszonylatokban is fennállnak.  
 
Kulcsszavak: babaúszás, babamasszázs, bébikomp, szokások, ismeretek  
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Schvarcz Kitti1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

INTENZITÁS MODULÁLT ÍVTERÁPIÁS BESUGÁRZÁSI TERVEK 2D ÉS 3D 
MÉR ESZKÖZÖKKEL VÉGZETT PÁCIENS VERIFIKÁCIÓS EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Célkit zés: A prosztata és fej-nyak daganatos betegek sugárterápiája rendszerint IMAT-tal történik. A 
besugárzási terveket a kezelés el tt dozimetriai ellen rzésnek kell alávetni. A verifikációhoz használatos 2D 
és 3D mér eszközök mérési eredményeit hasonlítottam össze. Adatok és módszerek: Összesen 21 beteg 
(11 fej-nyak, 10 prosztata) korábban elkészített besugárzási tervének mérési eredményeit vizsgáltam. 2D 
portál síkdetektoros és 3D hengerpalást-detektoros verifikációs terveket mértem meg. A kiértékelés során 3 
tolerancia szintet fogalmaztam meg: 3%3mm, 2%2mm, 1%1mm. A megfelelési rátát 95%-nak választottam. 
Mértem a verifikációs besugárzáshoz szükséges el készületi- és gépid t, valamint a kiértékeléshez 
szükséges id t. Normalitás és variancia vizsgálat után a Mann-Whitney próbával hasonlítottam össze a 
mérési eredményeket. A választott konfidencia intervallum p<0,05 volt. Eredmények: A 2D és 3D 
eszközök eredményei közül statisztikailag szignifikáns eltérést mutatott a 3%3mm tolerancia szintnél kapott 
megfelelési ráta: nagymez nél 98,8% (SD 0,89) vs 99,7% (SD 0,41) p<0,00001; boostnál 98% (SD 2,49) vs 
99,1% (SD 2,16) p=0,02. Egy esetben a 2D eszköz eredménye 95% alá esett, míg a 3D eszközzel felette 
volt. 2%2mm toleranciaszintnél a különbség nem volt szignifikáns: nagymez nél 93,9% (SD 2,97) vs. 
93,3% (SD 6,31) p=0,13; boostnál 94,7% (SD 4,92) vs 91% (SD 9,06) p=0,06. 1%1mm toleranciaszintnél a 
különbség szignifikáns volt: nagymez nél 71,2% (SD 7,26) vs. 52,2% (SD 14,2) p<0,00001; boostnál 
77,3% (SD 7,23) vs 46,2% (SD 16) p<0,00001. A mérések ideje: el készítés 1:13 (SD 0:03) vs 13:30 (SD 
2:45) p<0,00001; mérés 9:35 (SD 2:43) vs 10:17 (SD 2:17) p=0,17; kiértékelés: 3:17 (SD 0:39) vs 0:45 (SD 
0:27) p=0,02. Következtetések: A 3%3mm-es tolerancia szint könnyen teljesíthet , jó verifikációs 
eredményeket kapunk, a detektorok kalibrációjának bizonytalansága azonban eltér  mértékben hat az 
eredményre. Az 1%1mm toleranciát egy mérés sem teljesítette, a detektorok felépítésének és felbontásának 
különbsége nagy eredménykülönbségekhez vezet. 2%2mm esetén mindkét detektor megfelelési ráta közeli 
eredményt ad, a fenti eltérést okozó tényez k itt nem jelent sek. Ezeket, és a szükséges id ket tekintve a 2D 
eszköz használata javasolható.  
 
Kulcsszavak: IMAT, dozimetria, verifikáció, sugárterápia  
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Scollon Bettina Claudia1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

TESTKÉP, ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK, SZORONGÁSRA VALÓ HAJLAM ÖSSZEFÜGGÉSEINEK 
VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG SERDÜL K KÖRÉBEN 

Célkit zés: Napjainkban egyre növekv  számmal diagnosztizálnak 1-es típusú cukorbetegeket. A serdülés 
során fontos a gyakori vércukor ellen rzés, szükség esetén a napi inzulin egységek korrigálása a szervezet 
fejl désének megfelel en, a megszabott napi szénhidrát és tápanyagigény kielégítése, az étkezések 
számának betartása és rutin kialakítása. A szorongás, idegesség, stresszhelyzetek hatására a vércukorszint 
emelkedni kezd, aminek negatív élettani következményei vannak. Célunk megvizsgálni a testkép, étkezési 
szokások, szorongásra való hajlam összefüggéseit 1-es típusú cukorbeteg serdül k körében (14-18 évesek).   
Adatok és módszerek: A kutatásba 63 f  1-es típusú cukorbeteg került, akikkel saját magunk által 
összeállított kérd ívet és standard kérd íveket: Rövidített Diabéteszes Evészavar Kérd ívet, Evészavar 
Kérd ívet, Testi Attit dök Tesztet és Gyermekdepresszió Kérd ívet töltettünk ki. A laborparaméterek közül 
az utolsó HbA1c értéket vettük figyelembe. Leíró statisztikát, Pearson-féle korrelációs analízist, 2-próbát, 
T-próbát és regressziós analízist alkalmaztunk. Az eredményeket akkor tekintettük szignifikánsnak, ha 

0,05 volt. Eredmények: A mintánkban (n=63) van összefüggés a testkép, étkezési szokások és 
szorongásra való hajlam között 1-es típusú cukorbeteg serdül k körében. Az alkalmazott kérd íveink 
eredménye mind összefüggést mutatott egymással, mind a Rövidített Diabéteszes Evészavar Kérd ívé, mind 
az Evészavar Kérd ívé, mind a Testi Attit dök Tesztjéé, mind pedig a Gyermekdepresszió Kérd ívé. 
Szignifikáns összefüggést találtunk a CDI és a DEPS-R során elért pontszám (p<0,001, R=0,53), CDI és 
EDI során elért pontszám (p<0,001, R=0,429) és a CDI és BAT során elért pontszám (p=0,001, R=0,408) 
között. Következtetések: Az eredményeink figyelemfelhívóak, hiszen a kis elemszámú mintában is 
megjelent az evészavar rizikója. Felvethet  az is, hogy a többször fellép  hiperglikémia oka lehet a kóros 
evési attit d és testkép. Érdemes lenne további, hazai kutatásokat is végezni a témában.  
 
Kulcsszavak: 1-es típusú cukorbetegség, testkép, étkezési szokások, szorongás, serdül k  
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Sillinger Zsófia1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – szülészn  IV. évfolyam, nappali munkarend 

VÉRALVADÁSI ZAVAROK HÁTTÉRTÉNYEZ INEK VIZSGÁLATA TROMBOSISSAL 
VESZÉLYEZTETETT ÉDESANYÁK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Kutatásom célja volt a thrombosist elszenvedett és/vagy ezen kórkép pozitív családi 
anamnézisével rendelkez  édesanyák körében  felméri a vizsgált véralvadási zavar megjelenését befolyásoló  
tényez ket; a szociodemográfiai faktorokra fókuszálva Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti 
kutatásomat saját szerkesztés  online kérd ív segítségével végeztem 2017.-ben, volt és jelenleg várandós 

k bevonásával (n=103). A mintavételi eljárás célcsoporton belül, nem véletlenszer , szakért i 
mintavétellel történt. Az adatok elemzéséhez leíró statisztikát és 2 próbát használtam (p<0,05). 
Eredmények: Az esetcsoport közel fele fels fokú végzettség  és több mint fele városban él. A válaszadók 
felénél nem fordult el  a családban thrombosisos megbetegedés, viszont 10%-ban többszörös családi 
halmozódás volt megfigyelhet . Az édesanyák fele túlsúlyos vagy elhízott, közel ¼.-ét élete során legalább 
egyszer kezelték thrombosisos megbetegedéssel és ¼.-nél diagnosztizálták a thrombosis génmutációját. A 
megkérdezettek körében a thrombosis el fordulása kapcsolatot mutatott a családban megjelen  véralvadási 
zavarral (p<0,05) és a válaszadók thrombosis kockázatát növel  génmutációjával (p<0,05). A thrombosis 
kialakulása növekedett az iskolai végzettség emelkedésével (p<0,05),  de már a lakóhellyel (p>0,05) és az 
életkorral (p>0,05) nem mutatott összefüggést. A véralvadási zavarok családban való el fordulása nem volt 
kapcsolatba hozható szociodemográfiai faktorokkal (lakóhely, iskolai végzettség) (p>0,05) és  a 
kórel zményben szerepl  génmutációval  sem (p>0,05). Következtetések: A véralvadási zavarok 
szempontjából a pozitív családi anamnesissel rendelkez k esetében kiemelten fontos a szülészn  thrombosis 
megel zésével, hajlamosító tényez ivel kapcsolatos preventív célú tanácsadása. Az egyéni 
egészségfejlesztés során az életmódbeli tényez k hangsúlyozása is elengedhetetlenül fontos, kiemelten a 
magasabb iskolai végzettség ek esetében a fizikailag aktívabb életmód növelése.  
 
Kulcsszavak: thrombosis, szociodemográfiai faktorok, pozitív családi anamnesis  
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Simon Judit1 
1Szombathely – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

INTENZÍV OSZTÁLYON FEKV  BETEGEK ALVÁS, PIHENÉS SZÜKSÉGLETÉNEK 
FELMÉRÉSE 

Célkit zés: Az elégtelen min ség  és mennyiség  alvás egy jellemz  probléma az ITO-n kezelt betegeknél. 
Célom kimutatni az alvás megváltozásának mértékét az ITO-ra kerüléskor; felmérni az alvást zavaró 
tényez ket, kapcsolatot keresni az alvás hosszának és min ségének változása és az ITO-n töltött ápolási 
napok száma, valamint az elhelyezés körülményei (egyágyas, többágyas kórterem) között. Adatok és 
módszerek: Kvantitatív megfigyeléses kutatás a nem gépi lélegeztetett, legalább két éjszakát az ITO-n 
töltött betegek körében. Az alvásmin ségét Groningen szubjektív alvásmin ségi skálával (GSQS), alvási 
hosszukat (AH) 1 óra felbontású alvási napló vezetésével; otthoni alvási min ségüket módosított Groningen 
kérd ívvel vizsgálom. Mintab 17.0 segítségével leíró statisztika mellett, Student-t, Mann-Whitney, 
ANOVA, 2 próbát, illetve Spearman korrelációt alkalmaztam (p<0,05) Eredmények: A vizsgálati minta 
(n=102), szignifikánsan rövidebb (p<0,001) és rosszabb min ség  alvást (GSQS átlag, p<0,001), (GSQS 
medián, p=0,0005) igazolódott az ITO-n mint otthon.  Az alvás az els  két éjszakán rosszabb volt, mint a 
harmadik napon (AH: F=2,39, p=0,039; GSQS: F=5,779, p=0,001). A 3. naptól az alvás nem különbözött az 
otthonitól (n=41, AH: p=0,061; GSQS: p=0,17). Korreláció a GSQS, AH és az ápolási hossz, alvási 
különbség a többágyas és az egyágyas kórterem között nem igazolódott (AH: p=0,565, GSQS: p=0,742). A 
betegek 5 jellemz  alvást zavaró tényez t azonosítottak: terápiás gépek zaja, fájdalom, m téti seb, fények, 
félelem. Következtetések: Az ITO-n kezelt lélegeztetésre nem szoruló betegek rosszabbul alszanak, mint 
otthonukban, jellemz en az els  két napon; majd azt követ en az alvásuk rendez dik. A rosszabb alvás 
hátterében nem a kórházi elhelyezés, hanem jellemz en m téti sebekkel összefügg  diszkomfort és 
fájdalom, a gépek zaja, fényhatások, illetve a félelem állnak. Ezen hatások együttes célzott csökkentése 
javasolható az ITO számára. 
 
Kulcsszavak: intenzív, alvásmin ség, Groningen  
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Skita Bianka1 
1Pécs - ápolás és betegellátás BSc - dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

EDZÉS UTÁNI INTENZÍV ÉHSÉGÉRZET VIZSGÁLATA VÍZI SPORTOLÓK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Az úszók körében ismeret az edzés után kialakuló úgynevezett „farkaséhség" állapota. A 
kutatási eredmények ellentmondásosak az edzés utáni éhség témakörében. A dolgozat célja az volt, hogy 
felmérjem a sportolás után kialakuló farkaséhség el fordulását és mértékét a versenyszer en sportolók és 
rekreációs szinten sportolók körében, attól függ en, hogy vízben vagy szárazföldön végzik a 
sporttevékenységet. Felmértük továbbá a résztvev k edzés utáni étel preferenciáit, és a sportital hatását is 
vizsgáltuk az edzés utáni éhségérzet kialakulására. Ezen kívül kíváncsiak voltunk arra, hogy a sportolók 
változtatnak szokásos étrendjükben a farkaséhség elkerülésére. Adatok és módszerek: A felmérés 
prospektív, keresztmetszeti és kvalitatív volt. Véletlenszer  mintavétel szerint történt a sportolók 
beválasztása. Saját szerkesztés  kérd ívet töltöttek ki a résztvev k, önkéntes alapon, az interneten keresztül, 
anonim módon, 2017 nyarán. Kizárási kritérium volt olyan készítmény fogyasztása, amely hatással lehet az 
éhségérzetre. A kérd ívet 140-en töltötték ki, a végs  elemszámunk 138 lett (n=138). Elemzéseinket 
varianciaanalízissel, khi-négyzet próbával, t-próbával, páros összehasonlítással végeztük, amelyeket SPSS 
szoftver 22.0 verziójával végeztük. Eredmények: Eredményeink szerint, az edzés utáni intenzív éhségérzet 
csak attól függ, hogy az egyén milyen szinten sportol, a versenyszer en sportolók éhség mértéke nagyobb 
(p=0,002). Az éhségérzet edzés közben elnyomódik (p<0,001). Akik edzés el tt már éreztek éhséget azoknál 
nem mondható el, hogy az éhségérzet elnyomódik edzés alatt (p=0,449). A résztvev k edzés után nem 
kedvelnek más íz  ételeket, mint általában (p<0,001). A sportital nincs hatással erre az éhségre (p=0,509) 
.Következtetések: Felmérésünk alapján elmondható, hogy az edzés utáni „farkaséhség" állapot a vizes 
versenyszer en sportolók körében megjelenik, de nem egyedülálló, mert a szárazföldön versenyszer en 
sportolóknál is kialakuló jelenség. 
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Stajer Szindia1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

PÁRVÁLASZTÁSI SZOKÁSOK A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 

Célkit zés: A felgyorsult nemi érés hatására a serdül k életében egyre korábban kezd dik a párválasztás és 
a szexuális kapcsolatok létesítésének id szaka. A legtöbb fiatal nincs felkészülve a felel sségteljes 
párkapcsolatra és hiányos ismeretekkel rendelkezik a szexuális érintkezések terén. Jelen kutatás célja a 
középiskolások párválasztási szokásait befolyásoló tényez k feltárása, fogamzásgátlási ismereteik 
vizsgálata, valamint a közösségi oldalak szerepe és hogy a szüzesség, mint érték szerepel-e az 
értékrendjükben. Adatok és módszerek: A kvantitatív, keresztmetszeti kutatáshoz saját szerkesztés , 
önkitölt s kérd ívvel történt az adatgy jtés. Középiskolások által használt csoportokban tettem közzé 
Google docs segítségével készült kérd ívem linkjét, melyet 2017 decembere és 2018 februárja között 
töltöttek ki a diákok. A mintában 168 14-20 év közötti fiatal vett részt. Az adatok elemzése SPSS for 
Windows 13.0 és Microsoft Office of Excel statisztikai programok segítségével készültek. A változók 
közötti összefüggések vizsgálatát Khi- négyzet próbával és Fisher’s Exact-tel végeztem. Eredmények: A 
küls  jellemvonások mindkét nem számára lényeges befolyásoló tényez k, ugyanakkor a fiúk körében 
(p=0,007) determinánsabb. Azon elgondolásom, hogy a lányok számára meghatározóbbak a bels  értékek 
nem igazolódott, hiszen azt az eredményt kaptam, hogy mindkét nem számára ez egyaránt fontos (p=0,221). 
Megmutatkozott, hogy a fiúk el nyben részesítik az online ismerkedést, a lányokkal ellentétben (p=0,001). 
A diákok lakóhelye és a fogamzásgátlási ismeretek között nincs szignifikáns kapcsolat (p=0,151). Az iskola 
típusa és a szül kt l kapott felvilágosítás között nem mutatkozott összefüggés (p=0,087). A lányoknak 
fontosabb érték a szüzesség (p=0,028). A szórakozóhelyen ismeretséget kötött diákoknak, nem volt tervezett 
az els  szexuális együttlétük (p=0,001). Következtetések: A hatékonyabb és jól megszervezett iskolai 
felvilágosító programokra, valamint a jól m köd  harmonikus családi mili  által kapott nevelésre, szül i 
bánásmódra nagyobb hangsúlyt kell fektetni. 
 
Kulcsszavak: párválasztás, serdül kor, szexuális ismeretek, online ismerkedés  
 
Ipolyi Dóra1  
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
Tanszék 
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Stark Szabina1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

VÉNÁS ÉRTORNA HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA VÉNÁS ÁRAMLÁSI SEBESSÉG 
FÜGGVÉNYÉBEN TERHES ÉS NEM TERHES N K KÖRÉBEN 

Célkit zés: A kismamák 5-10%-ánál alakul ki vénás elégtelenség, ebb l 66%-nál jelentkeznek olyan 
tünetek, mint alsó végtagi fájdalom, görcs, duzzanat és viszketés. A vénás trombózis kockázata terhes n k 
körében körülbelül négyszer nagyobb ugyanazon korú nem várandós n khöz képest. A egyik legfontosabb 
thromboembolia profilaktikus módszer a vénás értorna, melynek a vénás áramlási sebességre kifejtett hatása 
kevésbé vizsgált terület. Célunk volt megvizsgálni, hogy a terhesség alatti testsúlynövekedés mértéke, 
valamint a nem terhes n knél a magas BMI érték további kockázatot jelent-e a vénás áramlás sebességnek 
lassulása szempontjából. Célunk volt megvizsgálni a vénás értorna hatékonyságát terhes és nem terhes n k 
körében a vénás áramlási csúcssebesség (VÁCSS) függvényében. Célunk volt megvizsgálni, hogy van-e 
szignifikáns különbség a csoportok között a nyugalmi és a torna után mért értékek tekintetében. Adatok és 
módszerek: Keresztmetszeti kutatásunkba nem véletlenszer  mintaválasztással 21 n  (10 terhes, 11 nem 
terhes n ) VÁCSS-ének változását mértük a vena femoralison HADECO BIOP ES – 100V II típusú Doppler 
ultrahang készülékkel, 8 MHz-es fejjel. A méréseket közvetlenül vénás értorna el tt és után végeztük. A 
vizsgálat el tt egy saját készítés  kérd ívet is kitöltöttek a vizsgáltak. Statisztikai számításokhoz Microsoft 
Office Excel 2007-es verzióját használtuk. Kétmintás t-próbát, korrelációanalízist, regresszió analízist és 
leíró statisztikát alkalmaztunk. A szignifikancia értéke p<0,05. Eredmények: Szignifikáns (p=0,002) 
kapcsolatot találtunk a nyugalmi VÁCSS és a BMI érték között nem terhes n k esetében. Terhes n knél a 
terhesség alatti súlygyarapodás és a nyugalmi VÁCSS között is szignifikáns (p<0,001) kapcsolatot találtunk. 
A vénás értorna szignifikánsan növelte a VÁCSS értékét mind a terhes (p=0,001), mind a nem terhes n k 
(p=0,001) körében. A terhes n k nyugalmi VÁCSS-e szignifikánsan alacsonyabb (p=0,004) a nem terhes 

knél mért értékekhez képest. Közvetlenül vénás értorna után is szignifikánsan alacsonyabb (p=0,008) a 
terhes n k VÁCSS-e a nem terhes társaikhoz képest. Következtetések: A vénás értorna megfelel  eszköze a 
thromboembolia profilaxisnak terhes és nem terhes n k körében, mivel jelent sen növeli a vénás áramlási 
csúcssebesség értékét. 
 
Kulcsszavak: terhesség, profilaxis, trombózis, vénás értorna  
 
Szilágyi Brigitta1, Sekk Patrícia2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet  
2Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 
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Susóczki Vivien1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló 8 évfolyam, nappali munkarend 

A VÉRADÁSSAL KAPCSOLATOS ATTIT D A MAGYAR LAKOSSÁG KÖRÉBEN 

Célkit zés: A véradományozás gyakoriságának, és a véradással kapcsolatos attit d a növeléséhez a 
nagyszámú tevékenységekkel szemben mégis csökken  tendenciát mutat a vérkészítmények száma. Az 
Egészségtudományi Kar hallgató között vizsgáltuk a véradással kapcsolatos tudásszintet és attit döt. 
Adatok és módszerek: A nem véletlenszer , keresztmetszeti, kényelmi technikával a célcsoportot az ápoló, 
gyógytornász, ment tiszt és dietetikus hallgatók alkották (n=105).  Az adatok gy jtése, anonim, önkitölt s 
kérd ívvel történt. A kérd ív 26 kérdést tartalmazott: szociodemográfiai értékek, ismeretszint, motiváció, 
távolmaradás okai és egy 27 változós likert skálát (1-5) is, mely a motiváció megítélését szolgálta. Az 
adatokat Microsoft Office Excel és IMB SPSS 22 szoftverprogrammal és leíró statisztika módszerrel 
elemeztük. Khi-négyzet próbát használtuk. A p értéket <0,05 tekintjük szignifikánsnak. Két változó közti 
összefüggés megállapítására korrelációszámítást végeztünk. Eredmények: A kitölt k 65%-a (n=68) n , míg 
35%-a (n=37) férfi. Az átlagéletkor 21 év (SD: 1,68, medián:20 év, módusz:21 év). A legfiatalabb 18, a 
legid sebb válaszadó 26 éves. Mind a négy szakirányon magas volt véradás hajlandósága (<80%). Az 
ápolók körében volt a legmagasabb, a legalacsonyabb a dietetikusoké volt.  57,14% (n=60) adott már vért, 
míg 42,86% (n=45) soha nem adott vért.  A távolmaradás legf bb okai az „alacsony testsúly” (42% n=19), 
„id hiány” (42%, n=19) és a „félelem a fájdalomtól” (40%, n=18) voltak. Szignifikáns eltérés volt a 
véradóknál, akik rosszullétet tapasztaltak a véradás során (p=0,000). Egybevetve leírhatjuk a véradási 
aktivitás visszaesését, akik rosszullétet tapasztaltak a korábbi donáció során. Következtetések: Javasoljuk 
felhívni a figyelmet a képzéseken, esetleges versenyeken való részvételre a véradási szokások és attit d 
további növelése érdekében. 
 
Kulcsszavak: véradás, vér, önkéntes, adományozás, hallgató, véradással kapcsolatos attit d, 
véradományozási aktivitás  
 
Karamánné dr. Pakai Annamária1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
Tanszék 
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Süt  Evelin1 
1Szombathely – csecsem - és kisgyermeknevel  BA – III. évfolyam, nappali munkarend 

AGRESSZIÓ ÓVODÁSKORBAN 

Célkit zés: Az agresszív viselkedés már az óvodás gyerekeknél is megfigyelhet  jelenség, amivel 
feltétlenül foglalkozni kell. Kutatásommal óvodások körében megjelen  agresszió gyakoriságát, 
megnyilvánulási formáit, kialakulásának néhány háttértényez jét térképeztem fel. Adatok és módszerek: 
Keresztmetszeti, kvantitatív, kvalitatív kutatásomat 2017-ben Körmenden és Csákánydoroszlóban végeztem, 
nem valószín ségi, kényelmi mintavétellel a 3-6 éves gyerekek szüleinek saját szerkesztés  kérd ívvel 
(n=93), melynek kérdései az agresszió típusaira, gyakoriságára, Tv nézési szokásokra, a nevelés néhány 
aspektusára vonatkoztak, továbbá megfigyelést és interjút alkalmaztam Az adatok elemzéséhez leíró 
statisztikát, két változó összefüggéseinek megállapítására 2 próbát és T-próbát alkalmaztam (p <0,05). 
Eredmények: A gyermekek 5,4%-a mondható agresszívnek az óvodában. Az egyke gyermekek 
tendenciájában magasabb arányban bántalmazzák társaikat az óvodában. Az agresszió aránya azok körében 
is magasabb, akiket otthon büntetnek, de nem szignifikáns.  A gyermek óvodában tanúsított agresszív 
megnyilvánulásait befolyásolja kedvenc meseh sük jellege (p=0,02). Azok a gyermekek nagyobb 
mértékben mutatnak agresszivitást, akiknek a kedvenc meseh sük agresszív jelleg . A szül k iskolai 
végzettsége szerint nincs lényeges különbség. Nemek tekintetében a legnagyobb különbséget a 
testvérbántalmazásnál tapasztaltam (p=0,09). A fizikai agresszió a megfigyelésem alapján csak a fiúkra 
jellemz , a verbális agresszió egy lányra volt jellemz . Következtetések: Az óvodáskori agressziót számos 
tényez  befolyásolhatja, ami ráadásul nehezen kutatható.  Az agresszió kialakulása több küls  tényez re 
vezethet  vissza, mint például a szül k iskolai végzettsége, testvér léte, illetve nem léte, a média hatása. 
Olyan nyilvánvalónak t  szül i magatartás, mint a gyakori büntetés sincs összefüggésben az 
agresszivitással. 
 
Kulcsszavak: agresszió, óvodáskor, nevelési stílus, nemek, testvér, meseh s  
 
Dr. Benk  Brigitta1 
1PTE ETK Sürg sségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Klinikai Koordinációs és Neveléstudományi 
Tanszék 
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Szabó Klaudia1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, nappali 
munkarend 

A SZEXUÁLIS ÚTON TERJED  BETEGSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ISMERETEK 
KÖZÉPISKOLÁSOK KÖRÉBEN 

Célkit zés: A szexuális úton terjed  betegségek az egyik legfontosabb népegészségügyi problémát jelentik 
a fejlett és a fejl  országokban egyaránt, dönt en a 14-23 éves korosztályt érintve. Kutatásunk célja 
feltárni a középiskolások fogamzásgátlásra és nemi úton terjed  betegségekre vonatkozó ismereteit, a 
középiskolai szexuális egészségnevelés hatékonyságát, a megel zésre irányuló gyakorlat megvalósulását. 
Adatok és módszerek: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat 2017. március 1. és április 31. között, nem 
véletlenszer  mintavételi módszerrel kiválasztott 14-18 éves, Kaposváron Noszlopy Gáspár Közgazdasági 
Szakgimnáziumban tanulók körében történt (n=209). Saját szerkesztés , önkitölt s kérd ív kérdéscsoportjai: 
szocio-demográfiai adatok, szexuális úton terjed  betegségekkel kapcsolatos ismeretek, információforrások, 
óvszerhasználat, higiénés gyakorlat és szexuális életre vonatkozó kérdések. Leíró statisztikai elemzés 
mellett, 2-próba, t-próbát alkalmaztunk MS Excel program felhasználásával (p<0,05). Eredmények: A 
szexuális úton terjed  fert zésekkel kapcsolatos összesített ismeretszint a válaszadók 56%-nak nem 
megfelel  - a tüneteket 95% a terjedési módot 84%, a HPV-t 56%-uk nem ismerte. Akiknek hiányos az 
ismeretszintjük els sorban az internetr l tájékozódnak (p=0,012). A legf bb információforrás az internet 
(68%), a lányok esetében a családtag (p=0,003). A védekezési módszereket és a hajlamosító tényez ket 
inkább a 18-19 évesek ismerték (p=0,002). A higiénés gyakorlat többségében megfelel  volt. 
Következtetések: A kutatás eredményei rávilágítottak az iskolai szexedukációs programok elégtelen 
hatásfokára. A középiskolai közösségi egészségfejlesztési színtérnek fontos szerepe lenne a biztonságos 
szexuális magatartás, a harmonikus párkapcsolat és a szexuális úton terjed  betegségekkel kapcsolatos 
ismeretek megalapozásában. Különösen fontos szerepe lenne e területen a kortárs segít knek. 
 
Kulcsszavak: középiskolások, nemi úton terjed  betegségek, kockázatos nemi magatartás  
 
Horváthné Kívés Zsuzsanna1  
1PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

156 

Szabó Tamás1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

ELHÚZÓDÓ VÁLLFÁJDALOMMAL RENDELKEZ  SPORTOLÓK VIZSGÁLATA ALAPJÁN 
ÖSSZEÁLLÍTOTT CÉLZOTT MOZGÁSPROGRAM HATÉKONYSÁGA 

Célkit zés: Kutatásunkban elhúzódó vállfájdalommal rendelkez  dobó sportolókat vizsgáltunk és 
kezeltünk. Célunk volt a vizsgálatok alapján összeállítani egy olyan célzott mozgásprogramot, amely 
csökkenti a páciensek panaszait. Adatok és módszerek: Kutatásunkat a PTE ETK Zalaegerszegi Képzési 
Központjában végeztük. A vizsgálatba 9 elhúzódó vállfájdalommal rendelkez  sportolót választottunk be. 
Vizsgáltuk a vállízület passzív mozgásterjedelmét, a scapulát stabilizáló izmok erejét, a lumbális motoros 
kontrollt és a vállfájdalom mértékét Vizuál Analóg Skálán. Kizártuk a traumás eredet  vállfájdalommal 
rendelkez  alanyokat, illetve azokat, akik nem teljesítették a tréning 80%-át. A statisztikai elemzést az IBM 
SPSS 20.0-s verziójával végeztük. Eredmények: A tréning végére a dobó (p=0,002) és nem dobó kar 
(p=0,011) berotációs mozgástartománya szignifikánsan növekedett, az érintett oldal teljes 
mozgástartománya (p=0,03) és a lumbális motoros kontroll is szignifikáns (p=0,02) javulást mutatott. A m. 
trapesius pars ascedens a tréning el tt az érintett oldalon szignifikánsan gyengébbnek bizonyult (p=0,022). 
A tréning végére a dobó (p<0,001) és a nem dobó kar (p=0,015) egyaránt szignifikáns er södést mutatott. A 
m. serratus anterior izomereje is a tréning végére szignifikáns javulást mutatott mindkét oldalon (p=0,034; 
p=0,015). A sportolók vállfájdalma a mozgásprogram után szignifikánsan csökkent (p=0,001). 
Következtetések: Az elért eredmények alapján elmondható, hogy a dobó sportolók elhúzódó vállfájdalmára 
összeállított kezelési protokollnál kulcsfontosságú a core izmok er sítése mellett a scapulát stabilizáló 
izmok balanszának és a vállízületi mozgástartománynak a helyreállítása. Mindezen belül kiemelt szerepet 
kell, hogy kapjon a m. trapesius pars ascendens er sítése és a posterior capsula nyújtása. 
 
Kulcsszavak: vállfájdalom, GIRD, impingement, scapula stabilizátorok, dobó sportolók, vállfájdalom  
 
Káli-Lukács Éva1  
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Fizioterápiás Tanszék 
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Szalkai Klaudia1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

KÜLÖNBÖZ  ZÖLD KÁVÉK ÉS ZÖLD TEÁK ANTIOXIDÁNS TARTALMÁNAK 
VIZSGÁLATA KROMATOGRÁFIÁS MÓDSZEREKKEL 

Célkit zés: A mai tudomány érdekl dést mutat az antioxidánsok iránt, melyek jótékony hatással vannak az 
emberi szervezetre. A zöld kávékban, illetve zöld teákban számos antioxidáns tulajdonsággal rendelkez  
vegyület megtalálható. Célom a zöld teákban el forduló epigallokatekin-3-gallát (EGCG) és a zöld 
kávékban fellelhet  klorogénsav (CGA) vizsgálata volt. Adatok és módszerek: Négy különböz  cég által 
forgalmazott szálas zöld teát és öt különböz  földrajzi területr l származó arabica fajtájú zöld kávét 
vizsgáltam. Különböz  meghatározási, mintael készítési módszereket alkalmaztam. Méréseimet LKB típusú 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás készüléken (HPLC) végeztem. Statisztikai módszerekként 
egytényez s varianciaanalízist, kétmintás független t-próbát és kétmintás párosított t-próbát alkalmaztam. 
Eredmények: Sikeresen detektáltam a zöld teákban el forduló EGCG-t mind forrázat készítésekor, mind 
hidegáztatás során. Az egyes teaminták különböz  kezeléssel készült oldatainak eredményeit kétmintás 
független t-próbákkal hasonlítottam össze. Ezek alapján megállapítható, hogy vannak olyan teák, 
amelyeknél a kétféle kivonat EGCG tartalma szignifikánsan eltér. Kutatásom második részében sikeresen 
detektáltam a zöld kávékban el forduló klorogénsavat. A zöld kávé rleményeket különböz  h hatásoknak 
vetettem alá. Els ként  180 °C-on, majd 200 °C-on pörköltem az rleményeket 20 percen keresztül. A 
kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a kávék CGA tartalma a pörkölés hatására csökkent. 
Következtetések: A zöld teák elkészítési módszere befolyásolja az EGCG tartalmukat. Hideg áztatás után 
szignifikánsan több EGCG található a zöld tea kivonatokban, mint forrázás után. Ez alapján érdemes lenne a 
köztudatban jobban elterjeszteni és elfogadtatni ezt a fajta elkészítési módszert. A kapott eredmények 
alapján elmondható, hogy a zöld kávék klorogénsav tartalma pörkölés hatására csökken. Ez a csökkenés 180 
°C-on még nem mindegyik minta esetén szignifikáns, viszont 200 °C-os pörkölés esetén már mindegyik 
kávéminta CGA tartalma szignifikánsan csökkent. A klorogénsav er s antioxidáns sajátossága miatt fontos 
lenne Magyarországon népszer síteni a zöld illetve a világos pörkölés  kávékból készült italok fogyasztását. 
 
Kulcsszavak: zöld tea, zöld kávé, epigallokatekin-3-gallát, klorogénsav, antioxidáns, HPLC  
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Székely Andrea1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

SZÉRUM ELEKTROFORÉZIS VIZSGÁLAT ÉS IMMUNFIXÁCIÓ MONOKLONÁLIS 
GAMMOPÁTIÁHOZ TÁRSULÓ VESEBETEGSÉGBEN 

Célkit zés: Vizsgálatom célja myeloma multiplexes betegeknél nézni, hogy a vesekárosodást kiváltó 
paraprotein típusa, min sége korrelál-e veseérintettséggel. Emellett vizsgálni, hogy a vese érintettség 
befolyásolja-e a terápia hatékonyságát és annak kimenetelét. 
Hipotéziseim: 

 Csak könny láncot szekretáló myeloma multiplexnél nagyobb gyakorisággal fordul el  
veseérintettség. 

 Veseérintettséggel járó állapotok kevésbé eredményesen kezelhet k. 
Adatok és módszerek: Retrospektív kutatást végeztem. 69 f s esetcsoport a Kaposi Mór Oktató Kórház 
Hematológiai szakambulanciáján 2012-2017 között megjelent, monoklonális gammopátiával felvett 
betegek. Beválasztási kritérium volt a monoklonális gammopátia, nem volt kizárási kritérium. Az életkora 
független változó, a kappa/lambda láncok, az M-komponens, a szérum kreatinin függ  változó. A 
vesefunkció vizsgálatára a karbamid, kreatinin és a GFR értékét néztem. Az adatok elemzését normál 
eloszlással, Microsoft Excel és SPSS-ben T-próbával, leíró statisztikával, khí-négyzet próbával végeztem. 
Eredmények: 11 betegnél súlyos szervi funkciókárosodás, 8 esetben stabil betegség az els vonalbeli 
kezelés eredményeként. A többi esetben a szervifunkció és a terápiára adott válasz eltér . SPSS-ben 
párosított T-próbával kimutatható összefüggés a betegek stádiuma és az M-komponens szint között. 
Elmondható az összefüggés.  22 esetben a vizelet könny láncokat, azoknak arányát hoztuk összefüggésbe a 
GFR-el. A kappa könny láncok és a GFR érték szignifikanciája 0,15, a lambda könny láncok és a GFR 
0,08, a könny láncok arányának és a GFR 0,29. Nem mondható ki szignifiáns kapcsolat. Következtetések: 
A monoklonális gammopátiák genetikai háttere nem teljesen tisztázott. Az elektroforézis és az 
immunfixáció eredményes, de sok esetben kés n derül fény a társbetegségekre. A veseérintettség az esetek 
felénél jelen van, ennek mérhet  paramétere a GFR és a vizeletben megjelen  könny láncok. 
Veseérintettségben a betegek dialízisre kerülnek, ezek az esetek nehezebben kezelhet k. A diagnózis helyes 
felállításával és megfelel  stádiumba történ  besorolással, valamint a jól megválasztott kezelési eljárással a 
túlélés elérheti a 10 évet is.  
 
Kulcsszavak: monoklonális gammopátia, myeloma multiplex, kappa/lambda könny lánc, veseérintettség  
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Szita Evelin1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

2D-2D ÉS 3D KÉPALKOTÁS PONTOSSÁGÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA FEJ-NYAKI 
DAGANATOS BETEGEK ONLINE IGRT SUGÁRKEZELÉSE ESETÉN 

Célkit zés: Célunk, hogy összehasonlítsuk a fej-nyak tumoros betegek on-line IGRT alapú besugárzása 
során a CBCT és kV-MV képalkotó modalitásokat. Vizsgáltuk a beállítási hibát, az alkalmazandó mozgási 
biztonsági margót, a képalkotási- és a hiba-meghatározási id t, illetve a képalkotási dózisokat. Adatok és 
módszerek: Összesen 8, fej-nyak daganatos beteg elektív mez jénél végeztünk vizsgálatot, összesen 73 Kv-
MV pár és 73 CBCT felvételt készítettünk. Három transzlációs irányban csont alapú manuális 
regisztrációval meghatároztuk a beállítási hibát és kiszámítottuk a vektoriális eltérést. Az összehasonlítást 
normalitás-vizsgálat és F-próbát követ en kétmintás T-próbával végeztük (p<0,05 szinten). Van Herk 
képlete alapján számítottuk ki a céltérfogat-meghatározáskor használandó beállítási biztonsági margó 
nagyságát. Megmértük a képalkotáshoz és a beállítási hiba meghatározáshoz szükséges id ket. Szakirodalmi 
adatok alapján becsültük a képalkotási dózisokat Eredmények: Statisztikailag szignifikáns eltérést az Kv-
MV és CBCT által adott beállítási hiba eredmények között nem találtunk (VRT: 0,5 mm SD=1,9 vs. 0,4 mm 
SD=2,1 p=0,371; LNG: 0,2 mm SD=2,2 vs. -0,1 mm SD=2,2 p=0,188; LAT: 0,2 mm SD=2,2 vs. 0,3 mm 
SD=2,1 p=0,41). A számított biztonsági margók VRT: 2,7 mm vs. 2,5 mm; LNG: 2,1 mm vs. 1,3 mm; LAT: 
2,2 mm vs. 2,3 mm; R 9,3 mm vs. 9,6 mm. A képalkotáshoz szükséges id k átlagosan 0,65 perc (Kv-MV) 
vs. 2,29 perc (CBCT). A beállítási hiba meghatározáshoz szükséges id  mindkét képalkotónál átlagosan 
2,41 perc. A becsült képalkotási dózisok frakciónként és betegenként 6,88 mGy (Kv-MV) vs. 17,2 mGy 
(CBCT). Következtetések: Fej-nyak daganatos betegeknél csontregisztrációt használva a transzlációs hiba-
meghatározás kV-MV és CBCT alapján hasonló eredményre vezet. 3 mm beállítási margó használata 
minden irányban kielégít . A képalkotási id  alacsonyabb kV-MV esetén, dózisban nincs jelent s 
különbség. Általánosan a CBCT használata javasolt. A kV-MV akkor jelent alternatívát, ha a képalkotási id  
rövidítése szükséges. 
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Szmodics Veronika1 
1Pécs - fizioterápia MSc – I. évfolyam, levelez  munkarend 

PREVENTÍV MOZGÁSPROGRAM HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA UTÁNPÓTLÁS 
KORÚ N I KÉZILABDÁZÓK KÖRÉBEN 

Célkit zés: Kutatásunk célja volt vizsgálni a n i kézilabdázók körében alkalmazott neuromuszkuláris 
tréningprogram hatékonyságát, valamint az ismételt jelleggel végzett edzésprogram hatását összehasonlítani 
a korábban végzett tréning eredményeivel, emellett a neuromuszkuláris tréningprogram és a törzsizom-
er sít  gyakorlatokkal kiegészített preventív edzésprogram hatásának összehasonlítása. Adatok és 
módszerek: A vizsgálat 2016. július és 2018. február között zajlott. A minta elemszáma 26 f  volt (n=26), 2 
csoportba osztottuk be ket: a neuromuszkuláris tréning csoportba (N) 12 f , a neuromuszkuláris-core 
tréning csoportba (NC) 14 f  tartozott. A képességek felmérésére Flamingó tesztet, Star Excursion Balance 
Test-et (SEBT), Y-Balance tesztet, Plank,- valamint Side Plank tesztet alkalmaztunk. Az eredmények 
értékeléséhez párosított T-próbát, kétmintás T-próbát, Mann-Whitney tesztet és leíró statisztikát 
használtunk. Eredmények: Az I. tréning hatására minden változó esetében szignifikáns javulás volt 
(p<0,05), kivéve a bal alsó végtag SEBT-nél az anterior (p=0,054), és az anteromedial (p=0,096) irányt. A 
II. tréningnél mindkét csoportnál az összes vizsgált változó esetében szignifikáns javulás következett be 
(p<0,05). Az N csoport el mérései részben, de nem szignifikáns mértékben (p>0,05) visszaesést mutattak a 
tavalyi eredményekhez képest. Az N csoport tagjai a vizsgált változók többségében jobb eredményeket értek 
el a II. tréning el mérései során, mint az NC csoport tagjai. Az NC csoport esetében nagyobb mérték  
javulás történt a II. tréning során, mint az N csoportnál. Az N csoport esetében bár kisebb mérték , de 
további szignifikáns javulás (p<0,05) történt az egy év elteltével megismételt tréning hatására. 
Következtetések: Az általunk alkalmazott 6 hetes neuromuszkuláris edzésprogram alkalmas az egyensúly, 
az ízületi stabilitás és a törzsizomer  fejlesztésére, az egy év elteltével megismételt tréning pedig még 
további javulást eredményez. A törzsizom er sít  gyakorlatokkal kiegészített tréning még 
eredményesebbnek tekinthet , hatására nagyobb mértékben növekszik a neuromuszkuláris kontroll.  
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Theisz Flóra1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

VÉD I MÉHNYAKSZ RÉSSEL KAPCSOLATOS ISMERETEK ÉS ATTIT DÖK 

Célkit zés: A méhnyakrák világszerte a vezet  halálokok között szerepel. Magyarországon kiemelked  a 
halálos kimenetel  esetek el fordulása. A sz réseken való alacsony részvétel orvoslására, 2018-ban 
országszerte elérhet vé válik a véd k által végzett méhnyaksz rés. A graduális képzésbe a 2014/2015-ös 
évfolyamtól beépült. Vizsgálatom célja felmérni a n k méhnyakrákkal kapcsolatos ismereti szintjét a sz rési 
hajlandóságot, a részvételt befolyásoló tényez ket és a véd i sz réshez való hozzáállást. Adatok és 
módszerek: Célcsoportomon belül, kényelmi mintavétellel, anonim adatgy jtés történt, online és papír 
alapon, saját szerkesztés  kérd ívvel. A vizsgálat célcsoportját 216 n  alkotta, akik 18-65 év közöttiék 
voltak. Kizárásra kerültek az egészségügyi végzettséggel rendelkez k és a méheltávolító m téten átesettek. 
Az elemzés 2-próbával, Fisher’s Exact teszttel történt. Eredmények: A méhnyakrák okára 63%, megel zés 
módjára 41%, kezdeti stádium tüneteire 52% adott helyes választ. A sz réssel kapcsolatosan 99% tudta, 
hogy kenetvétel történik, 98% helyesen válaszolt a vizsgálat ajánlott gyakoriságára. A sz rést végz  
szakemberként, szülész-n gyógyászt és véd t a válaszadók 41%-a jelölt. Szignifikánsan nagyobb 
arányban jelentek meg méhnyaksz résen a városban él k, mint a községekben él k (p=0,003). Az 
alacsonyan kvalifikált n k ritkábban jelentek meg a vizsgálatokon (p=0,005). A párkapcsolatban él k 
(p<0,001) nagyobb arányban vesznek részt méhnyaksz résen. A véd i sz rést számottev en többen 
vennék igénybe azok, akik a n gyógyász által végzett sz réseken kisebb gyakorisággal jelennek meg 
(p=0,003), valamint az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkez k (p=0,001). Következtetések: A n k 
ismeretei a méhnyaksz résr l megfelel , magáról a betegségr l kevesebb információval rendelkeznek. 
Alacsonyabb kvalitású n knél nagyobb számban jelennek meg a sz rést gátló tényez k. Ennek jelent ségét 
szélesebb kör  tájékoztatással csökkenteni lehetne. A véd i méhnyaksz rés lehet ségét els sorban az 
alacsonyabb iskolai végzettség ek, illetve a sz réseken ritkán, vagy még soha meg nem jelentek vennék 
igénybe. A véd i méhnyaksz rés bevezetése jó esélyt nyújt a n k számára, hogy egészségükért, életükért 
hatékonyan tegyenek. 
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Tiffán Annamaria1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A VÁLÁS OKAI, KÖVETKEZMÉNYEI – A GYERMEKKORI MINTA HATÁSA A 
FELN TTKORRA 

Célkit zés: 2016-ban a teljes válási arányszám 42%. Minden válás családi krízissel jár, mely rövidebb vagy 
hosszabb távon, a szerepek felborulásához vezethet. A vizsgálat célja megismerni a szül i váláskezelést és 
annak hatását a gyermekre. Továbbá célom volt a válást követ  apa-gyermek viszony feltérképezése, a válás 
következményeinek, valamint a váláskezelés és az iskolai végzettség összefüggésének megismerése.   
Adatok és módszerek: A kvantitatív keresztmetszeti, retrospektív kutatásomhoz a kérd ívek online 
kerültek megosztásra 2018. január 1-t l. A célcsoporton belül egyszeri, kényelmi mintavétel történt (n=280). 
Az adatok kiértékelése SPSS for Windows 13.0 és Microsoft Office Excel statisztikai programmal történt. A 
változók közötti összefüggések vizsgálatára, Khi-négyzet próba, Spearman-féle rangkorreláció és Fisher’s 
Exact Teszt készült. Eredmények: A válaszadók 46,4%-ának elváltak a szülei, 55,5% tartotta 
gyermekkorában boldognak szülei párkapcsolatát. A boldogtalan családi mili ben felnöv k, és az elvált 
szül k gyermekei szignifikánsan alacsonyabb számban kötnének házasságot (p=0,007; p=0,013). A válást 
követ en a gyermekek 66,6%-ának alakult ki tünete, a leggyakoribb az önbizalomhiány volt (33,3%). A 
megfelel  felvilágosítást nyújtó szül k gyermekeinek feldolgozási ideje, szignifikánsan rövidebb ideig 
tartott (p=0,035). A magasabb iskolai végzettséggel rendelkez k jelent sen több energiát fektettek 
gyermekeik pszichés védelmébe (p=0,023). Az elvált családban felnöv k szignifikánsan alacsonyabb 
számban maradnának benne rosszul m köd  párkapcsolatban (p=0,05). Következtetések: A válás családi 
krízissel jár, azonban megfelel  szül i kezelésmóddal a válás súlyos következményei csökkenthet k. A 
megfelel  szül i kommunikációval a válási gyászfolyamat segíthet , feldolgozási id  lerövidíthet . A 
gyermekkorban elsajátított minták hatásai meghatározóak, a szül k párkapcsolata befolyásolja a feln ttkori 
házasodási kedvet. A szül k egymás közötti viszonyának rendezése fontos a kedvez  szereptanulás miatt. A 
válás kezelésének min sége nagyban befolyásolja a gyermek további sorsát, ezért véd ként fontos a 
helyes konfliktuskezelést hangsúlyozni. 
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Tokodi Attila Csaba1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

INFÚZIÓS TERÁPIA-VIZUÁL PHLEBITIS SKÁLA ALKALMAZÁSA 

Célkit zés: Számos kutatás foglalkozik az infúziós terápia következtében kialakuló perifériás rövid kanül 
(PVC) okozta thrombophlebitis és ennek lehetséges megel zési protokolljával. Célunk, hogy a különböz  
klinikai osztályokon Visual Phlebitis Skála (VIS) nélkül felmérést végezzünk a pácienseknél a PVC 
behelyezését követ en phlebitis el fordulása kapcsán, továbbá a szakdolgozók ismereteit felmérjük az 
infúziós terápiával és a kanül-gondozással kapcsolatban. Adatok és módszerek: Kvalitatív, prospektív 
vizsgálat mely, 2018. 01.02 – 2018. 03. 10. között zajlott a PTE Klinikai Központjában. A kutatásba azon 
ápolók (n=34) kerültek be, akik érvényes m ködési engedéllyel rendelkeztek és nem álltak felmondás alatt. 
A páciensek részér l a nem 1 napos kezelésben részesül  PVC-vel rendelkez k voltak a vizsgálat alanyai 
(n=93). Kizárásra kerültek a legyengült immunitással rendelkez  betegek. A vizsgálat szóbeli oktatás el tti 
és utáni volt. A vizsgálatot saját szerkesztés  kérd ívvel és Ahlqvist, M. kutatási anyagának 1. sz. 
mellékletében található adatlappal végeztük. Statisztikai módszerek: leíró- (átlag, szórás, gyakoriság) és 
matematikai statisztika ( 2-próba, t-próba) (p<0,05). Használt szoftver: SPSSv22 Eredmények: Az 
injekciós port nyitott, vagy zárt állapota szignifikáns módon kapcsolatban állt a véna melletti köteges 
tapintat megjelenésével (p=0,05). Az ápolói oktatást követ en a korábbi eredményekhez képest 
szignifikánsan javultak a PVC behelyezési módját, indikációját tekintve (p<0,001), a PVC gondozása terén 
(p<0,001), valamint a phlebitis skála alkalmazásakor is (p<0,001) az eredmények. Következtetések: Az 
ápolók körében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az infúziós terápia és a PVC gondozási ismeretek 
elsajátítására, továbbá mindenképpen figyelmet kellene szentelni a phlebitis tüneteinek felismerésére és VIS 
bevezetésének szükségességére. 
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Tóth Anett Enik 1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

A DÓZISCSÖKKENTÉS LEHET SÉGEI CT KÉPALKOTÁS SORÁN ITERATÍV 
KÉPREKONSTRUKCIÓ ÉS AUTOMATIKUS DÓZIS MODULÁCIÓ ALKALMAZÁSÁVAL 

Célkit zés: Kutatásomban natív hasi CT vizsgálatok során az automatikus dózis moduláció keretein belül a 
referencia mAs csökkentésével a dózis redukálása volt a cél, az optimális képmin ség fenntartására pedig a 
SAFIRE iteratív algoritmust alkalmaztam. Adatok és módszerek: Kutatásomat 2018. március-áprilisában 
végeztem a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, 
Kutatási és Oktatási Központjában. Két sertés került vizsgálatra, ahol a következ  protokollokat 
alkalmaztam: A protokoll:210 mAs, 100 kV, filtered back projection (FBP); B protokoll:147 mAs, 100 kV, 
SAFIRE; C, D, E-protokoll:10-20-25%-kal (132 mAs, 118 mAs, 110 mAs) csökkentett referencia mAs, 
natív és csont optimalizáció, 100 kV, SAFIRE. 25%-os mAs csökkentés csak a második sertésnél történt. 
Kvantitatív vizsgálatot végeztem prospektív mintavétel keretében. A sugárterhelést az effektív dózis alapján 
becsültem meg. A kép min ségét a jel-zaj arány (SNR), a zaj szintjét pedig a standard deviáció (SD) alapján 
határoztam meg. A ROI-kat a májban és a bal vesében helyeztem el. A minta kis száma miatt statisztikai 
elemzésre nem volt lehet ség. Eredmények: A sugárterhelés nagysága átlagosan: A protokoll-1,50 mSv, B 
protokoll-1,24 mSv, C protokoll natív-1,13 mSv; csont-1,02 mSv, D protokoll, natív-1,01 mSv, csont-0,91 
mSv. Az E protokoll során leadott dózis nagysága 0,96 mSv natívra, 0,87 mSv csontra optimalizálva. A 
májban mért átlag SD/SNR értékek az A protokollnál 13,46 HU/3,82; B protokollnál 10,34 HU/4,76; C 
protokollnál natív-10,69 HU/4,32, csont-10,62 HU/4,74; D protokollnál natív-10,94 HU/4,28, csont-11,51 
HU/3,97; E protokollnál natív-13,12 HU/3,60, csont-12,11 HU/3,68. A bal vesében mért átlag SD/SNR 
értékek A protokollnál 13,04 HU/2,57; B protokollnál 12,55 HU/2,68; C protokollnál natív-10,62 HU/3,46, 
csont-11,55 HU/3,10; D protokoll natív-12,76 HU/3,36, csont-12,65 HU/3,18; E protokollnál natív-9,36 
HU/4,01, csont-9,83 HU/3,91. Következtetések: A referencia mAs értékek csökkentése arányos 
dóziscsökkenést eredményezett. Az egyes szövetekben a dóziscsökkentéssel arányosan emelkedett a zaj, 
illetve csökkent az SNR, de így sem haladtuk meg a gyári beállítással készült FBP képek zajszintjét. Mindez 
a SAFIRE m ködésének köszönhet , emiatt a kísérlet folytatásaként további dóziscsökkentésre nyílik 
lehet ség. 
 
Kulcsszavak: sugárdózis optimalizáció, iteratív képrekonstrukció, CT képmin ség  
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Tóth Bianka1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika IV. évfolyam, nappali munkarend 

A HEMOSZTÁZIS SZ TESZTJEIT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZ K 

Célkit zés: A hemosztázis klinikai rendellenességei a vezet  morbiditási és mortalitási okok közé tartoznak 
Magyarországon. Mivel az elmúlt két évtizedben az alvadásgátlás jelent ségének fokozódását 
tapasztalhattuk, ezért a hemosztázis laboratóriumi sz tesztek fontossága is felértékel dött. Ezen munka 
célja a hemosztázis sz tesztjeit befolyásoló preanalitikai tényez k laborparaméterekre gyakorolt hatásának 
vizsgálata. A kapott eredményekkel felhívjuk a figyelmet a hemosztázis tesztek preanalitikájának 
fontosságára. Adatok és módszerek: Méréseimet a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Központi 
Laboratóriumában végeztem, 2017. szeptember és 2018. február között. A mintákból (N=72) PI és APTI 
paramétereket határoztunk meg Sysmex CS 2100i koagulométer alkalmazásával. A minták beválasztási 
kritériumai: antikoaguláns terápiában nem részesül  betegek mintái, valamint antikoaguláns terápiában 
részesül  azon betegek véralvadásban gátolt mintái, melyek a terápiás tartományban voltak. Kizárási 
kritériumok: hemolizált, icterusos, lipémiás vérminta, illetve alvadt és nem megfelel  mennyiség  vérminta. 
Alkalmazott próbák: khi-négyzet próba és t-próba. Eredmények: Azoknál a mintáknál, ahol nem 
megfelel en történt a minta tárolása és szállítása, jelent s eltérések tapasztalhatóak. A PI 4 óra elteltével 
rövidebb lett, mint a kiindulási érték. A 37 Celsius fokon inkubált mintáknál az INR-értékekben szignifikáns 
csökkenést tapasztaltunk (p=6,19*10-11). Szobah mérsékleten tárolt mintáknál szintén szignifikáns volt a 
csökkenés (p=8,13*10-11). A h tött mintákban változtak legkevésbé az INR értékek. A változás itt nem volt 
szignifikáns (p=0,57). Az utaztatás is szignifikánsan befolyásolta a minták paramétereit (p=8,48*10-4). 
Következtetések: A levett minták h ben tárolva sokkal jobban meg rzik a valódiságukat, mint a 24 fokos 
szobah mérsékleten tárolt minták. Az utaztatott mintákban is történik változás szintén a h mérséklet 
hatására, de nem olyan mértékben, mint 37 Celsius fokon. Javasoljuk tehát, hogy a helyben levett mintákat, 
ha nincs lehet ségünk azonnal lemérni, rakjuk rögtön h be, mert a szobai h mérsékleten fals 
eredményekhez jutunk. Fontos tehát felhívni a figyelmet a preanalitika jelent ségére a laboratóriumi 
medicinában. 
 
Kulcsszavak: preanalitika, sz tesztek, INR, befolyásoló tényez k  
 
Császár Judit1, Nagy Abonyi Zoltán2 
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Tóth Judit1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus III. évfolyam, nappali munkarend 

GYÓGYNÖVÉNYEK KAROTINOID TARTALMÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Az eredményeink képet adnak a vizsgált növények karotinoid-tartalmáról és összetételér l. 
Ezenfelül összehasonlítjuk a különböz  területekr l begy jtött minták karotinoid tartalmát és összetételét. A 
vizsgálatban részt vev  gyógynövények a következ k: Ökörfarkkóró (Verbascum sp.), Curry (Helichrysum 
italicum), Örmény gyökér (Inula helenium), Közönséges galaj (Galium mollugo). Adatok és módszerek: 
Labor analitikai vizsgálat. Gyógynövények virágaiból extraktumok készítése. Extrakció és elszappanosítás 
után UV/VIS-spektroszkópia segítségével meghatározzuk az összkarotinoid-tartalmat. Az extraktum 
karotinoid összetételének meghatározását HPLC-DAD módszerrel végezzük el. Eredmények: Eddigi 
méréseink alapján a kutatás eredményei azt mutatták, hogy a különböz  gyógynövények sárga virágai 
teljesen különböz  összetétellel rendelkeznek. Amíg az ökörfarkkóró apoláros karotin szénhidrogéneket 
tartalmaz f  komponensként (p<0,05), addig a curry inkább poláros karotinoid-epoxidokat. A közönséges 
galaj f  komponense pedig egy hidroxi-karotinoid, a lutein. Következtetések: Várhatóan adatokat nyerünk 
arról, hogy melyik id szakban begy jtött mintákban magasabb karotinoid-tartalom. Összehasonlítást tudunk 
végezni az els  és a második mintavétel között. Képet kapunk a különböz  karotinoid kinyerési 
lehet ségekr l és a hatékonyabb begy jtési módszerekr l. A fenti módszerrel az extraktumok számos 
komponense azonosításra kerül. Az eredményekre támaszkodva számos új nem azonosított karotinoid 
izolálására is sor kerülhet, illetve tisztázódhat ezek szerkezete. A különböz  karotinoidok különböz  
biológiai tulajdonságokkal és kémiai stabilitással rendelkeznek, további vizsgálatok javasoltak. 
 
Kulcsszavak: karotinod, gyógynövény, HPLC-DAD, UV/VIS-spektroszkópia  
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Tütt  Ágnes1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  III. évfolyam, nappali munkarend 

A GESTATIÓS DIABETES MELLITUS SZÖV DMÉNYEINEK KOCKÁZATA ÉS HATÁSA A 
SZÜLÉS KIMENETELÉRE 

Célkit zés: Várandósság során az egyik leggyakrabban fellép  kórállapot a gestatiós diabetes mellitus 
(GDM), melynek jelent ségét hazánkban ~8%-os gyakorisága adja. Kutatásom célja annak feltárása, hogy a 
véd  munkája során miként tud hatékonyan közrem ködni a GDM megel zésében és a kisz rt esetek 
gondozásában. Adatok és módszerek: 2016-18 között 18 hónapon át 1005 várandós adatait elemeztem, 
akik orális glükóz tolerancia teszt (OGTT) elvégzése céljából jelentek meg a Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Terhespatológiai ambulanciáján. Közülük 182 eset kikérdezésére is sor került, akikb l eddig 
52 anya már megszült. A rögzített adatok voltak többek között: BMI, anya súlygyarapodása, laboratóriumi 
paraméterek, és a terhességet, szülést, újszülöttet érint  szöv dmények. Az eredmények feldolgozása során 
a GDM eseteket a negatív OGTT teszttel rendelkez  gravidákhoz (kontroll) hasonlítottam. Leíró statisztikát, 
Mann-Whitney U-, Khi2 tesztet alkalmaztam, az értékeket átlag±CI95% -ban adtam meg, Statistica for 
Windows Vers12 (StatSoft) program segítségével. Eredmények: A GDM gyakorisága 9,1% volt (91/1005). 
A két csoport közötti BMI értékek alig tértek el egymástól (p=0,34), a súlygyarapodás mértéke viszont 
szignifikánsan (p<0,001) alacsonyabb volt GDM-ben (10,0 CI: 8,8-11,3 vs. 14.9 CI: 12,9-16,9 kg). Már a 0. 
percben mért vércukor (4,1 CI: 4,0-4,2 vs. 3,9 CI: 3,8-3,9 mmol/l); cholesterin (5,4 CI:5,0-5,8 vs. 4,5 CI: 
4,4-4,7 mmol/l) és triglicerid (1,8 CI: 1,5-2,2 vs.1,2 CI: 1,09-1,38 mmol/l) szintek is szignifikánsan 
(p<0,001) magasabbak voltak GDM-ben a kontroll csoporthoz képest. A várandósság alatti, szülési és 
újszülöttben fellép  komplikációk tekintetében szignifikáns különbség a két csoport között nem igazolódott. 
Viszont, szülést követ  oxytocin kezelésre többen szorultak a GDM-csoportban a kontrollhoz képest (88% 
vs. 25%; p<0,001). Következtetések: Mivel már GDM-ben is megfigyelhet ek a metabolikus szindróma 
jelei, a véd nek nagy szerepe van primer prevenció szintjén a helyes táplálkozás és a mozgás 
testsúlykontrollban és anyagcserezavarok megel zésében betöltött szerepének hangsúlyozására. A véd  
feladata továbbá gyermekágyas látogatásai során a diabeteses anya fokozott megfigyelése az esetleges 
subinvolutio kisz rése érdekében. 
 
Kulcsszavak: gestatiós diabetes, OGTT, komplikációk  
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Vadas 0 Anikó1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – képalkotó diagnosztikai 
analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

ACUROS XB ÉS AAA DÓZISSZÁMÍTÁSI ALGORITMUSOK PONTOSSÁGÁNAK 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA SZTEREOTAXIÁS TÜD BESUGÁRZÁS ESETÉN 

Célkit zés: Tüd  sztereotaxiában a klinikai hatékonyság becslése érdekében fontos a céltérfogat 
ellátottságát és dózis homogenitását megvizsgálni. Anizotróp Analitikai Algoritmussal kiszámított tervek 
Acuros XB algoritmussal lettek újraszámítva, majd összehasonlítva. Adatok és módszerek: Összesen 10 
tüd  sztereotaxiás beteget vizsgáltam. Azokat a betegeket választottam be, akik tüd  tumorral rendelkeznek, 
és VMAT (Volumetric Arc Therapy) vagy Rapid Arc technikával kezeltek, valamint légzéskapuzott és ITV 
koncepció szerint összeállított felvétel is készült róluk. Kizárási kritérium, ha a beteg 3 vagy több 
céltérfogattal rendelkezett. Páros T-próbát és F-próbát, illetve leíró statisztikát alkalmaztam a különbségek 
felmérésének céljából. A független változó a használt dózisszámítási algoritmus, a függ  változó a 
rizikószervek dózisai, céltérfogat dózis homogenitása, a használt monitor egységek és a dózisszámítás ideje. 
A választott konfidencia intervallum p<0,05 volt. Eredmények: A minták normál eloszlásúnak és egyez  
szórásúnak bizonyultak. Szignifikáns különbséget találtunk az AAA és AXB algoritmusok között V95% 
esetén 98,36 (SD 2,02) vs. 96,98 (SD 2,60) p=0.018. PTV V98% esetében nem volt szignifikáns különbség: 
93,45 (SD 5,77) vs. 91,84 (SD 6,28) p=0,074. PTV V107% esetében szintén nem találtunk szignifikáns 
különbséget 45,62 (SD 36,95) vs 46,05 (SD 37,03) p=0,853. Szignifikánsan eltért gerincvel  dózis 
maximum értékei Dmax :11,31 (SD 4,64) vs 10,67 (SD 4,49) p=0,037. Szignifikáns különbséget találtunk a 
nyel cs  Dmax értékei esetében: 10,88 (SD 2,76) vs 10,44 (SD 2,92) p=0,014. Következtetések: A várható 
dózisszámítási id , AAA-val 20 perc, míg AXB esetében 10 percet vesz igénybe. A céltérfogatok során az 
AAA algoritmussal jobban közelítünk a V95 és V107-re vonatkoztatott ICRU50 homogenitási kritériumhoz. 
Az AXB algoritmus V95% esetében aluldozírozást tapasztaltunk. 
 
Kulcsszavak: Acuros XB, AAA, tüd  sztereotaxia, dózisszámítás  
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Vági Márton Zsolt1 
1Pécs – rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc – rekreációszervezés III. évfolyam, nappali munkarend 

MIÉRT BETEG A MAGYAR LABDARÚGÁS? 

Célkit zés: Kutatásom során megvizsgáltam, hogy a magyar labdarúgást körülvev  problémák pontosan 
honnan származnak, átfogó képet szerettem volna kapni a TAO-rendszer m ködésér l, magyar csapatok 
nemzetközi kupás szereplésér l, magyar játékosok helyzetér l a négy külföldi top ligát figyelembe véve, és 
ezt összehasonlítva a környékbeli országokkal, valamint megvizsgáltam, hogy mik azok az okok, amiért 
csökken a magyar bajnokság átlagnéz száma.  Adatok és módszerek: Vizsgálati anyag és módszer 
Vizsgálatunk egy kérd íves keresztmetszeti kutatás volt, amely egy saját szerkesztéstartalmazott. A 
kérd ívünk elején négy kérdéssel felmértük a vizsgálatban résztvev  személyek szocio-demográfiai 
jellemz it, amely így összesen 19 kérdést tartalmazott. A statisztikai elemzés módja Vizsgálatunk során 
kapott eredményeket a Microsoft Office Excel 2016-os verziójával, továbbá az International Business 
Machines, azaz az IBM SPSS hatvannégy bites operációs rendszerre fejlesztett statisztikai elemz program 
22-es verziójával végeztük. Statisztikát kereszttábla elemzéssel, khi négyzet próbával, valamint leíró 
statisztikával is készítettünk. Eredmények: Kutatásom során mélyinterjúnak hála átfogó képet kaptam a 
TAO-rendszerr l, kérd ívemnek köszönhet en releváns információkat szereztem a meccsre járási 
szokásokról, valamint adatokat kaptam a magyar csapatok nemzetközi szerepér l, az elmúlt éveket 
figyelembe véve.  Következtetések: Kutatásom során egyértelm  eredményeket kaptam, minden általam 
vizsgált szektorban, láthatóak a rendszer hibái, azok a problémák, amin feltétlenül változtatnia kellene az 
MLSZ-nek. Arra a következtetésre jutottam, hogy az emberek többsége még mindig szereti a labdarúgást, és 
érdekl dik iránta, ám különböz  okok miatt nem nézik meg él ben a bajnoki találkozókat. 
 
Kulcsszavak: labdarúgás, gazdaság, TAO, szurkolók, MLSZ  
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Vági Viktória1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász III. évfolyam, nappali munkarend 

A LUMBALIS MOTOROS KONTROLL ÉS A MEDENCEFENÉK IZOMZAT IZOMEREJÉNEK 
ÖSSZEFÜGGÉSE 

Célkit zés: Célunk a nullipara egyetemisták medencealapi izmainak (PFM) állapotfelmérése, kontrolljához 
szükséges tudásvizsgálata, valamint figyelmük felhívása a primer prevencióra a lumbális motoros kontroll 
(LMK) és a gátizmok ko-kontrakciójának elemzésével. Adatok és módszerek: Keresztmetszeti felméréssel 
vizsgáltunk 40 f  nullipara hallgatót. Kizártuk a 25 év feletti n ket, illetve azokat, akik már szültek. A 
vizsgálat helye a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központ labor 
terme volt, 2018. 02. 05-t l 2018. 03. 30-ig. Az adatgy jtéshez Neer és társai által kidolgozott kérd ívet 
egészítettük ki, illetve alkalmaztuk a FemiScant a gátizmok, a Stabilizert pedig a lumbális motoros kontroll 
mérésére. Az adatokat a SPSS 23.0 szoftverrel, regresszió analízissel és ANOVA analízissel értékeltük. 
Eredmények: Szignifikáns, közepes er sség  kapcsolatot találtunk háton és félig ül  helyzetben egyaránt a 
mindkét oldali LMK és a kontrakciómegtartás ideje (KMI), valamint a köhögésre való reakció két oldal 
közti különbsége (KK) esetén. Háton fekv  helyzetben a jobb (J) LMK – KMI esetén (p=0,044; r=0,329) 
11%; a bal (B) LMK – KMI-nél (p=0,032; r=0,348) 12% a két változó közti befolyás.  A J LMK – KK 
esetén (p=0,008; r=0,427) 18%; a B LMK – KK-nál szintén (p=0,008 r=0,425) 18% a két változó közti 
ráhatás. Szinte megegyez  kapcsolatot mutattak az eredmények félig ül  helyzetben is. A csoport 5 s-ig 
kitartott Aktív értéke átlagosan 23,38±11,39; míg a Lazításé 2,47±2,66 µV. A gyors kontrakciók Aktív 
értéke 23,33±15,93 µV. Az egyéni submaximális kontrakciót átlagosan 24,40±8,28 s-ig tudták kitartani. A 
gátizmok szimmetriája minden értéknél minimum 30% eltérést mutat. A J LMK értéke 36,56±5,73; a B 
LMK 36,45±6,12 Hgmm. Következtetések: Az alanyok gátizom állapota és tudása sem mondható 
elvárhatónak, melyek a kés bbiekben kockázati tényez i lehetnek az inkontinencia kialakulásának. A PFM 
és LMK közt kimutatott kapcsolat indirekt tréninggel segíthet a fejlesztésben és megel zésben. 
 
Kulcsszavak: medencefenék izmok, lumbalis motoros kontroll, primer prevenció  
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Vandlik Kitti1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

VENDÉGLÁTÁSBAN DOLGOZÓK EGÉSZSÉGMAGATARTÁSÁNAK ÉS 
TESTÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Az elhízás napjainkra egyre nagyobb problémát jelent világszerte. A kóros zsírszövet 
felhalmozódással járó állapot számos komoly betegség rizikófaktora is. A nem megfelel  testtömeg 
kialakulása jelent sen függ az életmódi tényez kt l, köztük a munkaid l is. Célunk volt megvizsgálni, 
hogy a változó munkarend, és a hosszú munkaid  miatt, a vendéglátás területein dolgozók mennyire 
képesek a megfelel  egészségmagatartáshoz szükséges tényez ket megvalósítani. Adatok és módszerek: A 
vizsgálatot Nyergesújfalu és környékén lév  azon vendéglátó egységekben dolgozók körében készítettük el, 
akik büfékben, pizzériákban, éttermekben végezték munkájukat. Nem véletlenszer  kényelmi mintavételi 
eljárást alkalmaztunk a kérd íves felmérés során (n=433), a testösszetétel mérés adatait (n=51) pedig 
hólabda módszerrel gy jtöttük össze. Elemzés során átlag, medián, szórás és khi négyzet próbát 
alkalmaztunk, amely során a szignifikancia értékét (p=0,05) határoztuk meg. Az Excel 2013 és SPSS 
statisztikai programot használtunk. Eredmények: Vizsgálati eredményeinkb l kit nik, hogy aki 8 óránál 
többet dolgozik, kevésbé végez rendszeres fizikai aktivitást (p=0,023). Arra is rámutattunk, hogy a cukros 
üdít k fogyasztása hatással van az egyes élelmiszerek (gyorséttermi ételek, házias ételek, teljes ki rlés , 
illetve fehérlisztb l készült termékek, pszeudogabona, nyers zöldség és gyümölcs, tojás és fehér hús) 
fogyasztására. Kutatásunk során kiderült, hogy az alacsonyabb iskolai végzettség  dolgozók kevésbé vannak 
tisztába az egészségmeg rzés szabályaival (p=0,010). A dolgozók egészségi állapotát nagymértékben 
befolyásolja a munkaid  (p=0,003), a rendszeres fizikai aktivitás hiánya (p=0,011), az anyagi helyzetük 
(p=0,014), és végül a BMI (p<0,001). Következtetések: A kapott eredmények alátámasztják, hogy 
munkaid  negatívan befolyásolja, mind a fizikai tevékenységeket, mind pedig az étkezési szokásokat. 
Emellett a cukros üdít ket fogyasztók körében gyakoribb a nagyobb energias ség  tápanyagok 
fogyasztása. Illetve az egészségi állapotot negatívan befolyásolja a magasabb munkaid , a fizikai aktivitás 
hiánya, az rossz anyagi körülmények és a magasabb BMI. 
 
Kulcsszavak: Egészségmagatartás, Egészséges táplálkozás, Váltott m szak  
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Varga Fanni1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

A HUMÁN ER FORRÁSOK SZEREPE ELS DLEGESEN A CSALÁD JELENT SÉGE, A 
FOGAMZÁSGÁTLÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK KÖZVETÍTÉSÉBEN 

Célkit zés: Kutatásom célja volt vizsgálni azt, hogy a serdül korban lév  diákok mennyire ismerik a 
fogamzásgátlás különböz  módszereit és erre a szül k nevelési stílusa milyen hatással lehet. Adatok és 
módszerek: Kutatásomat kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálattal végeztem, sümegi és zalaszentgróti 
gimnáziumban és egy szombathelyi szakgimnáziumban. Olyan serdül ket választottam be, nem 
véletlenszer , kényelmi mintavétellel, akik középfokú oktatásban vettek részt. Saját szerkesztés  
kérd ívemet 145 tanuló válaszolta meg. Az adatok elemzéséhez a Microsoft Excel 2007 programot 
használtam. Leíró statisztika mellett, két változó összefüggését Khi- négyzetpróbával vizsgáltam (p<0,05). 
Eredmények: A megkérdezettek átlag életkora 17 év. A diákok szüleinek 75,1%-a melegnevelési stílust 
alkalmazott,  akiknekgyermekei több ismerettel rendelkeztek a fogamzásgátlás módszereir l (p<0,05), 
valamint a fogamzásgátlással kapcsolatos tudás megszerzése során is az ilyen szül k az els dleges 
információforrás között szerepeltek (p<0,05). A meleg nevelési stílusba tartozó diákok87%-aaz említett 
témáról nyíltan tudott beszélni szüleivel.  Nem volt összefüggés a családszerkezet, az egy háztartásban él k 
száma és a serdül k által igénybe vett fogamzásgátlással kapcsolatos tudás megszerzésének forrásainak 
mennyisége között (p>0,05). A kortárs csoport hatására, a fiatalok nem rendelkeznek több ismerettel a 
fogamzásgátlás el nyeir l, hátrányairól (p>0,05). A szexuális nevelés során közel azonos a tudás, ha csak 
szül , vagy a csak szakember végzi az információ átadást,  míg ha a  szül  és a szakember együttesen, akkor 
minimálisan nagyobb a fiatalok  tudása (p>0,05). Következtetések: A szül k nevelési stílusa 
nagymértékben befolyásolja a serdül k tudását a szexualitással, fogamzásgátlással kapcsolatban. Fontos 
lenne a családon belüli kommunikáció fejlesztése, a szül k fogamzásgátlással kapcsolatos ismereteinek 
frissítése, meger sítése, illetve az iskolai egészségnevelés kiterjesztése. 
 
Kulcsszavak: Fogamzásgátlás, Szül i nevelési stílus, Szexuális felvilágosítás  
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Vass Eszter1 
1Szombathely – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  III. évfolyam, nappali munkarend 

MEDD SÉGGEL KAPCSOLATOS SZORONGÁS 

Célkit zés: A 21. században egyre nagyobb problémát jelent a medd ség kérdése. Kutatásomban a 
gyermekvállalás el tt álló egyének medd séggel kapcsolatos szorongását kutatom. Fellelhet -e kapcsolat az 
életkor, nem, családi állapot és a szorongás között. Adatok és módszerek: A kutatás típusa kvantitatív, 
keresztmetszeti. A célcsoport 18-35 év közötti gyermektelen n k és férfiak (N=148). Kizárási kritérium: 
akinek már van gyermeke, vagy éppen most várandós, diagnosztizálták nála a medd séget. A kutatás online, 
saját szerkesztés  kérd ívvel és standard kérd ívekkel (Párkapcsolati elégedettség kérd ív, IAPS képek) 
történt 2018. január-március között. Az adatokat SPSS 22. szoftverben elemeztem. Leíró statisztikát, 
korreláció elemzést, t-próbát alkalmaztam. A szignifikancia szintet p<0,05-nél állapítottam meg. 
Eredmények: A szorongás mértéke független az életkortól (p>0,05) és a családi állapottól (p>0,05), és attól 
is hogy hány éves korában tervez gyermeket (p>0,05). Negatív kapcsolat van a medd ségt l való szorongás 
és az anya els  gyermekvállalásnál mutatott életkora között. Minél fiatalabb volt az anya els  szülésénél, 
annál kevésbé szorong a személy a medd ségt l (p<0,01). A szorongás mértéke negatív kapcsolatot mutat 
az IAPS képekre adott kontroll összpontszámmal (p<0,01). A párkapcsolati elégedettség pozitív 
összefüggést mutat a medd séggel való megküzdéshez való pozitív hozzáállással (p<0,05). 
Következtetések: A medd ségt l való szorongás jelen van a gyermekvállalás el tt álló feln ttekben, 
függetlenül attól, hogy hány évesek, van-e párkapcsolatuk, és mikor tervezik a gyermekvállalást. 
 
Kulcsszavak: medd ség, szorongás 
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Vereczkei Zsófia1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend 

A KORAI POSZTOPERATÍV ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS MEGVALÓSULÁSÁNAK 
GYAKORLATA COLORECTALIS DAGANATOS BETEGEKNÉL 

Célkit zés: A korai enterális táplálás, különösen vastagbél és végbél m tétek után rutinszer en 
alkalmazható, lényege, hogy a bélrendszert l minél rövidebb ideig vonjuk meg a táplálékot. Ezeket a 
módszereket „fast-track” protokollként említik a szakirodalomban, de hazai tapasztalatokról alig található 
közlemény. A vizsgálatunk célja a korai enterális táplálásban részesül  betegek posztoperatív id szakának 
összehasonlítása volt a hagyományos úton kezelt betegekével, illetve annak elemzése, hogy mely tényez k 
gátolhatják a bevezetését. Adatok és módszerek: Ebben a kutatásban colorectális rezekción átesett betegek 
vettek részt, akik m tét után fast-track protokoll szerinti vagy hagyományos ellátásban részesültek. A 
vizsgálatot 2017. március és 2018. január között végeztük, 18 év feletti, igazolt vastagbél vagy végbél 
daganattal rendelkez  betegek bevonásával, akik elektív rezekción estek át kézi vagy gépi anastomosissal. A 
vizsgált függ  változók a bélm ködés megindulása, a posztoperatív mobilizáció, a szöv dmények és a m tét 
utáni ápolási id  voltak. Független változókként az antropometriai jellemz ket, a tápláltsági állapotot, a 

téti beavatkozás típusát vizsgáltuk. Az eredményeket szignifikánsnak tekintettük p <0,05 érték esetén. 
Eredmények: Összesen 55 beteg volt alkalmas a vizsgálatban való részvételre, ebb l 26 f  a fast-track (FT) 
csoportot, 29 f  a hagyományos táplálásban (HT) részesül ket alkotta. A fast-track csoportban, ahol el bb 
kezdtük meg a táplálást (FT: 1. nap, HT: 3. nap), a bélm ködés is el bb megindult (bélgáz: FT: 1,88. nap, 
HT: 2,86. nap, p=0,008, széklet: FT: 3,12. nap, HT: 4,21. nap, p=0,022.). A fast-track protokollnak 
köszönhet en a drainek (FT 4,58 nap vs. HT 6,04 nap, p=0,004), kanülök (FT 3,35 nap vs. HT 4,90 nap, p 
<0,001) és a hólyag katéterek (FT 2,96 nap vs. HT 4,24 nap, p=0,015) alkalmazási ideje rövidebb volt, 
továbbá kevesebb infúziós oldatot használtunk fel (p <0,001). A célcsoport mobilizálhatósága el bb 
megtörtént (FT 3. nap vs. HT 3,90 nap, p=0,038), így a posztoperatív ápolási id tartam is rövidebb volt 
(p=0,010). Következtetések: A vizsgálattal igazoltuk, hogy a fast-track protokoll alkalmazása el nyösebb a 
hagyományos m tét utáni tápláláshoz viszonyítva, bár ez nem minden betegnél használható. 
 
Kulcsszavak: posztoperatív ileus, korai enterális táplálás, vastagbéldaganat, fast-track  
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Vida Adrienn1 
1Pécs – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – népegészségügyi ellen r IV. évfolyam, levelez  
munkarend 

BAJA ÉS JÁRÁSI TERÜLETEIN ÉL  N K ISMERETEINEK FELTÉRKÉPEZÉSE A 
MÉHNYAKRÁKRÓL, ÉS A HPV OLTÁS BEADATÁSI HAJLANDÓSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

Célkit zés: A méhnyakrák a negyedik leggyakoribb rák és daganatos halálok a n k körében világszerte az 
Egészségügyi Világszervezet 2014-es adatai alapján, melynek 70%-ért a Humán Papillomavírus felel s. 
Fontosnak tartjuk, hogy Baján és járási területén megismerjük, mi áll a hátterében az országos átlagtól való 
szignifikáns eltérésnek a méhnyak rosszindulatú megbetegedését illet en. A méhnyakrák sz rés 
igénybevételének növeléséért szeretnénk helyi szinten többet tenni, ám az eredményességhez fontos a 
lakosság sz vizsgálathoz való attit djének megismerése, valamint a HPV oltás iránti beadatási 
hajlandóság vizsgálata az átoltottság növelése érdekében. Így megláthatjuk a lehet ségeket, amivel 
leginkább motiválhatnánk a n ket a rendszeres sz rés igénybevételére, illetve a véd oltás beadatására. 
Adatok és módszerek: Kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatot végeztünk. A mintaválasztás egyszer , nem 
véletlenszer  módon történt. A 40 kérdésb l álló kérd ív 13 kérdését más kutatásból vettük át. Az önkéntes 
és anonim kérd ívek 2017. október és decembere között a 18 és 50 év közötti bajai vagy járási területén 
bejelentett lakcímmel rendelkez  n k körében, a Bajai Szent Rókus Kórházban, és a Bajai Szakképzési 
Centrum két tagintézményében kerültek kiosztásra, melyeket 140 f  töltött ki értékelhet en. A vizsgálatból 
kizártuk a HPV-vel fert zötteket, a daganatban szenved ket és az orvosokat. Matematikai statisztikai 
próbaként gyakorisági megbízhatósági tartományt, illetve 95%-os valószín ségi szinten (p<0,05) - 2-próba-
elemzéseket alkalmaztunk Microsoft Excel 2016 informatikai szoftverrel. Eredmények: A megkérdezett 

k ismeretei csekélyek. Legf bb ismeretszerzési forrásuk az internet. A megkérdezettek csupán 47,42%-a 
vesz részt évente n gyógyászati sz vizsgálaton. Szignifikáns összefüggés van a méhnyakráksz résen való 
rendszeres részvétel és az oltás beadatási hajlandóság között. Következtetések: Fontos már korai életkorban 
kialakítani a felel s egészségmagatartást egészségnevelés által. Jelent s a média szerepe, ezért szakemberek 
közrem ködése, illetve az interneten szakmailag hiteles weboldalak létrehozása és népszer sítése szükséges. 
A lakosság szélesebb kör  bevonásával pontosabb eredményeket nyerhetnénk. 
 
Kulcsszavak: méhnyakrák, humán papillomavírus-fert zés, véd oltás, motiváció, ismeretek  
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Vincze Júlia Rita1 
1Kaposvár – orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus BSc – orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitika III. évfolyam, nappali munkarend 

KERESKEDELEMBEN KAPHATÓ HALOLAJOK AVASODÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

Célkit zés: A zsírok vagy olajok tárolása során bekövetkez  min ségi romlást okozó elváltozás az 
avasodás. A nemzetközi szabványérték a teljes oxidációs (TOTOX) értéket a két titrálás során kapott adat 
segítségével lehet számolni, a savszámból, valamint peroxid értékb l. Kutatásom célja volt az üveges és 
kapszulás kiszerelésben kapható TOTOX értékének vizsgálata jodometriás titrálással. Adatok és 
módszerek: A vizsgálat mintaszáma 3 üveges kiszerelés  és 4 kapszula formájában, kereskedelemben 
kapható halolaj. A halolajakat jodometriás titrálással vizsgáltam, ezzel PV (peroxidszám) értéket és AV 
(savszám) értéket határoztam meg. A két érték összegével pedig az olajok TOTOX értékét számoltam ki. A 
statisztikai kiértékeléshez Microsoft Excel 2010-es verzióját alkalmaztuk. Eredmények: A halolaj minták 
között voltak olyanok, amelyek állás során min ségükb l veszítettek, azaz nagyobb mértékben mutattak 
avasodást, mely mérhet vé vált a TOTOX érték megállapításával. Az els  titrálás eredményeit tekintve az 
átlagos savszám 0,1827±0,1573mg/g, a szabadzsírsav tartalom 0,0919±0,0791%. A peroxid érték 
3,3257±0,8630 meq/kg, a TOTOX érték pedig 6,8342±1,6630 volt. Második titrálásra a következ képpen 
változtak az értékek: a savszám 1,4073±0,6444 mg/g, a szabadzsírsav tartalom 0,7074±0,3239%, a peroxid 
érték 3,8400±1,0336 meq/kg, a TOTOX érték pedig 9,0873±2,5756 lett. Következtetések: A halolaj minták 
jodometriás titrálása kimutatta, hogy a termék felbontása után, és állás közben az id  el rehaladtával n  a 
minták savszáma, peroxidszáma, szabadzsírsav-tartalma illetve TOTOX értéke. 
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Vörös Klementina1 
1Kaposvár – egészségügyi gondozás és prevenció BSc – véd  IV. évfolyam, nappali munkarend 

GYERMEKKORI BÁNTALMAZÁS – VIZSGÁLAT A FELS OKTATÁS HALLGATÓINAK 
KÖRÉBEN 

Célkit zés: A családon belüli er szak kérdése már évtizedek óta, a társadalmi párbeszéd részét képezi. A 
kérdéskörrel világszerte számos kutatás foglalkozott már, mivel továbbra is jelent s azoknak a száma, akik 
nap, mint nap családon belüli er szak áldozataivá válnak. Jelen vizsgálat célja a fels oktatásban tanulók 
megszólítása és annak felderítése, hogy gyermekkorukban érték-e abúzusok a hallgatókat. Amennyiben 
igen, milyen formájával találkoztak, milyen rendszerességgel és ki volt az elkövet . Adatok és módszerek: 
Leíró jelleg , keresztmetszeti, kvantitatív kutatáshoz önkitölt s online kérd íves felmérést végeztem, 2018. 
január és február hónapban. Nappali és levelez  szakos hallgatók körében, 18-51 éves korosztályban. A 
mintát 136 f  alkotta. A célcsoporton belül egyszer , nem véletlenszer  mintavétel történt. Az adatok 
kiértékelése SPSS for Windows 13.0 és Microsoft Office Excel statisztikai programmal történt. A változók 
közötti összefüggések vizsgálatára, Khi-négyzet próba és Fisher’s Exact Teszt készült. Eredmények: A 
megkérdezett hallgatók 81%-a nappali, 19%-a levelez  munkarenden tanul.  83%-ban történt bántalmazás. 
A bántalmazásra vonatkozó kérdések alapján megállapítható, hogy a minta 46%-át érintette gyerekkorában 
érzelmi-, 49%-át fizikai-, 6%-át szexuális abúzus. Leggyakoribb elkövet  az édesapa és az édesanya. 
Vérszerinti szül k válása jelent sen megnövelte a bántalmazások el fordulásnak gyakoriságát (p=0,003). 
Az édesapával való rossz kapcsolat befolyásolja a bántalmazás el fordulását (p=0,012), még az édesanyával 
való rossz kapcsolat nem gyakorol hatást (p=0,076) a bántalmazás gyakoriságára. A rossz szociális 
helyzetben él  családoknál gyakrabban fordul el  szexuális bántalmazás (p=0,003). Akik érzelmi 
bántalmazás áldozatai nagyobb arányban kíséreltek meg öngyilkosságot elkövetni (p=0,03). 
Következtetések: A helyes szül  – gyermek kapcsolat kialakításához egy szélesebb kör  véd i támogatás 
és felvilágosítás szükséges. Az iskolai egészségnevelés részévé szükséges tenni a bántalmazás kórrajzát, a 
segítségkérés lehet ségeit. Lényeges, hogy a gyermekbántalmazásra utaló els  jelek idejében felismerésre 
kerüljenek, a véd  jelentse a Gyermekjóléti Szolgálatnak az esetet és a gyermek segítséget kapjon. 
 
Kulcsszavak: gyermekbántalmazás, fels oktatás hallgatói, szül vel való kapcsolat  
 
Harjánné dr. Brantmüller Éva1 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet Véd i és Prevenciós 
Tanszék 
  



XXIV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia 
 

178 

Vörös Viktória1 
1Zalaegerszeg – ápolás és betegellátás BSc – gyógytornász IV. évfolyam, nappali munkarend 

PFM BIOFEEDBACK TRÉNING HATÁSA INKONTINENCIÁVAL RENDELKEZ K, 
VALAMINT EGÉSZSÉGES FIATALOK KÖRÉBEN 

Célkit zés: A stressz inkontinencia a n k körében igen magas prevalenciájú probléma. Fontos azonban, 
hogy az idejében elkezdett és folyamatosan végzett gátizomtornával és megfelel  életmóddal a tünetek 
megel zhet ek vagy csökkenthet ek. Kutatásunk célja volt megvizsgálni egy 4 hónapon át tartó gátizom 
torna hatásosságát egészséges fiatal n k és stressz inkontinenciában szenved  n k esetén. Adatok és 
módszerek: Kutatásom egy kvantitatív, prospektív vizsgálat. A csoport (5f ) beválasztási kritériumai: 
stressz inkontinenciában szenved, egészségügyileg és fizikailag alkalmas a mérésekre és gyakorlatokra, 
valamint medencefenék izom kontrakcióra képes. B csoport (9f ) beválasztási kritériuma: medencefenék 
izom kontrakcióra képes és medencefenék dysfunctioban nem szenved. Gátizmok erejét FemiScan 
biofeedback eszközzel mértem fel. A résztvev k SF36 és Gaudenz- kérd ív módosított változatát töltötték 
ki. A vizsgálatokat a PTE ETK ZKK-ban és a ZMSzRK-ban végeztük 2017. május és 2018. január közt. A 
statisztikai elemzéshez Microsoft Excel 2007 és SPSS programokat használtam. Az adatokat páros t- 
próbával hasonlítottam össze. A különbséget p<0,05 érték esetén tekintettem szignifikánsnak. Eredmények: 
Fekv  helyzetben az egészséges hallgatók lazítás értékei baloldalon 6,38± 2,79-r l, 3,74± 2,02-re (p<0,001) 
valamint jobb oldalon 6,52±3,97-r l, 4,14± 2,11-re javultak (p=0,055). A lazítás szimmetriája 2,92±1,42-r l, 
1,24±1,36-ra javult (p=0,001). Ül  helyzetben a jobb oldal maximális értéke 29,67±13,13-ról, 38,48±16,15-
re változott (p=0,086). Baloldalon a sebesség értéke 24,66±13,69-r l, 44,26±21,53-ra javult (p=0,004). Az 
inkontinens résztvev k fekv  helyzetben végzett mérései alapján az aktív értékek baloldalon 11,66±2,81-r l, 
14,04±3,41-re n ttek (p=0,039). Az SF 36 kérd ív alapján az inkontinens n k szociális m ködés pontszáma 
60,00±22,36-r l 95,00±6,85-re n tt (p=0,019). Következtetések: A stressz inkontinenciában szenved  
alanyok 100%-a kontinenssé vált és elégedettek voltak a kezeléssel, hasonlóan Knorst és munkatársai által 
végzett kutatásban. A medencefenék izmok rendszeres edzése és FemiScan által adott biofeedback 
alkalmazása jelent s javulást jelenthet az inkontinenciában szenved k számára. 
 
Kulcsszavak: Medencefenék izom, Biofeedback, Stressz inkontinencia, PFM tréning, FemiScan  
 
Beleznai Viktória1, Gyulasi Isabel2 
1PTE ETK Fizioterápiás és Sporttudományi Intézet Fizioterápiás Tanszék  
2Zala Megyei Szent Rafael Kórház 
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Wawra Viktor1 
1Pécs – ápolás és betegellátás BSc – ápoló IV. évfolyam, levelez  munkarend 

A PERIFÉRIÁS INTRAVÉNÁS KANÜLKÖTSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA 

Célkit zés: Kutatásunk célja felmérni a perifériás intravénás terápiával összefügg  szöv dményeket, f ként 
a fert zést befolyásoló tényez ket azon páciensek körében, akik az ellátás során min.: 72 órán át perifériás 
intravénás terápiában részesülnek. Adatok és módszerek: Kutatásunk prospektív, kvantitatív, 
keresztmetszeti vizsgálat. A mintaválasztás menete és módja nem véletlenszer  célirányos mintavétel, amely 
során a célcsoportba a mintát 2018. január – március között 3 hazai kórház osztályain fekv  betegek alkották 
(n=413). A saját szerkesztés  felmér lapokban a hangsúlyt a fert tlenít , eszközös és kanülrögzít  
eljárásokra, a szöv dmények csökkentésére helyeztük. A statisztikai analízis során a leíró statisztikai 
módszerek mellett 2-próbát és regresszió számítást alkalmaztunk (p<0,05). Eredmények: A felmért 
betegek átlag életkora 64,06±7,15 év volt. A páciensek 29%-nál (120 f ) alakultak ki szöv dmények. A nem 
dohányzók körében 80%-ban (249 f ), míg a dohányzók körében 44%-ban (44 f ) nem alakultak ki 
szöv dmények, amely különbség szignifikáns (p<0,05). Számításaink alapján a chlorhexidinnel ellátott 
kötszerek alkalmazásával a tünetmentes esetek száma 93%-os (28 db) még a hagyományos gézkötszerek 
használatakor ez az érték 73% (114 db) volt, mely különbség szignifikáns (p<0,05).  Kimozdulás 
tekintetében histoacryl ragasztóval való kombináció során elért eredmény (p<0,05). A sz rzet nélküli 

rfelülettel rendelkez  betegek körében 7%-ban (20 f ), míg sz rzettel borított b rfelület  páciensek 
körében 29%-ban (32 f ) fordult el  phlebitis (p<0,05). Következtetések: A perifériás intravénás terápia 
során a megfelel  punkciós pont megválasztása, az adott terület sz rzetének borotvával történ  eltávolítása, 
kanülkötszerek b rragasztóval való kombinálása jelent s mértékben javít a szöv dmények kialakulásában és 
benntarthatóságában. Ennek elérésére középfokú végzettség  szakdolgozók körében a PTE-ETK által 
szervezett ismeretterjeszt  el adásokkal volna lehet ség. 
 
Kulcsszavak: kanülkötszer, histoacryl szövetragasztó, BMI, sz rzet, punkciós pont.  
 
Dr. Oláh András1, Szunomár Szilvia2 
1PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet  
2PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Véd i Intézet 
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Weszelovszky Júlia1 
1Pécs - ápolás és betegellátás BSc - dietetikus IV. évfolyam, nappali munkarend  

ANYAI FAKTOROK HATÁSA AZ ÚJSZÜLÖTT SÚLYÁRA 

Célkit zés: Számos faktor befolyásolja a szület  gyermek egészségét, ezek közül, bizonyos anyai faktorok 
adottak, nem befolyásolhatók. Azok az anyai faktorok, amelyek befolyásolhatóak, általában edukációhoz, 
gazdasági szociális körülményekhez kapcsolhatóak. Célunk az volt, hogy felmérjük a hátrányos 
körülmények közt él  n k körében a befolyásolható faktorok hatását az újszülött egészségére, születési 
paramétereire. Adatok és módszerek: A munkában 100 f  vett részt, 50-en hátrányosabb körülmények 
között éltek és 50 f  alkotta a kontrollcsoportot. Saját szerkesztés  kérd ívvel vizsgáltuk az édesanyák 
antropometriai-, demográfiai adataikat, életmódjukat, táplálkozási szokásait, valamint az újszülött 
gyermekük születési paramétereit. A kérd íveket anonim módon töltötték ki, a kiosztásában véd k 
segítettek Pest és Baranya megyében. Adataikat MS Excel és SPSS 22.0 programmal leíró statisztikával, 
khí- négyzet próbákkal, páros T próbákkal, valamint korreláció analízissel elemeztük. Az eredményeket 
akkor tekintettük szignifikánsnak ha p 0,05 volt. Eredmények: Az eredmények alapján, a nagyobb súllyal 
(>3500 g) született újszülöttek és az anya terhesség el tti BMI értéke között szignifikáns, gyenge 
kapcsolatot (p=0,041, R: 0,389) találtunk.Az iskolázottság, a várandósság alatti súlygyarapodás tekintetében 
nem találtunk összefüggést az újszülött paramétereivel kapcsolatban (p>0,05). Következtetések: 
Kutatásunk során arra jutottunk, hogy a gyermekek születési súlyát sokkal inkább befolyásolja az édesanya 
testtömege és a várandósság alatti testtömegnövekedés, mint a szociális vagy gazdasági háttér, azonban ezek 
a táplálkozási szokásokat bizonyos mértékben befolyásolják. 
 
Kulcsszavak: várandósság, anyai faktorok, várandósság alatti életmód, várandósság alatti súlygyarapodás  
 
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva1  
1PTE ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet 
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Dr. Kuzma Mónika 
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EL ADÓK NÉVMUTATÓJA 

Név Szekció el adás Absztrakt 
Ambrus Klára Krisztina 36 31 

Antalóczy Erzsébet Mária 37 13 

Bálint Zsófia  38 33 

Balogh Bianka  39 28 

Balogh Melinda  40 31 

Balogh Réka  41 28 

Bed cs Nóra  42 20 

Békési Ádám József 43 23 

Bihary Franciska  44 25 

Biró Róbert  45 25 

Bódi Mónika  46 23 

Bosnyák Odett  47 34 

Böndicz Barbara  48 27 

Börcsök Zsolt  49 25 

Buchert Sára Blanka 50 31 

Burka Mónika  51 11 

Büki Alexandra  52 6 

Csavajda Evelyn  53 20 

Csigó Luca  54 27 

Csipak Hermina  55 34 

Csizmadia Máté  56 20 

Deák Dóra  57 8 

Deleróza Alexandra  58 19 

Demény Donát  59 25 

Dencs Zsuzsanna  60 17 

Duschanek-Darázs Viktória  61 24 

Fábián János Krisztián 62 31 

Farkas Enik  Gyöngyi 63 8 

Fehér Balázs András 64 15 

Forróová Viktória 65 15 

Frastné Nikl Gyöngyi 66 10 

Friedrichné Czigány Judit 67 19 

Fülöp Erika  68 13 

Fülöp Petra  69 15 

Gáspár Stella  70 17 

Gubicza Zsófia Klára 71 8 

Guzicki Cordula Azucséna 72 29 

Gyenge Nikolett  73 13 

Hahner Dóra  74 15 

Hodován Szabina  75 6 
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Horváth Dalma Kata 76 20 

Illés Annamária 77 34 

Istlstekker Ildikó  78 10 

Iván Réka  79 13 

Jäkl Ildikó  80 24 

Kamp Salamon  81 24 

Kamu Szabolcs  82 29 

Kánya Krisztina  83 14 

Kanyuk Zsófia  84 24 

Karácsony Melinda  85 17 

Karizs Tünde  86 17 

Karsai Dóra  87 21 

Kern Krisztián Zsolt 88 24 

Király Bence  89 22 

Kis Virág  90 14 

Kiss Berta Veronika 91 21 

Kiss Eszter  92 12 

Kiss Sarolta  93 12 

Kollarics Attila  94 22 

Komáromy Márk  95 6 

Kormány Kinga  96 19 

Kovács Ádám  97 23 

Kovács Ákos  98 23 

Kovács Gitta  99 14 

Kovács Réka  100 6 

Krizsán Nikolett  101 34 

Krizsics Viktória  102 19 

Lakosi Margit  103 18 

Láng Nikolett  104 27 

Lángné Hajdu Jenifer 105 27 

László Evelin  106 27 

Le Hoang Anh 107 29 

Lelovics Vanessza  108 17 

Lendvay Zsófia  109 27 

Lesi Dominika  110 12 

Major Danka  111 32 

Makai Angéla  112 34 

Márkus Veronika  113 8 

Márton Rajmund  114 24 

Mazaga Zsófia  115 31 

Mészáros Dóra  116 10 

Mikó Melinda  117 27 

Mizerák Zsófia  118 17 
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Molnár Nikoletta  119 8 

Molnár Viktória  120 33 

Nagy Petra  121 8 

Nagy Veronika  122 11 

Németh Réka  123 9 

Németh Sára  124 21 

Novák Evelin Nikoletta 125 19 

Novák Ramóna  126 9 

Oravecz Mercédesz  127 11 

Pálfi Stella  128 11 

Palotás Liliána  129 9 

Papp Fanni  130 19 

Pálovics Zsanett  131 14 

Pánki Roxána  132 11 

Perecz Brigitta  133 22 

Petrics Ákos  134 6 

Pócza Alexandra 
Krisztina 

135 12 

Pohl Krisztina  136 23 

Pónya Adrienn  137 16 

Princz Anna  138 21 

Püsök Péter Dorián 139 22 

Ritecz Bernadett  140 18 

Rosta Melinda  141 33 

Ruszin Bence  142 24 

Rutterschmidt Renáta  143 12 

Ruzsicsné Kakas Mónika 144 18 

Sárdi Eszter  145 19 

Schvarcz Kitti  146 29 

Scollon Bettina Claudia 147 14 

Sillinger Zsófia  148 12 

Simon Judit  149 10 

Skita Bianka 150 34 

Stajer Szindia  151 26 

Stark Szabina  152 20 

Susóczki Vivien  153 18 

Süt  Evelin  154 9 

Szabó Klaudia  155 7 

Szabó Tamás  156 22 

Szalkai Klaudia  157 16 

Székely Andrea  158 16 

Szita Evelin  159 29 

Szmodics Veronika  160 22 

Theisz Flóra  161 26 
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Tiffán Annamária  162 26 

Tokodi Attila Csaba 163 10 

Tóth Anett Enik  164 30 

Tóth Bianka  165 16 

Tóth Judit  166 14 

Tütt  Ágnes  167 26 

Vadas Anikó  168 30 

Vági Márton Zsolt 169 23 

Vági Viktória  170 20 

Vandlik Kitti  171 33 

Varga Fanni  172 26 

Vass Eszter  173 26 

Vereczkei Zsófia  174 33 

Vida Adrienn  175 7 

Vincze Júlia Rita 176 16 

Vörös Klementina  177 28 

Vörös Viktória  178 21 

Wawra Viktor  179 10 

Weszelovszky Júlia 180 34 
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Koczka Viktor 

Sz cs Dávid 
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Vas Megyei Területi Szervezetet Vas Megyei Orvosi Kamara  Magyar Véd k Egyesülete 

  

 

Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége MEOK Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták 

Társasága 

   
Magyar Gyógyszerésztudományi 

Társaság 
Magyar Sürg sségi Orvostani 

Társaság 
Vas Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

   
Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Rend r-f kapitányság Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 
  

Pannonsport Szervez  és Marketing 
Kft. Pölöskei Italgyártó Kft. SZMJV Polgármesteri Hivatal 

  

 

MESZK Baranya, MESZK Somogy, 
MESZK Vas 
MESZK Zala 

LUCE Innocente Kft Vasi Energie Kft. 

 

Litter és Bíró 
Ügyvédi iroda  

TOLNATEJ Zrt.  „TARR" Épít , Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

 




